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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. Em particular, para a graduação a UEMA insere-se 

ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) do 

CNPq com bolsas do próprio órgão, da Fundação de Amparo à Pesquisa 

e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão – FAPEMA e 

da própria Universidade. Possibilita com isso, a ampliação da oferta de 

bolsas e a participação cada vez maior do seu corpo discente em 

pesquisa o que propicia uma maior produção de conhecimento. 

A XXIV Seminário de Iniciação Científica – XXIV SEMIC, que 

ocorrerá no período de 05 a 07 de dezembro é um evento integrante do 

Programa, onde serão apresentados e discutidos os resultados obtidos 

nos projetos de iniciação científica. Os trabalhos serão avaliados por 

professores que integram o Comitê Institucional e por um grupo de 

professores bolsistas de produtividade do CNPq que ao final evento 

apontarão os que mais se destacaram, com base no mérito científico 

dentro de sua área do conhecimento. 

O evento compreende 245 trabalhos de iniciação científica, além 

de pesquisas voluntárias que serão apresentados na forma oral e de 

pôsteres. Algumas palestras e minicursos que serão ministrados 

completam a programação que se encerrará com a premiação para os 

melhores trabalhos por área de conhecimento. A difusão destas 

pesquisas para mais de mil inscritos atinge os objetivos de repercussão 

necessários na universidade e na comunidade maranhense. 

Já o IV Seminário de Pós-Graduação da Uema discute a pós- 

graduação, os cursos em andamento, as perspectivas de ampliação e 

melhoria de sua qualidade. Este debate torna-se ainda mais importante 

num momento em que se dispõe a atender as demandas da sociedade e 

cumprir as resoluções federais no que se refere a um número mínimo 

de cursos de pós-graduação stricto sensu que devem ser atingidos para 

o fortalecimento da manutenção do status de universidade. 

 O XXIV SEMIC e o IV Seminário de Pós-Graduação da Uema são 

ações afirmativas da UEMA, priorizam 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. 

 

 



 

OBJETIVOS 

 

 Aumentar o envolvimento discente na produção científica da 
UEMA; 

 Despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais 
entre estudantes de graduação; 

 Divulgar conhecimentos gerados na pesquisa; 

 Reunir os coordenadores dos cursos de pós-graduação;  

 Apresentar os vários cursos de Pós-Graduação da UEMA;  

 Informar os resultados finais e parciais dos cursos stricto sensu e 
lato sensu da UEMA; 

 Estimular os Cursos/Departamentos para ampliação da oferta de 
cursos lato sensu e  

 Incentivar a comunidade acadêmica a publicar os trabalhos 
resultantes das pesquisas de iniciação científica e dos cursos de 
Pós-Graduação. 
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AVALIAÇÃO DO EFEITO IMUNOMODULATÓRIO DO EXTRATO BRUTO DO 

FRUTO DE Morinda citrifolia NA INFECÇÃO EXPERIMENTAL in vitro POR 

Leishmania amazonensis 

 

Orientada: Deborah Cristina MARQUINHO SILVA – Bolsista PIBIC/CNPq 

Acadêmica do Curso de Medicina Veterinária – CCA/UEMA 

 

Orientadora: Ana Lúcia ABREU-SILVA 

Profª Drª do Departamento de Patologia – CCA/UEMA 

 

Colaboradores: Kátia da Silva CALABRESE, Celeste da Silva Freitas de SOUZA – 

Laboratório de Imunomodulacão e Protozoologia, Instituto Oswaldo Cruz/FIOCRUZ; 

Solange de Araújo MELO – Pós-doutoranda da BIONORTE/UEMA; Fernando de 

ALMEIDA SOUZA – Mestre em Ciência Animal 

 

O processo inflamatório causado pela infecção por Leishmania é orquestrado por várias 

citocinas, as quais podem ser determinantes na resolução ou na progressão das lesões. A 

atividade leishmanicida de macrófagos depende da produção de radicais livres como O2 e 

NO, em resposta ao IFN-γ. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o perfil de citocinas 

in vitro de macrófagos infectados por L. amazonensis e tratados com extrato bruto de M. 

citrifolia (noni). Para o preparo do extrato de noni, os frutos foram coletados e 

armazenados por 2-3 dias em frascos de vidro para obtenção do suco. O mesmo foi 

centrifugado e o sobrenadante liofilizado. Formas promastigotas de L. amazonensis foram 

mantidas em meio LIBHIT (GONÇALVES DA COSTA et al., 1981), suplementado com 

10% de soro fetal bovino e penicilina (100 U/mL) a 26ºC em estufa BOD. Macrófagos da 

linhagem J774. G8 foram cultivados em frascos de 25 cm² com meio Eagle Dulbecco 

modificado, DMEM, suplementado com 10% de soro fetal bovino, penicilina 

(10.000U/mL) e estreptomicina (10.000µg/mL) a 37 ºC e 5% de CO2. Macrófagos 

cultivados em placas de 24 poços foram infectados, e passadas 24 h, foi adicionado extrato 

(240–1,75 μg/mL) nos poços em triplicata e incubados por 24 horas. O sobrenadante 

obtido após o ensaio de infecção de macrófagos por L. amazonensis e tratamento com 

diferentes concentrações do extrato bruto de fruto de M. citrifolia foi utilizado para 

dosagem dos níveis de TNF-α, INF-γ, TGF-β, IL-1β, IL-4, IL-6, IL-12 e IL-10, utilizando 

os Kits OptEIATM da BD e a técnica realizada segundo instruções do fabricante. Os níveis 

de óxido nítrico (NO) foram determinados nos soros obtidos através da reação de Griess. 

Em uma placa de 96 poços, 100 μL do sobrenadante de cada amostra foram adicionados a 

100 μL do reagente de Griess (1% sulfanilamida, 0.1% naftiletilenodiamina e 3% H3PO4) 

em triplicata e incubados por 10 min em temperatura ambiente.  Em 24 horas de tratamento 

das células infectadas, a concentração inibitória de 50% dos parasitas internalizados foi de 

63,6 µg/mL. No presente trabalho foi analisada a produção do Óxido Nítrico, cujos 

resultados estão expressos no gráfico 3. No presente trabalho também foram analisadas 

todas as citocinas, mas apenas a IL-4, IL-12, o INF-γ, o TGF-β e o TNF-α mostraram 

resultados satisfatórios. Com relação a IL-4 apenas o grupo 1 apresentou baixa produção. 

A produção de IL-12 não demonstrou alterações significativas entre os grupos. Com 

relação à produção de INF-γ foi possível observar que o grupo infectado e tratado por 

extrato bruto de Morinda citrifolia apresentou uma maior produção aos 30 dias. A 

produção de TGF-β pode ser observada no gráfico 5, onde é possível observar que o grupo 

1 apresentou alta produção com relação aos demais grupos.  
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A produção de TNF-α é demonstrada no gráfico 6 onde é possível observar que o grupo 1 

apresentou alta produção em relação aos demais grupos tanto aos 30 dias quanto aos 60 

dias. Os resultados obtidos com relação a IL-4 e o INF-γ estão de acordo com Palu et al. 

(2008) que comprovaram o efeito da Morinda citrifolia que são a diminuição da produção 

de IL-4 e aumento da produção de INF-γ. Os dados obtidos sugerem que o extrato bruto de 

Morinda citrifolia pode determinar a resposta imunológica frente à infecção por L. 

amazonensis. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1- Efeito do extrato bruto do fruto de M. citrifolia em amastigotas de L. amazonensis 

internalizadas em macrófagos de linhagem J774.G8. Comparação com o grupo controle pelo teste de 

Tukey. *p<0,01; **p.<0,001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Produção do Óxido Nítrico (NO) em macrófagos infectados por L. amazonensis e tratados 

pelo extrato bruto do fruto da Morinda citrifolia. Gráfico 3 - Produção de IL-4 em macrófagos 

infectados por L. amazonensis e tratados pelo extrato bruto de Morinda citrifolia (grupo 1), infectados 

e não tratados (grupo 2), não infectados tratados (grupo 3) e não infectados e não tratados (grupo 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Produção de IL-12 em macrófagos infectados por L. amazonensis e tratados pelo 

extrato bruto de Morinda citrifolia (grupo 1), infectados e não tratados (grupo 2), não 

infectados tratados (grupo 3) e não infectados e não tratados (grupo 4). Gráfico 5 - Produção de 
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INF-γ em macrófagos infectados por L. amazonensis e tratados pelo extrato bruto de Morinda 

citrifolia (grupo 1 ), infectados e não tratados (grupo 2), não infectados tratados (grupo 3) e não 

infectados e não tratados (grupo 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 - Produção de TGF-β em macrófagos infectados por L. amazonensis e tratados pelo 

extrato bruto de Morinda citrifolia (grupo 1 ), infectados e não tratados (grupo 2), não infectados 

tratados (grupo 3) e não infectados e não tratados (grupo 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 - Produção de TGF-β em macrófagos infectados por L. amazonensis e tratados pelo 

extrato bruto de Morinda citrifolia (grupo 1 ), infectados e não tratados (grupo 2), não infectados 

tratados (grupo 3) e não infectados e não tratados (grupo 4). 

 

Palavras-chave: Leishmania, imunomodulação, noni 
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ANÁLISE DA AÇÃO LEISHMANICIDA E CITOTOXIDADE in vitro DO 

EXTRATO BRUTO DO FRUTO DE Morinda citrifolia (NONI) 
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Orientadora: Ana Lúcia ABREU-SILVA 
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Colaboradores: Kátia da Silva CALABRESE, Celeste da Silva Freitas de SOUZA – 
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ALMEIDA SOUZA – Mestre em Ciência Animal 

 

As leishmanioses são um complexo de doenças que acometem milhares de pessoas e 

animais no mundo, sendo uma zoonose de grande importância na saúde pública. No Brasil, 

sua distribuição geográfica é ampla, onde nos estados do Ceará e Maranhão se observam 

os maiores focos endêmicos (FUNASA, 2011). O tratamento contra a leishmaniose, 

instituído por Gaspar Vianna em 1912, estabeleceu os compostos orgânicos de antimônio 

como as drogas de eleição no tratamento desta doença. Atualmente, o tratamento de 

primeira escolha é o antimônio pentavalente; entretanto, o grande número de relatos de 

efeitos colaterais faz com que em alguns casos o tratamento seja interrompido 

(MINODIER & PAROLA, 2007). Nesse contexto, as formulações provenientes de extratos 

fitoterápicos têm ganhado bastante evidência. A Morinda citrifolia (noni) é uma planta de 

pequeno porte planta originária da Polinésia, que tem sido utilizada no tratamento de várias 

doenças, tais como: artrites, hipertensão arterial, úlceras gástricas, diabetes, hipertensão e 

câncer (WANG et al, 2002), no tratamento da dor e dos processos inflamatórios. Em face 

da necessidade de se obter novas formas de tratamento com efeitos colaterais mínimos, 

bem como, e também como alternativa aos casos de resistência às drogas de eleição hoje 

utilizadas, o presente trabalho se propõe a avaliar a ação leishmanicida in vitro do extrato 

bruto do fruto de M. citrifolia contra L. amazonensis. Para o preparo do extrato de noni, os 

frutos foram coletados e armazenados por 2-3 dias em frascos de vidro para obtenção do 

suco. O mesmo foi centrifugado e o sobrenadante liofilizado. Formas promastigotas de L. 

amazonensis foram mantidas em meio LIBHIT (GONÇALVES DA COSTA et al., 1981), 

suplementado com 10% de soro fetal bovino e penicilina (100 U/mL) a 26ºC em estufa 

BOD. Macrófagos da linhagem J774. G8 foram cultivados em frascos de 25 cm² com meio 

Eagle Dulbecco modificado, DMEM, suplementado com 10% de soro fetal bovino, 

penicilina (10.000U/mL) e estreptomicina (10.000µg/mL) a 37 ºC e 5% de CO2. Formas 

promastigotas foram tratadas por 24, 48 e 72 h com diferentes concentrações do extrato 

(240–1,75 μg/mL) e incubados em estufa BOD. A viabilidade das formas promastigotas foi 

mensurada no final de cada intervalo por meio de ensaio colorimétrico de MTT. 

Macrófagos cultivados em placas de 24 poços foram infectados, e passadas 24 h, foi 

adicionado extrato (240–1,75 μg/mL) nos poços em triplicata e incubados por 24 horas. A 

citotoxidade in vitro do extrato de M. citrifolia foi realizada por meio de ensaio 

colorimétrico baseado no conteúdo de proteína total. O extrato bruto do fruto de M. 

citrifolia apresentou IC50 igual a 204,1 μg/mL contra formas promastigotas, não diferindo 

estatisticamente quanto ao tempo de tratamento (Figura 1). A atividade do extrato em 

culturas de macrófagos é dose-dependente (Figura 2). Em 24 horas de tratamento, a 

concentração inibitória de 50% dos parasitas internalizados foi de 63,6 ± 0,337 μg/mL. 
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Quanto ao teste de citotoxidade, foram realizados cinco experimentos independentes em 

triplicata e em nenhum deles foi observada ação citotóxica nas concentrações analisada. 

Dessa forma, não foi possível determinar o valor da citotoxidade de 50% (CC50). O 

extrato bruto do fruto de Momordica charantia, o melão-de-são-caetano, um dos poucos 

extratos brutos de fruto avaliados contra Leishmania, apresentou concentração inibitória in 

vitro de 50% das formas promastigotas de L. donovani de 600 μg/mL (GUPTA et 

al.,2010). O efeito do (3S)-16,17-Didehydrofalcarinol, um ácido graxo oxigenado isolado 

da planta erva-de-touro (Tridax procumbens) sobre promastigotas de L. mexicana 

apresentou IC50 do extrato bruto da planta de 16,52 μg/mL (MARTÍN-QUINTAL et al., 

2010). Moreira et al. (2007) em São Luís, usando a fração hidroalcóolica do Gervão 

(Stachytarpheta cayennensis) sobre as formas promastigotas de L. braziliensis e L. 

amazonensis, obteve os valores de IC50 de 73,7 μg/mL e 382,5 μg/mL, respectivamente. A 

atividade in vitro do óleo essencial do capim-limão (Cymbopogon citratus) demonstrou-se 

mais eficiente que o próprio citral dele extraído, sendo a concentração inibitória das formas 

amastigota de L. amazonensis, respectivamente, de 1,7 e 8,0 μg/mL (SANTIN et al., 2009). 

O ensaio de citotoxidade mostrou que a ação do extrato é mais específica para o 

protozoário, e não citotóxica para a célula. Estes resultados confirmam o efeito in vitro do 

extrato do fruto de M. citrifolia, criando perspectivas para estudos posteriores.  

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras chave: Leishmania amazonensis. Morinda citrifolia. Citotoxidade.  

 

 

 

 

 

Figura 1 (a) - Gráfico da inibição de formas promastigotas de L. amazonensis tratadas 

com extrato bruto do fruto de M. citrifolia nas concentrações de 1,75 a 240 µg/mL. (b) 

Gráfico do efeito do extrato bruto do fruto de M. citrifolia em amastigotas de L. 

amazonensis internalizadas em macrófagos da linhagem J774.G8. Comparação com o 

grupo controle pelo teste de Tukey. *p<0,01; **p<0,001. 

(a) (b) 
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A região da Baixada Maranhense é conhecida por seu ecossistema peculiar, caracterizado 

por um ambiente alagado em época de chuvas e outro de extrema aridez com escassez de 

pastagem. Nessa região, encontram-se ao redor de 24 mil cavalos, dentre os quais existe o 

registro de um grupamento genético denominado pela população da região de 

“Baixadeiro”. Tal grupamento se destaca pela sua rusticidade, resistência e grande 

adaptação às condições ambientais da região, demonstrando grande capacidade para 

trabalhar em áreas alagadas (SERRA, 2004). No estudo do desenvolvimento ósseo é 

importante o conhecimento do fechamento das placas epifisárias dos ossos longos, posto 

que tal evento sugere a idade em que o animal cessa o crescimento longitudinal dos 

mesmos. O presente trabalho teve como objetivo determinar a idade média do fechamento 

da placa epifisária na extremidade distal do rádio além de mensurar os valores séricos de 

cálcio, fósforo e fosfatase alcalina nos animais deste grupamento. Para tanto, foram 

utilizados 60 equinos distribuídos igualmente e de acordo com o sexo, oriundos de 

fazendas localizadas nos municípios de Pinheiro e Viana. No estudo radiográfico, utilizou-

se um aparelho de raios-X portátil, modelo FNX Jockey 90, chassi tamanho 24x30cm, 

contendo filme radiográfico e ecráns. A técnica utilizada foi de 53 kVp e 5 mAs, com 

distância foco filme de 70 cm. Empregou-se a projeção radiográfica crânio-caudal e a 

revelação feita manualmente. A classificação do grau de fechamento das placas se fez 

segundo metodologia de STASHAK (2002), onde o grau “A” corresponde à linha 

epifisária totalmente fechada; “B”, fechamento no centro da linha epifisária e aberto nos 

bordos e “C”, linha completamente aberta (Fig. 1). Para os exames bioquímicos, foram 

feitas colheitas de sangue por punção da veia jugular externa, as amostras separadas do 

coágulo por centrifugação a 3000 rpm, por cinco minutos, foram transferidas para tubos 

tipo Ependorff, e congeladas até seu processamento. As análises sorológicas foram 

realizadas no Laboratório de Patologia Clínica do – CCA - UEMA usando kits específicos 

para mensurações de Cálcio, Fósforo e Fosfatase Alcalina, seguindo orientações dos 

fabricantes. De acordo com os resultados, 25 (41,66 %) dos animais apresentaram grau A, 

24 (40%) grau B e 11 (18,33%) grau C (Tabela 1). Quanto à determinação da idade de 

fechamento da placa epifisária, observou-se que esta ocorria em média aos 26,7 meses nos 

machos, enquanto que nas fêmeas foi de 24, 5 meses (Tabela 2). Quando se comparou as 

dosagens séricas em relação ao sexo dos animais, observou-se diferença estatisticamente 

significativa entres os valores médios de cálcio, sendo nos machos 9,29 mg/dL e nas 

fêmeas 8,03 mg/dL. Já os valores médios de fósforo foram 6,31 mg/dL em machos e 7,16 

mg/dL para fêmeas. Com relação à fosfatase alcalina os valores foram de 187,24 U/L em 

machos e 203,82 U/L em fêmeas (Tabela 3).  Com esses resultados podemos concluir que 
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a maior parte dos animais estudados estavam com a placa epifisária fechada ou próximos 

ao fechamento. A idade média do fechamento epifisário ocorreu aos 26,7 meses nos 

machos e 24,5 meses nas fêmeas. O valor médio de cálcio nos machos foi superior ao 

verificado nas fêmeas, no entanto, os valores de fósforo e fosfatase alcalina, foram maiores 

nas fêmeas, nas condições ambientais e de manejo em que os animais se encontram. 

 

 

 
 

Figura 1 – Imagens radiográficas da placa epifisária, classificada segundo STASHAK 

(2002). A - Placa epifisária em grau A; B - Placa epifisária em grau B; C - Placa epifisária 

em grau C. 

 

 

Tabela 1 – Distribuição de acordo com o sexo e grau de fechamento da placa de equinos 

do grupamento baixadeiro. Maranhão, 2012. 

 

SEXO 
GRAU DE FECHAMENTO DA PLACA EPIFISÁRIA 

TOTAL 
A B C 

FÊMEAS 11 11 08 30 

MACHOS 14 13 03 30 

TOTAL 25 24 11 60 

 

 

Tabela 2 - Médias e desvios-padrão da idade de fechamento da placa epifisária de equinos 

do grupamento baixadeiro. Maranhão, 2012. 

 

SEXO IDADE EM MESES DESVIO PADRÃO 

MACHO 26,7 ± 4,87 

FÊMEA 24,5 ± 4,20 

 

 

 

 

 

 

A B C 
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Tabela 3 – Valores médios e respectivos desvios-padrão das dosagens séricas de Cálcio, 

Fósforo e Fosfatase Alcalina (mg/dL) de equinos do grupamento baixadeiro, distribuídos 

segundo o sexo. Maranhão, 2012. 

 

DOSAGEM SÉRICA 

 

SEXO  

P 

 

KW MACHO FÊMEA 

Cálcio (mg/dL) 9,29
a
 ± 1,98 8,03

b
 ± 2,05 0,0151 2,583 

Fósforo (mg/dL) 6,31
b
 ± 1,45 7,16

a
 ± 1,28 0,0420 2,128 

Fosfatase Alcalina (U/L) 187,24
b
 ± 22,01 203,82

a
 ± 19,08 0,0024 3,331 

a, b – letras diferentes na mesma linha indicam diferenças estatísticas significativas entre 

as médias. ANOVA com comparação das médias pelo teste t não pareado; 

 

Palavras-chave: Radiologia, Tecido Ósseo, Equinos  
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Os búfalos (Buballus bubalis) originários da Ásia, Europa e Caribe foram introduzidos no 

Brasil no final do século XIX na região norte do país. A população mundial de búfalos 

supera 168 milhões de cabeças, sendo 161 milhões na Ásia (95,83%), 3,7 milhões na 

África (2,24%), 3,3 milhões na América do Sul (1.96%), 40.000 na Austrália (0,02%) e 

500.000 na Europa (0,30%) (BORGHESE, 2005). A bubalinocultura iniciou-se no final 

dos anos 50 na região da baixada maranhense (IBGE, 2009). O Maranhão possui um 

efetivo de 82.521 cabeças. Deste total as regionais de Pinheiro e Viana agrupam um 

numero de aproximadamente 51.409 animais (AGED, 2011). Os búfalos são considerados 

animais extremamente rústicos e que possuem resistência a diversos patógenos, entretanto, 

os búfalos são susceptíveis a vários agentes etiológicos sejam infecciosos ou parasitários 

que acometem principalmente os bovinos (MOTA et al., 2002). Dentre estas enfermidades 

que acometem bubalinos destaca-se a tuberculose. A tuberculose é uma enfermidade 

infectocontagiosa de caráter crônico, caracterizada pela formação de granulomas 

específicos, denominados tubérculos e apresenta como agente etiológico o Mycobacterium 

bovis (OLIVEIRA et al., 2007). Escolheu-se a região da baixada maranhense para 

realização do trabalho por apresentar o maior quantitativo de bubalinos do estado, e o 

município de Pinheiro por apresentar o maior rebanho do estado. Foram tuberculinizados 

37 búfalos utilizando o teste de tuberculinização intradérmico cervical comparativo. Os 

animais foram divididos em relação à idade em três grupos experimentais: grupo A (≥12 

meses), grupo B (< 12 a ≤ 48 meses) e grupo C (>48 meses) e testados de acordo com as 

orientações adotadas para a espécie bubalina (BRASIL, 2006). Para a realização do teste 

cervical comparativo (TCC), foi inoculada na região cervical por via intradérmica 0,1mL 

de PPD (Derivado Protéico Purificado) aviário (2.500 / UT) cranialmente e 0,1mL do PPD 

mamífero (5.000/UT) caudalmente com distância mínima entre as duas, de 15 a 20 cm. Os 

locais de inoculação foram demarcados por tricotomia, evitando áreas com lesão ou 

nódulos de parasitos. Em seguida realizada a mensuração da espessura da dobra da pele 

com o auxílio de um cutímetro antes da inoculação. As medidas da dobra da pele do local 

da inoculação da tuberculina aviária e mamífera foram anotadas nos respectivos campos do 

formulário para o referido exame (Apêndice A). A leitura do teste foi realizada após 

decorridas 24, 48 , 72 e 96 horas da tuberculinização. Este protocolo de avaliação foi 

determinado, seguindo um trabalho realizado por Silva et al. em 2006, realizando o teste de 

tuberculinização na espécie caprina. Dos 37 búfalos tuberculinizados, 100% não reagiram 

22



 

positivamente, esse achado pode ser explicado pelo fato dos animais serem criados em um 

regime extensivo, sendo sua aptidão principal o aproveitamento da carne, com isso temos 

uma baixa densidade de aglomeração desses animais. Esses resultados divergem dos 

encontrados por Ribeiro et al. (2011) ao trabalharem com búfalos da região de Viana-MA, 

encontraram uma frequência de 13,3%, divergem também de trabalhos realizados por 

Javed et al. (2010) estudando a prevalência da tuberculose em búfalos na cidade de Punjab, 

Paquistão com prevalências de 14% dos animais, e atribuíram esse resultado ao manejo e 

tendência de aglomeração dos animais. Nenhum animal apresentou alteração clínica e de 

estado geral durante o estudo, isso demonstra o quanto a tuberculinização é uma técnica 

segura por promover apenas uma reação de hipersensibilidade tipo (IV) caracterizada 

apenas por uma reação inflamatória local. (TIZARD, 2002). Podemos observar os 

aumentos médios da espessura da pele de bubalinos induzidos pela aplicação da 

tuberculina aviária e mamífera na região cervical, com médias variando de 9,11 cm a 14,35 

cm para aviária e mamífera variando de 7,33 cm à 13,55 cm. Comparando às 72 horas ao 

tempo de 96 horas não houve diferença estatística, mesmo no grupo C o pico máximo de 

96 horas ter sido considerável, concordando com o trabalho de Silva et al, 2006 em 

sensibilização experimental de caprinos. Este perfil de reação se mostra concordante ao 

indicado por Tizard,2002 que fala que a reação poderia atingir maior um pico máximo 

entre 24-72 horas. Esses resultados corroboram com os encontrados por Roxo et al, (1998), 

que inocularam a tuberculina e verificaram o maior aumento da espessura em 72 horas. O 

aumento máximo da espessura da pele ocorreu em 72 horas, concordou com o trabalho de 

(Ribeiro et al, 2003) onde a reação máxima se deu ás 77,3 horas, em similaridade também 

com o que foi encontrado por Monaghan et al, 1994). A partir dos resultados obtidos na 

avaliação da tuberculinização em diferentes tempos, podemos concluir que os bubalinos 

reagem bem à técnica e obtiveram uma máxima reação nas 72 horas pós-inoculação das 

tuberculinas. Às 72 horas foram suficientes para determinação do diagnóstico da 

tuberculose em búfalos, mesmo o pico máximo no grupo C tem sido com 96 horas, não 

houve diferença estatística significativa entre os tempos.  Em relação à frequência da 

tuberculose na propriedade nenhum animal reagiu positivamente. Temos como parâmetros 

a partir desse trabalho, para o teste cervical comparativo a reação da tuberculina mamífera 

deve ser considerada negativa , quando a espessura da pele for menor ou igual a da aviária, 

ou quando ultrapassar a aviária até 1,9 mm, inconclusiva quando essa diferença ficar entre 

2,1 á 3,9mm, e animal positivo quando essa diferença entra as reações ficar acima de 4 

mm. Após a análise dos questionários podemos concluir que as propriedades ainda 

apresentam deficiências marcantes no que diz respeito à imunoprofilaxia e questões 

estruturais e de manejo como um todo. 

 

Tabela 1 - Média aritmética e desvio padrão (mm) dos aumentos de espessura da pele de 

bubalinos induzidos pelas tuberculinas aviária e mamífera e as diferenças (mm) entre a 

intensidade de reação às tuberculinas aviária e mamífera, aplicadas na região cervical, através 

do teste cervical comparativo. 

 

Tuberculina aviária 

   Grupo        0 horas (at)       24 horas (pt)    48 horas (pt)     72 horas (pt)    96 horas (pt) 

      A            9,11 ± 1,85 
aE

    9,33 ± 2,23
 aE

     9,60 ± 2,31
 aD

   9,72 ± 2,19 
a
      9,62 ± 

2,12
aE

 

      B          10,34 ± 2,05
aE

    11,11 ± 2,9 
aE

    11,88 ± 3,24
bFG

   11,42± 2,70
 c

  11,78 ± 

3,39
dED
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      C         11,05 ± 2,48 
aE

    12,68±4,21
 aE

    14,07 ± 5,00 
bFG

  14,33 ± 5,98 
a
14,28 ± 

6,83
aED

 

Tuberculina mamífera 

    A      7,86 ± 1,34
 aA

         8,24 ± 1,46
bA

      8,22 ± 1,35
aA

      8,35 ± 1,60
cA

      8,39 ± 

1,48
dA

 

     B     9,77 ± 1,74
 aBD

     10,25 ± 2,55
 aBC

   10,82 ± 2,50
 bB

    10,41 ± 2,37
aB

   10,31 ± 

2,19
cB

 

     C   10,85 ± 2,05
 aCD

   12,03 ± 2,94
 bC

    13,55 ± 3,72
 aCB

   13,25 ± 4,21
aCB

  13,42 ± 

4,64
cCB

 

                                             diferença      Tuberculina        Tuberculina  

                                                                   aviária              mamífera  

 

        A          0,68 ± 0,76 
aA

     0,67 ± 0,81
aA

     0,54 ± 0,86 
aA

      0,57 ± 0,52
aA

   0,71 ± 

0,75
aA

 

        B         0,90 ± 0,74 
aA

     0,60 ± 0,55 
aAB

   0,96 ± 0,98 
aA

     0,87 ± 0,69 
aA

  1,03 ± 

1,11 
aA

 

        C         1,83 ± 2,48 
aA

    1,82 ± 1,14 
aAC

     1,18 ± 0,74 
aA

    1,83 ± 2,48 
aA

  2,37 ± 

3,06 
aA

 

 
Médias com letras minúsculas diferentes, na mesma coluna, indicam diferença estatística entre os grupos 

dentro de cada momento de leitura (P<0,05). 

Médias com letras maiúsculas diferentes, na mesma linha, indicam diferença estatística entre os momentos de 

leitura dentro de cada grupo (P<0,05). 

at= medida da espessura da pele em mm, antes da tuberculinização.  

pt= medida da espessura da pele em mm, após injeção a tuberculinização. 

Grupo A – animais com idade de 0 a 12 meses; Grupo B – animais com idade de 13 a 48 meses e Grupo C – 

animais com idade acima de 48 meses. 

 

Palavras-chave: Tuberculose, Bubalino, Resposta Alérgica. 
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No Brasil, se encontra a terceira maior população da espécie bubalina, introduzida 

inicialmente na região norte e que vem conquistando espaço rapidamente em varias regiões 

do nosso país.  O leite de búfalas, por apresentar altos teores de proteína, gordura e sólidos 

totais, vem despertando cada vez mais o interesse de pequenas e médias agroindústrias do 

ramo, dispostas a investir na fabricação de produtos diferenciados (FARIA, 1997). Mastite 

é a inflamação da glândula mamária e pode ser causada por muitos microrganismos, 

podendo se manifestar na forma clínica ou subclínica, caracteriza-se por alterações na 

composição do leite, tais como aumento no número de células somáticas e dos teores de 

cloro e sódio, além da diminuição nos teores de caseína, lactose e gordura (ZAFALON, 

2003). A detecção precoce da mastite nas búfalas, assim como nas vacas, é muito 

importante, pois reduz as perdas na produção de leite e aumenta as chances de recuperação 

do animal. Vários métodos têm sido recomendados para diagnosticar a incidência de 

mastite subclínica nos rebanhos leiteiros. Entre eles, pode-se citar o California Mastitis 

Test (CMT) e a Contagem de Células Somáticas (CCS). A Contagem bacteriana total 

(CBT) ou contagem global é a contagem do número de colônias presentes em uma dada 

amostra de leite, previamente incubada a 35ºC durante 48 horas e dependerá basicamente 

da carga microbiana inicial do leite, bem como da taxa de multiplicação microbiana. O 

exame microbiológico é considerado o método padrão para determinação da saúde do 

úbere e para o diagnóstico da mastite. Dentre os agentes etiológicos mais isolados em 

casos de mastite subclínica destacam-se os Staphylococcus coagulase positivo  e coagulase  

negativo, os Streptococcus sp. e o Corynebacterium (MENDONÇA et al., 1999).  No 

Estado do Maranhão não há estudos sobre a prevalência de mastites clínica e subclínica no 

rebanho bubalino leiteiro. Sendo assim, considerando a escassez de informações sobre a 

qualidade do leite de bufálas e a importância da qualidade do leite para a saúde humana , se 

propôs a realização deste trabalho nas propriedades de bubalinos dos Municípios de Arari, 

Vitoria do mearim e Viana do Estado do Maranhão. O presente trabalho teve por objetivo 

verificar mastite nas formas clínica e subclínica em leite de búfalas da baixada maranhense 

através dos testes da caneca de fundo escuro e CMT. Inicialmente fez-se um levantamento 

das propriedades de bubalinos da Baixada Maranhense junto à Agência de Defesa 

Agropecuária do Estado (AGED).  As propriedades foram selecionadas de forma aleatória, 

independente do tamanho do rebanho, aplicando-se um questionário investigativo e 

observacional junto ao proprietário. Para tal foram examinados 203 animais totalizando 

805 quartos mamários de búfalas leiteiras. De acordo com a intensidade da reação 

classificou-se em: reação leve (+), moderada (++) e intensa (+++).  Foram colhidos 40 mL 

de leite dos animais positivos em tubos estéreis, devidamente identificados e 

acondicionados em caixas isotérmicas contendo gelo reciclável, os quais foram 
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transportados para o Laboratório de Microbiologia de Alimentos e Água da Universidade 

Estadual do Maranhão (UEMA). O leite foi diluído em tubos de ensaio com água 

peptonada  e logo após pipetados 1,0 ml da diluição (10
-1

, 10
-2

, 10
-3

) em placas de Petri, e 

semeadas em Ágar Padrão para Contagem (PCA). Para a contagem de células somáticas 

foi utilizado um contador de Células Somáticas Eletrônico DeLaval Cell Counter®(DCC), 

conforme recomendação do fabricante.  Nas sete propriedades visitadas, não foi observado 

positividade no teste da caneca telada, no entanto, através do CMT constatou-se a mastite 

subclínica em 14 animais, alguns dos animais apresentaram mais de um teto positivo ao 

CMT (tabela 1). Tendo como base a Instrução Normativa Nº62 DE 2011 do MAPA que 

trata de padrões microbiológicos para leite bovino, das 18 amostras analisadas neste 

trabalho, apenas 6 (33,33%) estavam dentro dos padrões. Na contagem bacteriana total 

houve uma variação nos resultados encontrados de 1,1 x 10
4 

UFC/mL a 12,0 x 10
4 

UFC/mL, 11 amostras encontravam-se dentro do padrão estabelecido (1 x 10
4
UFC/mL). 

Altos níveis de bactérias têm efeito negativo sobre a qualidade do leite, especialmente no 

que concerne ao sabor, à vida de prateleira e à segurança alimentar do produto 

disponibilizado ao consumidor. De acordo com o observado no presente trabalho, conclui-

se que apesar dos resultados terem sido moderadamente satisfatórios as condições 

higiênico-sanitárias ainda se encontram rudimentares, indicando a importância da 

implementação de práticas aplicáveis à rotina de ordenha.  As propriedades visitadas 

necessitam de conscientização e maior esclarecimento sobre os riscos de contaminação 

durante a ordenha, assim como da importância de realização dos testes para a detecção de 

mastite no rebanho. Durante a ordenha, condições inadequadas de produção e higiene 

comprometem a qualidade do leite, já que sujidades, microrganismos e substâncias 

químicas, presentes no próprio local de ordenha, podem ser imediatamente incorporados ao 

produto. Notou-se que as propriedades visitadas necessitam de conhecimentos à cerca da 

importância de higiene e boas condições de ordenha para a obtenção do leite de boa 

qualidade. Nas sete propriedades a ordenha era realizada manualmente.  Em apenas três 

propriedades era realizada a limpeza e desinfecção das instalações da sala de ordenha com 

a utilização de água, sabão e desinfetante. As mesmas possuíam sala de ordenha arejada 

com boa ventilação, com corredores adequados onde o piso é em alvenaria facilitando 

assim a desinfecção. A água utilizada durante a ordenha e desinfecção das instalações é 

oriunda de poços artesianos.  Apenas duas das sete propriedades visitadas possuíam tanque 

de resfriamento de leite. A refrigeração do leite, logo após a ordenha, visa diminuir a 

multiplicação microbiana; sua eficiência, porém é maximizada, caso associado a outros 

fatores, especialmente de ordem higiênica.  A saúde do úbere e a ocorrência de mastite nas 

búfalas estão fortemente influenciadas pelo sistema de manejo durante a ordenha e em 

alguma extensão pelo tamanho do rebanho. Pequenos rebanhos, combinados com a pré-

estimulação da sucção do leite pelo bezerro e a subseqüente ordenha manual, apresentam 

menor prevalência de mastite, podendo ser resultante do maior esvaziamento do úbere após 

estimulação da ordenha pelo bezerro (FAGUNDES et al., 2006). 
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Tabela 1. Resultados das análises de amostras de leite de búfalas de sete propriedades da 

Baixada Maranhense positivas ao California Matistis Test (CMT). 

 

 

Palavra chave: Leite, búfalas, mastites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMOSTRA PROPRIEDADE Intensidade 

da reação* 

(CMT) 

Contagem de células 

somáticas (CCS) 

Contagem 

bacteriana total 

(CTB) 

1 A ++ 540.000 cel/mL ---- 

2 B ++ 102.000 cel/mL 2,0 x 10 
4
UFC/mL 

3 B +++ 1.192.000  cel /mL 12 x 10 
4
UFC/mL 

4 B ++ 64.000 cel/mL 4,0  x 10 
4
UFC/mL 

5 C + 43.000cel/mL  2,2 x 10
3

UFC/mL 

6 C ++ 639.000cel/mL  6,3 x 10
2

UFC/mL 

7 C +++ 1.961.000cel/mL  2,0 x 10
3

UFC/mL 

8 C +++ 2.292.000cel/mL  3,1 x 10
2

UFC/mL 

9 C +++ 2.493.000cel/mL  1,8 x 10
3

UFC/mL 

10 C ++ 727.000cel/mL  1,5 x 10
4

UFC/mL 

11 C ++ 647.000cel/mL  1,1 x 10
3

UFC/mL 

12 D +++ 1.322.000cel/mL  2,2 x 10
3

UFC/mL 

13 E ++ 735.000cel/mL  1,0 x 10
4

UFC/mL 

14 E +++ 1.819.000cel/mL  8,1 x 10
3

UFC/mL 

15 F ++ 420.000  cel/mL  2,0 x 10
4

UFC/mL 

16 F + 313.000 cel/mL 1,3 x 10
2

UFC/mL 

17 F + 49.000 cel/mL 2,6  x 10
4

UFC/mL 

18 F + 16.000 cel/mL 5,0 x 10
 

UFC/mL 

 Valores padrões (IN 62 2011)                              400.000 cel/mL           1x10
4
UFC/mL  
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CONDIÇÃO METABÓLICA E INTEGRIDADE DAS MEMBRANAS 

PLASMÁTICA E SEMINAL DA CÉLULA ESPERMÁTICA BOVINA APÓS 

CRIOPRESERVAÇÃO EM MEIO DILUIDOR ACRESCIDO DE INSULINA 

 

Orientado: Cristian Alex Aquino Lima – bolsista PIBIC/CNPq 

Acadêmico do curso de Medicina Veterinária – CCA/UEMA 

 

Orientador: Prof. Dr. Fernando Andrade Souza 
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Colaborador: Prof. Dr. Ricardo de Macedo Chaves 

Professor adjunto do curso de medicina veterinária/UEMA 

 

O plasma seminal é um fluido com papel essencial para as funções espermáticas in vivo, 

desde a ejaculação até a fecundação. Dentre os hormônios presentes neste meio, destaca-se 

a insulina, por apresentar papel primordial na estrutura e motilidade espermática, 

favorecendo a fecundação (Tena-Sempere e Barreiro, 2002). Segundo van Tilburg et al. 

(2008),  a insulina atua como fator de preservação do estado não capacitado, podendo, 

desta forma, ser ponto crucial da preservação espermática quando se utiliza processos 

criogênicos. Uma baixa concentração de insulina em meios diluidores para congelação de 

sêmen é associada ao maior número de células espermáticas capacitadas. Além disso, a 

capacidade autônoma do espermatozoide de liberar insulina sugere que ele, por meio de 

um circuito de alça curta autócrina, pode fornecer o recrutamento de substratos 

energéticos, de acordo com as suas necessidades metabólicas. Isso ocorre 

independentemente da regulação sistêmica e pode representar um mecanismo de proteção 

que preserva a capacidade de fecundação da célula espermática por eventuais efeitos 

nocivos produzidos pela longa restrição calórica ou por alterações que ocorrem na 

homeostase energética a nível sistêmico (Andò e Aquila, 2005). O presente trabalho teve 

como objetivo avaliar a condição metabólica e estrutural da célula espermática bovina após 

a congelação utilizando meios diluidores acrescidos de insulina. O experimento foi 

realizado na Fazenda Bom Jardim no município de Bom Jardim-MA e no Núcleo de 

Bovinos da Universidade Estadual do Maranhão Campus São Luís-MA, sendo utilizados 4 

touros da raça Nelore e 2 da raça Gir  com médias de 30 meses e 500 kg, caracterizados 

como aptos a reprodução, segundo CBRA (1998). As coletas de sêmen foram realizadas 

por eletroejaculação. As análises laboratoriais ocorreram no Laboratório de Reprodução 

Animal da Escola de Medicina Veterinária – UEMA, São Luís-MA. Neste trabalho foram 

criopreservados apenas um ejaculado por touro o qual apresentou motilidade igual ou 

superior a 65% de motilidade total e vigor mínimo de 3 (escala de 1-5). Assim, 

minimizando-se a influência do ejaculado, blocando o efeito do touro, sendo que o mesmo 

foi avaliado quanto ao volume, concentração, motilidade, vigor e morfologia espermática 

utilizando microscopia óptica (Microscópio modelo XSZ-107, Coleman). Utilizou-se o 

diluidor TRIS-Fração única (Gonzalez, 2004) para a congelação do sêmen. Após a 

avaliação da motilidade e vigor das amostras, o ejaculado de cada animal foi dividido em 

três alíquotas, de mesmo volume, utilizando-se para cada uma delas uma concentração de 

insulina por tratamento (0, 50 e 100UI de NPH), atingindo uma concentração de 50 x 10
6 

sptzs/mL. Os tubos contendo as três alíquotas de sêmen diluído, foram envasadas em 

palhetas de 0,5 mL (25x10
6 

sptzs/palheta). A criopreservação foi realizada com o sistema 

programável (TK3000), utilizando a curva P1S2 (queda positiva de 0,5ºC/min). Para 

avaliação do sêmen criopreservado foram realizados os seguintes testes funcionais: teste de 
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termo resistência rápido (TTR), teste hiposmótico (HOST) e Azul de tripan/Giemsa 

(Feliciano Silva, 1998). A média dos dados não paramétricos foram comparadas através do 

do teste de Friedman pelo programa BioEstat, versão 5.3. A motilidade e o vigor 

espermático não foram afetados pelos tratamentos (0, 50 ou 100 UI de insulina) (p>0,05) 

(Tabela 1) no momento 0 da avaliação. Contudo, adição de 100UI teve efeito sobre a 

motilidade final dentro do TTR (p<0,05), demonstrando que a adição de insulina em alta 

concentração pode diminuir a taxa de fertilidade por potencializar o gasto de energia pela 

célula espermática. 

 

Tabela 1 - Efeito da adição de insulina no meio extensor sobre o vigor e motilidade 

espermática. 

Momentos de avaliação Concentração de Insulina 
Variáveis 

TTR Vigor 

Tempo 0 

0 UI 35±16,58 2,8±0,83 

50UI 31±18,16 2,6±0,55 

100UI 37±21,10
a
 3,2±0,83 

Tempo 15 

0 UI 32±11,51 3±0,71 

50UI 33±18,57 3±0,71 

100UI 33±19,87
ab

 3±0,95 

Tempo 30 

0 UI 24,2±16,65 2,6±1,14 

50UI 19,20±18,25 2±0,71 

100UI 15,8±14,01
b
 2,2±1,09 

Letras diferentes na mesma coluna diferem pelo teste de Friedman (p<0,05). 

 

A capacidade autônoma do espermatozoide de liberar insulina sugere que ele pode fornecer 

o recrutamento de substratos energéticos, de acordo com as suas necessidades metabólicas 

(Andò e Aquila, 2005). No entanto, segundo os dados aqui apresentados, a adição de 

insulina no meio de criopreservação pode ter favorecido o gasto energético e o seu 

desgaste prematuramente. A adição de insulina não teve efeito sobre o estado da membrana 

plasmática (p>0,05) (Figura 1), apesar de apresentar uma tendência que demonstraria o 

contrário.  

 

Figura 1 - Porcentagem de células íntegras segundo o teste hiposmótico. (média±erro 

padrão). 
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A adição de insulina em altas concentrações, a partir de 100UI por mL, prejudica a 

viabilidade espermática ao longo do tempo não interferindo na membrana espermática. 

 

Palavras-chave: espermatozóide, insulina, diluidores. 
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COMPARAÇÃO ENTRE TORTAS DE BABAÇU E MAMONA NO CONTROLE 

DE Meloidogyne EM TOMATEIRO 

 

Orientada: Any Izabela Silva Krasucki - Bolsista PIBIC/CNPq 

Acadêmica do Curso de Engenharia Agronômica – CCA UEMA 

 

Orientador: Gilson Soares da Silva 

Prof. Drº da Universidade Estadual do Maranhão 
 

Os métodos alternativos que utilizam produtos naturais no controle de fitonematoides são 

cada vez mais pesquisados. A adição de matéria orgânica ao solo é uma das formas mais 

eficientes de controlar nematóides (SILVA, 2011). Tem sido demonstrado que tortas de 

algumas plantas, subproduto da extração do óleo, têm efeito nematicida (RITZINGER et 

al. 2004). Este trabalho teve como objetivo avaliar o possível efeito da torta de babaçu 

sobre Meloidogyne enterolobii em comparação a torta de mamona, já conhecida como 

tendo efeito sobre os nematoides. Foram utilizadas mudas de tomateiro (Lycopersicon 

esculentum ‘Santa Cruz Kada Gigante’) para a multiplicação de M. enterolobii em casa de 

vegetação. Ovos de Meloidogyne enterolobii foram extraídos pelo método de Hussey & 

Barker (1973) modificado por Boneti & Ferraz (1981). Após a extração, o inóculo de M. 

enterolobii foi ajustado para uma concentração de 500 ovos/ml. As plantas foram 

inoculadas, separadamente, vertendo-se 10 ml da suspensão de inóculo em um sulco feito 

ao redor do colo das plantas.  Em um primeiro experimento realizado em condições de casa 

de vegetação, suplementou- se o solo com diferentes quantidades de tortas (0, 5, 10, 15, 20 

g/kg de solo), obedecendo a um delineamento inteiramente casualizado, com nove 

tratamentos e cinco repetições. Sete dias após a incorporação das tortas em solo infestado 

com 5000 ovos de M. enterolobii, uma muda de tomateiro foi transplantada para cada vaso. 

Em um segundo experimento vinte gramas de torta de babaçu e mamona foram 

incorporadas ao solo, previamente infestado com 5000 ovos do nematoide. No mesmo dia, 

sete e quatorze dias após, uma muda de tomateiro foi transplantada para cada vaso. A 

testemunha constou de solo inoculado sem adição de resíduos. O experimento obedeceu a 

um delineamento inteiramente casualizado com sete tratamentos e 6 repetições. Nos dois 

experimentos as avaliações foram feitas com trinta dias após, quanto aos índices de galhas 

e de massa de ovos e fator de reprodução. O efeito das tortas foi diretamente proporcional 

às quantidades incorporadas ao solo (Tabela 1). A incorporação das tortas reduziu os 

índices de galhas e de massa de ovos e o fator de reprodução do nematoide. Em todas as 

dosagens o efeito das tortas foram superiores à testemunha, demonstrando o seu potencial 

como fonte de matéria orgânica no controle de M. enterolobii. Esses resultados confirmam 

à aqueles observados por Moraes (1977), Moraes e Lordello (1977), que verificaram que a 

adição de torta de mamona ao solo reduziu significativamente a infestação de Meloidogyne 

exígua em cafeeiro. A torta de babaçu também teve efeito sobre o nematoide, sendo mais 

eficiente comparando-se ao tratamento de mamona nas dosagens de 20g de torta/kg de 

solo. Um dos problemas encontrados no uso de tortas é a morte de plantas jovens, recém-

transplantadas. Um dos problemas encontrados no uso de tortas é a morte de plantas 

jovens, recém-transplantadas. Segundo Moraes (1977), altas doses das diferentes tortas 

provoca a morte de muitas plantas, pressupondo o aparecimento, de produtos altamente 

fitotóxicos que são responsáveis também pela eliminação dos nematoides no solo. Sendo 

os nematoides, em geral, muito sensíveis às variações de temperatura aproveitou-se a 

característica das tortas para reduzir a população desses parasitos do solo, já que uma vez 

incorporadas, as tortas provenientes de extração de óleos vegetais entram em fermentação, 
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provocando uma elevação de temperatura perto dos 40°C. Após o transplantio dos 

tomateiros para o solo suplementado com torta de mamona, com os três períodos de 

incubação (Tabela 2), duas semanas depois observou- se um efeito fitotóxico intenso, 

caracterizado por um amarelecimento e seca da parte aérea das plantas e, mais sete dias 

após a morte das plantas. Esse resultado está de acordo com aqueles obtidos por Moraes 

(1977). A torta de babaçu não apresentou nenhum efeito prejudicial às plantas mesmo 

aplicada no mesmo dia do transplantio das mudas de tomateiros. Esse aspecto é 

extremamente importante, pois, comparado com a torta de mamona, a sua aplicação poderá 

ser feita no mesmo dia do transplantio das mudas, o que para o produtor rural é traduzido 

em menos tempo para a instalação da cultura, com reflexos econômicos.  A torta de babaçu 

tem potencial para ser utilizada como uma fonte de matéria orgânica no controle de 

nematoides. A torta de babaçu pode ser utilizada no mesmo dia do transplantio das mudas, 

pois seu efeito fitotóxico é baixo, o que proporciona o crescimento das plantas e o controle 

do M. enterolobii. As tortas apresentam fitotoxinas, dependendo da quantidade de material 

incorporado ao solo, produtos da decomposição do resíduo orgânico podem ser tóxicos à 

planta antes mesmo da redução da população de nematóides (Stirling, 1991; Ritzinger et 

al., 2004). 

 

Tabela 1 – Índices de galhas e de massas de ovos e fator de reprodução de Meloidogyne 

enterolobii em solo suplementado com torta de babaçu e mamona. 

 

Tratamentos Indices Nº de ovos Fator de 

reprodução Galha Massa de ovos 

Torta mamona   5g 3,17 c 2,83 bc 6630,00 b      1,3 b 

                10g  1,17 e 1,17 d 290,00 c       0,1 c 

                15g 0,00 f 0,00 e 0,00 c       0,0 c 

                20g 0,00 f 0,00 e 0,00 c       0,0 c 

Torta babaçu     5g   4,17 b 4,83 a 11183,00 b        2,2 b 

                10g 3,33 c 3,00 b 6880,00 b        1,4 b 

                15g 2,33 d 2,17 c 693,33 c        0,1 c 

                20g 0,00 f 0,00 e 0,00 c        0,0 c 

Testemunha          5,00 a          5,00 a   44487,00 a        8,9 a 

CV%          18,74           19,12      30,3 37,4 
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Tabela 2 – Índice de galhas, índice de massa de ovos, nº de ovos e fator de reprodução de 

Meloidogyne enterolobii em solo suplementado com tortas de babaçu e mamona em 

diferentes períodos de incubação. 

 

Tratamentos Período de 

incubação 

Indice Nº de ovos Fator de 

reprodução 
Galhas Massa de 

ovos 
Torta mamona 

20g 
0 dias ____ _____ _____ _____ 

 7  dias _____ _____ _____ _____ 

 14 dias _____ _____ _____ _____ 

Torta babaçu 20g 0 dias 0,0  0,0  0,0  0,0  

 7 dias 0,0  0,0  0,0  0,0  

 14 dias 0,0  0,0  0,0  0,0  

Testemunha    5,00 

a 

5,00 a 44487,00a 8,9 a 

 
 

 

Palavras- chave, matéria orgânica, nematoide das galhas, controle alternativo. 
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No trópico úmido brasileiro ainda não foram superados os desafios tecnológicos, para o 

estabelecimento e a manutenção de sistemas agrícolas produtivos capazes de prover as 

famílias que residem no campo e se dedicam à agricultura, com alimentos saudáveis e 

nutritivos. O estado do Maranhão localizado neste trópico demonstra a necessidade de 

implantação de tecnologias apropriadas para a manutenção da fertilidade do solo no estado, 

mas na maioria dos casos ocorre a implantação das técnicas não adequadas, dessa forma as 

famílias que se empregam e vivem da agricultura consomem alimentos com fracos teores 

de micronutrientes, proporcionando assim a insegurança alimentar, a desnutrição infantil e 

a principalmente a fome oculta nesta região. Além disso, as deficiências nutricionais de 

maior importância epidemiológica, desnutrição energéticoprotéica, deficiências minerais e 

hipovitaminose A estão estreitamente associadas ao quadro estrutural da pobreza 

(BATISTA FILHO e RISSIN, 1993; BRYCE et al., 2003). Segundo Rios et al. (2009), o 

conceito de segurança alimentar diz respeito ao direito de todos ao acesso regular e 

permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o 

acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras 

de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam social, econômica e 

ambientalmente sustentáveis. Desta forma, surge uma solução, que é a introdução de 

produtos agrícolas biofortificados – variedades melhoradas que apresentam maiores 

conteúdos de minerais e vitaminas – complementará as intervenções em nutrição 

existentes. Os custos relativamente baixos associados ao aumento do conteúdo de 

nutrientes diretamente nos produtos agrícolas faz com que a biofortificação seja uma 

intervenção sustentável e potencialmente efetiva em termos de custo, o que constitui uma 

importante motivação para esta alternativa (BOUIS, 1999). Mas segundo Moraes et al. 

2009, o melhoramento de plantas por si só nem sempre é uma solução adequada por razões 

relacionadas às características da espécie da planta, tipo de nutriente ou interações com o 

meio, principalmente com o solo. O presente trabalho teve como objetivo a avaliação do 

desempenho da variedade de milho biofortificado e cultivado em um agrossistema do 

trópico úmido e determinar se os tratamentos irão influenciar no aumento da 

produtividade, no sentido de aumentar a eficiência dos sistemas agrícolas no atendimento 

das demandas nutricionais das famílias dos agricultores do centro-norte do Brasil. O 

trabalho foi conduzido no Assentamento Vila União, em Chapadinha-MA, situado na 

região do meio-norte brasileiro, entre a Amazonia úmida e o Nordeste seco, a 43° 21''W de 

longitude e 03° 44'S de latitude. A temperatura média local gira em torno de 29°C. Tem-se, 

de modo geral, na região, um período seco de sete meses, dos quais o restante são meses de 

período chuvoso. A precipitação acumulada anual em média é de 2000 mm, 
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aproximadamente. O trabalho procurou identificar a melhor combinação de quatro espécies 

de leguminosas arbóreas, duas de alta qualidade de resíduos: (Leucaena leucocephala e 

Gliricidia sepium), e duas espécies de baixa qualidade de resíduos (Clitoria fairchildiana e 

Acacia mangium), combinadas entre si, nos seguintes tratamentos: T1 (Clitoria 

fairchildiana + Gliricidia sepium); T2 (Acacia mangium + Gliricidia sepium); T3 (Clitoria 

fairchildiana + Leucaena leucocephala); T4 (Leucaena leucocephala + Acacia mangium); 

T5 (controle, sem leguminosas). As leguminosas foram semeadas em fileiras mistas 

espaçadas de 0,5 m entre plantas e foram podadas aos 50 cm de altura e seus ramos 

aplicados ao solo, entre as fileiras do cultivo da cultura econômica, milho Assum preto, 

esta distribuição dos ramos podados, foi feita de acordo com a quantidade de nitrogênio 

orgânico contido nos ramos de cada uma das espécies de leguminosas (Quadro 1 e 2 ), de 

forma a uniformizar a adubação nitrogenada orgânica. A área experimental foi dividida em 

oito blocos, os quatro primeiros possuíam uma adubação sintética dos elementos zinco, 

fósforo, potássio e nitrogênio, além desta adubação sintética também houve a orgânica que 

foi feita com os ramos podados das leguminosas, já os quatro últimos blocos foram 

adubados somente com o zinco sintético, fósforo sintético e a adubação orgânica. Esta 

adubação orgânica foi feita com quantidades iguais nos oitos blocos, este procedimento foi 

feito para que se observe de uma forma adequada às diferenças nos tratamentos. No campo 

as diferenças entre os tratamentos foram estabelecidas na colheita, por meio do 

desempenho peso de espiga, espiga/pés, peso de 100 grãos e peso total de grãos. Aos 

dados, foram aplicado a análise de variância com comparação de médias pelo Teste de 

Tukey a 5%, utilizando programa Statistica versão 7.0. Em relação ao peso das espigas nos 

tratamentos L+S+N+K, L+A+N+K, G+A+N+K e G+S+N+K (Quadro 3) foram iguais, 

mas sendo superiores ao tratamento CONT+N+K, já os tratamentos que receberam 

somente adubação orgânica (L+S, L+A, G+A, G+S, CONT) ocorreu algo similar, sendo 

que os valores obtidos nesses tratamentos foram  maiores que o controle (Quadro 3), mas 

não são diferentes estatisticamente. Na espiga/pés e no peso de 100 grãos, em que todos os  

tratamentos que apresentaram cobertura (L+S+N+K, L+A+N+K, G+A+N+K, G+S+N+K, 

L+S, L+A, G+A, G+S) independente da qualidade da mesma, e juntamente com o 

tratamento que não possui cobertura (CONT.+N+K),  não demonstraram diferenças 

significativas entre se, a diferença ficou em relação aos valores baixos obtidos no 

tratamento CONT( Controle ). Em relação ao peso de grãos (Quadro 3), os tratamentos 

S+L+N+K, A+L+N+K, S+G+N+K e A+G+N+K foram iguais e superiores ao tratamento 

CONT+N+K. Já os tratamentos sem adubação com ureia e cloreto de potássio (L+S, L+A, 

G+A, G+S, CONT), foram iguais. Em relação a esses indicadores (Quadro 3) de 

produtividade os tratamentos que receberam adubação sintética de N+K, possuíram uma 

diferença significativa tanto para os tratamentos CONT+N+K e CONT, essa diferença 

deve-se ao fato da cobertura do solo proporcionar melhorias nas características químicas, 

físicas e biológicas do solo, algo que é necessário para solos do tropico úmido, 

favorecendo assim o desenvolvimento radicular das culturas, diminuindo a lixiviação dos 

nutrientes, e essa cobertura associada à adubação mineral, tem resultado em maior 

disponibilidade de nitrogênio, fósforo e potássio para as culturas (Silva et al., 1985), 

proporcionando assim uma maior produtividade. 

 

Quadro 1 - Porcentagem de Nitrogênio Orgânico. 

Leguminosas Leucena Gliricidia Sombreiro Acácia 

% de N orgânico 4,00 % 3,50 % 2,50 % 2,00 % 
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L+S: Leucena e sombreiro; L+A: Leucena e Acácia; G+S: Gliricidia e Sombreiro; Cont.: Controle; G+A: Gliricidia e 

Acácia, as médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao 

nível de 5% de probabilidade. 

 

Palavras-chave: Alimentos biofortificados, aleias, plantio direto. 
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Quadro 2 - Quantidade de biomassa vegetal, dos ramos podados de leguminosas e 

aplicados nas parcelas experimentais, juntamente com a quantidade de N orgânico dos 

ramos.  

Leguminosas Leucena Gliricidia Sombreiro Acácia 

Quant. de 

Biomassa 

Vegetal (t/ha) 

8,05 7,25 e 9,25 10,0 e 7,0 9,05 

Quant. de N 

Organico (t/ha) 

0,3 0,25 e 0,32 0,25 e 0,175 0,181 

Quadro 3 - Peso de espiga, Espiga/pés, Peso de 100 grãos e peso de grãos, cultivado em 

aléias com leguminosas, em Chapadinha-MA, no Assentamento Vila união. 

Tratamento Peso       Espiga Espiga/pés 
Peso de 100 

grãos 
Peso de grãos 

 Mg.ha
-1

  ----g--- Mg.ha
-1

 

L+S+N+K 4,87 a 0,81ab 33,75 a 4,04 a 

L+A+N+K 4,03ab 0,76ab 32,50ab 3,42ab 

G+S+N+K 4,57 a 0,76ab 28,75ab 3,97 a 

G+A+N+K 3,91abc 0,73ab 31,25ab 3,21ab 

CONT+N+K 2,64cd 0,81ab 25,00ab 2,16c 

L+S 3,36bcd 0,90 a 30,00ab 2,76bc 

L+A 2,63cd 0,72ab 26,25ab 2,25c 

G+S 3,43bcd 0,80ab 30,00ab 2,89abc 

G+A 3,36bcd 0,72ab 31,25ab 2,91abc 

CONT. 2,40d 0,52b 23,75b 2,09c 
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A agricultura itinerante é um dos métodos ainda utilizados, devido à falta de alternativas 

adequadas, capazes de prover uma alimentação para os agricultores familiares da região 

norte-nordeste do Brasil. O uso desse método ocasiona a supressão dos microrganismos 

essenciais e transformação dos nutrientes do solo, e não tem sido eficiente na diminuição 

da desnutrição no meio rural. No sistema de cultivo em aléias todos esses problemas 

podem ser superados, solucionando parte da fome oculta das pessoas que vivem nos 

trópicos. Para essa região recomendam o plantio direto em palhas de leguminosas arbóreas 

em aléias para o aumento da produção, proteção do solo e reciclagem de nutrientes. No 

Maranhão boa parte dos produtores rurais não dispõe de tecnologias adequadas que 

garantam uma produção de alimentos suficientes em quantidade e qualidade. A 

biofortificação é o aumento do teor de nutrientes em porções comestíveis de plantas por 

intervenção agronômica ou seleção genética (WHITE e BROADLEY, 2005). O arroz 

biofortificado manejado adequadamente pode atingir níveis de micronutrientes capazes de 

ajudar a nutrição humana, evidentemente apenas a disponibilidade de variedades 

biofortificadas não garante o acesso das famílias aos alimentos de qualidade se não forem 

oferecidos aos agricultores meios para implantar e conduzir agrossistemas sustentáveis 

(MOURA et al., 2009), portanto o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho do 

arroz biofortificado quando cultivado em vários agrossistemas do trópico úmido no sentido 

de compatibilizar o aumento da produtividade com a qualidade do alimento, através da 

determinação do desempenho da matéria seca do arroz e do teor de proteína bruta nos 

grãos. O experimento foi conduzido em área experimental na Universidade Estadual do 

Maranhão, em São Luís (MA), a 44° 18’ W de longitude e 2° 30’ S de latitude com clima 

equatorial quente úmido. O solo foi classificado pela Embrapa (2006) como Argissolo 

Vermelho-Amarelo distrófico arênico textura franco-arenosa. O delineamento 

experimental foi o de blocos ao acaso em parcelas de 10 x 4m, sendo quatro repetições de 

leguminosas arbóreas, combinadas entre si, e testemunha sem leguminosas. As 

leguminosas foram semeadas em fileiras duplas espaçadas 0,5m entre plantas e foram 

podadas aos 50 cm de altura e seus ramos aplicados ao solo. O arroz (oryza sativa L.) de 

caráter biofortificado foi semeado no início do período chuvoso, no espaçamento 30 cm 

entre linhas e 15 cm entre plantas. Foi utilizado o resíduo da biomassa resultante das 

leguminosas e distribuídas de forma homogênea nas parcelas correspondente a cada 

tratamento. 
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Tabela 1 - Quantidade de biomassa vegetal, aplicada nas parcelas experimentais. 

TRATAMENTOS 
T1 

S + G 

T2 

L + G 

T3 

A + G 

T4 

S + L 

T5 

L + A 
BIOMASSA (Mg/ha)  14 16 30 22 39 

S + G = Sombreiro + Gliricídia; L + G = Leucena + Gliricídia; A + G = Acácia + Gliricídia; S + L = 

Sombreiro + Leucena; L + A = Leucena + Acácia.  

 

Foram aplicados na adubação de plantio 20 e 70 kg.ha
-1

 de N e P2O5 nas formas de uréia e 

superfosfato triplo, a dose de potássio foi equivalente a 40 kg ha
-1

 de K2O na forma de 

KCl. Na adubação de cobertura da cultura do arroz foram aplicados 12 kg ha
-1

 de N na 

forma de uréia e 4 kg ha
-1

 de Zn na forma de ZnSO4. Para determinar a quantidade de 

massa seca do arroz, foram coletados 4 m² da área útil de cada parcela, e seca em estufa de 

circulação de ar forçado a 70°C. Nos grãos foram feitas análises laboratoriais para 

determinação do nitrogênio total segundo o método de Kjeldahl. Realizou-se a digestão 

sulfúrica e a destilação. Os dados foram analisados estatisticamente com auxílio do 

programa Assistat 7.5. Os resultados obtidos foram submetidos a analise de variância, com 

comparação de médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Pode-se inferir que a 

baixa pluviosidade nos meses de abril e maio do ano de 2012 interferiu no processo de 

enchimento dos grãos, causando chochamento e má formação (Figura1). Ocorreram 

maiores perdas de grãos no controle, por não possuírem leguminosas para proteção do 

solo, não mantendo uma boa retenção de umidade no solo. O tratamento 

Sombreiro+Gliricídia proporcionou maior produção de matéria seca da cultura do arroz, 

em relação aos tratamentos Leucena+Gliricídia e Sombreiro+Leucena, sendo que esses não 

foram diferentes da testemunha sem leguminosas (Figura 2), isso demonstra que não foi de 

fundamental importância à liberação do N de forma momentânea para cultura, derivado da 

adição dos resíduos de leguminosas com alta relação C/N. Em solos com fração areia fina e 

alta precipitação pluvial a porosidade efetiva do solo é baixa, sendo um dos principais 

fatores da diminuição de produtividade das culturas (MOURA, 1995). Desta forma o 

tratamento Sombreiro+Gliricídia deve ter proporcionado uma melhor cobertura ao solo, 

favorecendo uma melhor capacidade de aeração. Os tratamentos contendo leguminosas de 

baixa qualidade de resíduo expressaram maiores teores de proteína bruta, em relação ao 

tratamento Leucena+Gliricídia, que por sua vez proporcionou menor aporte do teor de 

proteína presente nos grãos, não ocorrendo mudanças significativas do controle (Tabela 2). 

O composto Leucena+Gliricídia por conter leguminosas de alta qualidade de resíduos, 

ocasionou a disponibilidade de N somente no inicio do ciclo da cultura, não acompanhando 

todas as fases, produzindo menor quantidade de N no período de formação dos grãos e 

consequentemente menor quantidade de proteínas. É recomendada utilização de 

leguminosas de alta e baixa qualidade de resíduos, pois além de proteger o solo e adicionar 

N, o consórcio possibilita a disponibilização do N durante o ciclo da cultura. O tratamento 

Leucena+Gliricídia não proporcionou uma boa cobertura ao solo, e não favorece a atuação 

da fauna edáfica, que tem como finalidade aumentar a capacidade de aeração do solo. A 

falta de cobertura não permitiu a boa aeração do solo e consequentemente não houve 

aproveitamento do adubo nitrogenado, além de dificultar a exploração da raiz e diminuir a 

capacidade de retenção de água no solo. No controle não houve mudanças significativas, 

isso pode ser explicado pela menor quantidade de grãos formados, ocorrendo maior 

concentração de fotoassimilados produzidos pela planta, que foram distribuídos para os 

poucos grãos existentes. A cobertura e a disponibilidade dos nutrientes no solo foram 

fatores importantes para o desenvolvimento do arroz biofortificado, sendo boas alternativas 

de manejo sustentável para locais de baixa fertilidade natural, seguido de chuvas intensas e 
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altas temperaturas. O cultivo em aléias com o composto Sombreiro+Gliricídia 

proporcionou uma boa alternativa para formação de matéria seca nos solos do trópico 

úmido, pois expressou melhor característica de cobertura e uma boa eficiência na 

reciclagem do N. 

 

 

 
Tabela 2 - Quantidade de proteína bruta nos grãos de arroz. 

 

Palavras-chave: plantio direto, aléias, alimentos biofortificados. 
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O noni (Morinda citrifolia L.) é uma tradicional planta medicinal popular que tem sido 

usada por mais de 2000 anos pelos povos polinésios. Embora bastante consumido na Ásia 

há 2000 anos, o noni é praticamente desconhecido no Brasil. Atualmente, se vem 

aumentando o interesse em se estudar os efeitos de várias opções de manejo do solo com 

práticas conservacionistas que priorizem, sobretudo, a incorporação de matéria orgânica 

(XAVIER et al., 2006), sendo necessário a avaliação dos indicadores mais sensíveis às 

práticas de manejo do solo, objetivando o monitoramento dos impactos positivos ou 

negativos de tais práticas sobre o mesmo. No cultivo de noni, para atingir níveis elevados 

de produção, faz-se necessário um programa de adubação para suprir as necessidades das 

plantas em N, P, K, Ca, Mg e S entre os macronutrientes e Fe entre os micronutrientes 

(ACOSTA, 2003). Deste modo, este trabalho visou analisar o desenvolvimento de mudas 

de Morinda citrifolia já aclimantadas submetidas à adubação orgânica e mineral para 

determinações de porcentagem e qualidade deste procedimento mediante as condições no 

município de São Luís. As mudas de noni utilizadas no experimento encontravam-se em 

condições de campo na Fazenda Escola São Luís da Universidade Estadual do Maranhão e 

apresentavam cerca de 8 meses de idade. Tais mudas se subdividem em 2 tipos, 15 mudas 

propagadas por semente e 15 mudas propagadas por estaquia. O delineamento utilizado foi 

em blocos ao acaso e consta de 5 blocos com 6 tratamentos cada, totalizando 30 parcelas 

experimentais. Os tratamentos são: T1: Controle (mudas de semente); T2: Adubação NPK 

(mudas de semente); T3: Adubação composto orgânico (mudas de semente); T4: Controle 

(mudas de estaca); T5: Adubação NPK (mudas de estaca); T6: Adubação composto 

orgânico (mudas de estaca). Para a aplicação da quantidade necessária de adubação 

mineral por cova, fez-se necessária análise de solo da área em que as mudas estão 

implantadas. De acordo com a análise de solo, o pH do solo, bem como o teor de 

micronutrientes da área das mudas encontrava-se com valor abaixo do ideal (pH ideal em 

torno de 6,0). Desse modo, fez-se uma calagem na área baseada no valor de saturação por 

bases (saturação por bases que se deseja alcançar de 60%), a fim de obter melhores valores 

correspondentes a estes parâmetros. A quantidade de nutrientes de Nitrogênio, Fósforo e 

Potássio que são necessárias para suprir a necessidade da cultura foram calculadas de 

acordo com a análise de solo e apresentou os seguintes valores: 9,1 g/cova de ureia, 440 

g/cova de superfosfato triplo e 172 g/cova de KCl. O composto orgânico foi preparado 

utilizando-se folhas e galhos secos, esterco bovino, húmus de minhoca, cinzas de madeira e 

casca de arroz. Inicialmente, o material da compostagem foi revolvido diariamente durante 

o período de duas semanas e, após isto, revolvido semanalmente. Houve irrigação diária. 

De acordo com NELSON (2003), recomenda-se, para adubação com composto orgânico na 

cultura do noni, aplicação de 2 L de composto por cova nas mudas. Após as adubações, os 
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parâmetros analisados foram medição de clorofila por meio de medidor portátil de clorofila 

SPAD, medição de comprimento e diâmetro do caule e contagem do número de folhas, 

sendo estas medidas realizadas semanalmente em 3 semanas. De acordo com os resultados, 

em relação ao parâmetro de medição de clorofila, houve diferença significativa, de acordo 

com o Teste de Tukey ao nível de 5 % de probabilidade na 3ª semana de análise. As 

testemunhas de semente e as testemunhas de estaca diferiram dos demais tratamentos, 

apresentando menores valores médios de acordo com a Tabela 1. Quanto aos parâmetros 

de número de folhas e comprimento das mudas, não se observou diferença significativa em 

nenhuma das semanas de análise (Tabelas 2 e 3). Em relação ao parâmetro de diâmetro do 

caule, os tratamentos T1, T2 e T3 diferiram significativamente nas três semanas de análise 

apresentando valores menores em relação aos tratamentos T4, T5 e T6, como pode se 

observar na Tabela 4. No entanto, esta diferença provavelmente não se deva aos 

tratamentos aplicados, pois os diâmetros das mudas de estaca são naturalmente mais 

lenhosos que os de sementes. Desse modo, observou-se que a utilização de adubação NPK 

e adubação com composto orgânico na cultura do noni melhorou alguns de seus 

parâmetros de produção, no entanto, não se obversou diferença real entre os diferentes 

tipos de mudas utilizadas. 

 

Tabela 1 – Médias das medidas de clorofila por meio de medidor portátil SPAD ao longo 

de três semanas. 

TRAT 
MÉDIAS DE CLOROFILA EM UNIDADES SPAD* 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

T1 45,04 a 50,32 a 51,28 b 

T2 55,68 a 54,10 a 65,26 a 

T3 52,06 a 53,80 a 63,88 a  

T4 44,50 a 47,22 a 53,12 b 

T5 53,76 a 57,12 a 64,92 a 

T6 50,56 a 56,76 a 62,82 a  

*Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem entre si estatisticamente, pelo teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Tabela 2 – Médias do número de folhas ao longo de três semanas. 

TRAT 
MÉDIAS DO NÚMERO DE FOLHAS* 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

T1 8,4 a 8,2 a 9,0 a 

T2 10,8 a 11,4 a 12,0 a 

T3 10,8 a 11,0 a 12,4 a 

T4 9,2 a 9,4 a 10,2 a 

T5 11,4 a 11,8 a 12,4 a 

T6 11,4 a 11,8 a 12,0 a 

*Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem entre si estatisticamente, pelo teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade. 
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Tabela 3 – Médias das medidas comprimento da muda ao longo de três semanas. 

TRAT MÉDIAS DE COMPRIMENTO DA MUDA EM cm* 

 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

T1 17,8 a 17,8 a 18,3 a 

T2 20,8 a 20,7 a 21,3 a 

T3 20,2 a 20,2 a 20,5 a 

T4 22,6 a 23,3 a 23,6 a 

T5 24,2 a 24,3 a 24,2 a 

T6 23,2 a 23,5 a 23,6 a 

*Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem entre si estatisticamente, pelo teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Tabela 4 – Médias das medidas de diâmetro do caule ao longo de três semanas. 

TRAT MÉDIAS DE DIÂMETRO DO CAULE EM mm* 

 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

T1 5,33  b 5,36  b 5,22  b 

T2 4,30  b 4,21  b 4,35  b 

T3 4,52  b 4,63  b 4,60  b 

T4 10,17 a 10,00 a 9,74 a 

T5 9,07 a 9,26 a 9,19 a 

T6 9,59 a 9,47 a 9,42 a 

*Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem entre si estatisticamente, pelo teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Palavras-Chave: Morinda citrifolia; adubação; composto orgânico. 
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O abacaxi Turiaçu é uma variedade nativa cultivada exclusivamente no município de 

Turiaçu-MA, que sofre grande influência do clima quente e úmido amazônico e dista cerca 

de 220 km da capital São Luis. Segundo Aguiar Júnior (2010) o fruto de abacaxi cv. 

Turiaçu pesa em media 1,561 kg, possui cor da casca e polpa amarelada, e frutos nos 

formatos cônico e cilíndrico e com um diâmetro mediano de 10,02 cm. De modo geral, o 

abacaxi comercial é considerado um fruto não climatérico, já que sua taxa de respiração 

diminui ao longo do tempo quando ainda está na planta, e após a colheita sofre apenas 

pequenas mudanças metabólicas, isto se deve à sua baixa reserva de amido, portanto, após 

a colheita há pouca ou nenhuma transformação de amido em açúcar, significando que não 

há amadurecimento nesta fase (CUNHA, 2003). Atualmente, a safra do abacaxi Turiaçu 

encontra-se concentrada durante um período muito curto, o plantio se dá entre os meses de 

fevereiro e abril, acumulando a colheita durante os meses de agosto, setembro e outubro, 

desta forma, o rendimento do produtor familiar se torna instável e, o fruto tem curta oferta 

no mercado durante o ano. Outro agravante na produção local é a colheita do fruto em um 

estádio de maturação bastante avançado, o que influi diretamente em seu tempo de 

prateleira e qualidade comercial, já que o transporte do fruto até os centros comerciais não 

o favorece. Estendendo-se a época de plantio pode-se ofertar frutos por um período mais 

prolongado no mercado e com preços mais compensadores. Ante ao exposto, a presente 

pesquisa objetiva avaliar a qualidade do fruto de abacaxi cv. Turiaçu cultivado em 

diferentes épocas de plantio e definir um ponto de colheita adequado às exigências de 

mercado, visando aumentar a vida de prateleira, alongar a oferta de frutos no mercado, 

reduzir o nível de perdas e oferecer maior segurança aos produtores na comercialização. O 

experimento foi conduzido na Comunidade Rural de Serra dos Paz, na propriedade do Sr. 

José Paz, no município de Turiaçu, MA, situado na Microregião do Gurupi, Noroeste do 

Estado. O plantio foi realizado sempre no 15º dia do mês correspondente a cada época 

(fevereiro a julho de 2010), utilizando-se mudas tipo filhote, sadias, provenientes do 

próprio local, com dimensões entre 35 e 40 cm, sendo realizado em covas. Para efeito de 

avaliação, no momento da colheita foram adotados dois estádios de maturação (E1- Casca 

verde com centro do frutilho levemente amarelado na base; E2- Casca com extensão de 25 

% amarelada, no sentido da base para o ápice) (Figura 1). Adotou-se o espaçamento em 

fileiras simples de 1,0 m x 0,30 m, baseado em recomendações de AGUIAR JÚNIOR & 

ARAUJO (2009). Foi utilizado delineamento experimental em blocos ao acaso, com 4 

repetições e 6 tratamentos, em esquema fatorial de 6 x 2 correspondentes às épocas de 

plantio (6) e estádios de maturação (2), respectivamente. Os dados foram submetidos a 

ANOVA e teste de Tukey ao nível de 5%, usando o software Assistat 7.6 beta. Visando 

determinar a qualidade pós-colheita e o tempo de prateleira dos frutos, foram avaliadas 

características físicas e químicas dos frutos. Para massa de frutos com coroa no estádio 1 
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(E1) de maturação, houve efeito entre as épocas avaliadas, sendo que, os frutos 

correspondentes à época fevereiro (1855 g) só foram superiores aos das épocas maio (1246 

g) e junho (1299 g). Sendo a massa nos demais meses iguais entre si. Para o estádio 2 (E2), 

os frutos da época março (1844 g) se destacaram, sendo superiores aos das épocas maio 

(1289 g), junho (1420 g) e julho (1110 g). Neste mesmo estádio nota-se que os três 

primeiros meses promoveram massas de frutos numericamente mais elevadas que 1600 g. 

Enquanto os três últimos meses, apresentaram massas inferiores a 1450 g. Entre estádios 

de maturação houve efeito somente na época de julho, onde o estádio 1 (1505 g) possuiu 

massas de frutos superiores aos do estádio 2 (1110 g) (Tabela 1).  De acordo com a Tabela 

1, entre as épocas de plantio de fevereiro a junho, o estádio de maturação do fruto não 

afetou a produtividade, sendo esta afetada somente na época julho, onde frutos no estádio 

de maturação 2 (E2) apresentaram menor produtividade (36,99 t/ha) do que os frutos 

colhidos no estádio de maturação 1 (E1) (50,17 t/ha). No E1, o plantio realizado na época 

fevereiro (61,83t/ha), mostrou-se com produtividade superior apenas aos plantios das 

épocas maio e junho 41,44 t/ha e 43,29 t/ha respectivamente. Enquanto que no E2, o 

plantio da época março obteve maior produtividade do que o plantio das épocas maio, 

junho e julho, 42,95 t/ha, 47,33 t/ha, 36,99 t/ha, respectivamente (Tabela 1). Quanto ao 

rendimento de polpa, as épocas de plantio interferiram somente na época julho, onde, o E2 

propiciou menor rendimento, em torno de 60%. Para os frutos das épocas de plantio março 

e junho o rendimento de polpa foi maior no E2, 68,49% e 68,82% respectivamente, 

enquanto que frutos correspondentes à época de plantio julho tiveram comportamento 

inverso, frutos do E1 (64,43%) apresentaram rendimento de polpa superior aos frutos do 

E2 (60,22) (Tabela 1). Na tabela 2, os frutos do E1 nas épocas março (0,48%), abril 

(0,42%) e junho (0,51%), apresentaram acidez total titulável superior aos frutos do E2 nas 

mesmas épocas, 0,29%, 0,33% e 0,40% respectivamente, não havendo efeito entre as 

épocas de plantio, já para os frutos do E2, a época julho (0,55%) só não propiciou maior 

acidez do que a época de maio (0,46%) (tabela 2). Para a característica sólidos solúveis 

totais (SST), apenas a época julho não influenciou efeito entre os estádios de maturação de 

colheita. Em todas as outras épocas, os frutos do estádio de maturação 2 (E2) obtiveram 

maior teor de SST do que os frutos do estádio de maturação 1 (E1) (tabela 2). Para os 

frutos do E1, o teor de SST do mês de julho (15,19) foi maior apenas do que o teor de SST 

dos frutos do mês de março (13,32). E para os frutos do E2 o teor de SST só foi maior no 

mês de abril (16,36) em relação à julho (14,39) (tabela 2). Para a relação SST/ATT, não 

houve efeito entre estádios de maturação apenas para as épocas de maio e julho, sendo 

assim, os frutos das demais épocas mostram-se com maiores relações SST/ATT em 

estádios de colheita 2. Para os frutos do E1 não houve efeito entre épocas, já para os frutos 

do E2, as épocas de maio (34,32) e julho (25,98) propiciaram as menores relações 

SST/ATT. Numericamente, no estádio 2 (P2), as três primeiras épocas: fevereiro (45,41), 

março (54,45) e abril (49,14), proporcionaram relações SST/ATT de maiores valores 

(Tabela 2). 
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Tabela 1 - Massa de frutos, Produtividade e Rendimento de polpa de abacaxi cv. Turiaçu 

submetidos a seis diferentes épocas de plantio em dois diferentes estádios de maturação. 

São Luís-MA, 2012. 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem estatisticamente 

pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Época 

 Massa de Fruto+coroa  Produtividade  Rendimento de polpa 

 E1 E2  E1 E2  E1 E2 

 G  t/ha  % 

 

Fevereiro 

 
1855 aA 1674 abA  62 aA 56 abA  68,18 aA 66,94 aA 

 Março  1600 abA 1844 aA  53 abA 61 aA  64,79 aB 68,49 aA 

Abril  1590 abA 1651 abcA  53 abA 55 abcA  66,95 aA 68,87 aA 

 Maio  1246 bA 1289 cdA  41,5 bA 43 cdA  63,58 aA 66,53 aA 

Junho  1299 bA 1420 bcdA  43 bA 47 bcdA  63,61 aB 68,82 aA 

Julho  1505 abA 1110 dB  50 abA 37 dB  64,43 aA 60,22 bB 

Média  1506,90  50,22  65,95                        

C.V.(%)  11,84  11,84  3,44 

 
 

Tabela 2 - Ácidez total titulável em ácido cítrico (ATT ÁCC), Teor de sólidos soluveis 

totais (SST) e Relação SST/ATT ÁCC de abacaxi  cv. Turiaçu submetidos a seis diferentes 

épocas de plantio em dois diferentes estádios de maturação, São Luís-MA, 

2012.

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha e minúscula na coluna, não diferem 

estatisticamente pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Época 

  ATT   SST  SST/ATT  

 E1 E2  E1 E2  E1 E2 

 %  ° Brix  Ratio 

 Fevereiro 
 
0,42 aA 0,34 cA  

14,35 

abB 
15,49 abA  34,62 aB 45,41 abcA              

 Março 
 
0,48 aA 0,29 cB  

13,32 

bB 
15,26 abA  27,69 aB 54,45 aA 

Abril 
 
0,42 aA            0,33 cB  

13,82 

abB 
16,36 aA  33,35 aB 49,14 abA 

 Maio 
 
0,40 aA 0,46 abA  

14,51 

abB 
15,76 abA  36,82 aA 34,32 cdA 

Junho 
 
0,51 aA 0,40 bcB                

14,52 

abB 
15,57 abA  28,72 aB 38,63 bcA 

Julho 
 
0,51 aA 0,55 aA  

15,19 

aA 
14,39 bA  29,71 aA 25,98 dA                

Média  0,43  14,88  36,47                        

C.V.(%)  13,15  14,87  16,09 
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Palavras-chave: abacaxi turiaçu; época de plantio; estádio de maturação. 
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LEVANTAMENTO FITOSSOCIOLÓGICO DAS PLANTAS ESPONTÂNEAS NA 

CULTURA DO ARROZ (Oryza sativa L.) NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO 

MEARIM-MA 

 

Orientada: Josilene Dias Cantanhede – Bolsista PIBIC/ CNPq 

Acadêmica do Curso de Agronomia – CCA/UEMA 

 

Orientador: Drª. Maria Rosangela Malheiros Silva 

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

O arroz é uma das mais importantes culturas anuais do Estado do Maranhão e conforme 

Silva e Durigan (2006) as plantas espontâneas influenciam o crescimento, o 

desenvolvimento e a produtividade da cultura do arroz reduzindo quantitativa e qualitativa 

a produção, além de aumentarem os custos operacionais de colheita, secagem e 

beneficiamento dos grãos. O levantamento fitossociológico é fundamental para que seja 

tomada a decisão quanto ao manejo adequado, pois as condições de infestação são variadas 

(OLIVEIRA e FREITAS, 2008). Portanto, o conhecimento dessas espécies é de grande 

interesse para o estabelecimento de um manejo adequado para evitar perdas econômicas na 

cultura. A pesquisa foi conduzida em área de produtores na zona rural do município de 

Vitória do Mearim - MA no período vegetativo da cultura do arroz em janeiro de 2012. 

Foram selecionadas três áreas para a coleta de plantas daninhas, área A1 (povoado 

Matogrosso), área A2 (povoado Tirirical) e área A3 (povoado Coque).  O material botânico 

foi obtido através do lançamento aleatório de um retângulo de 0,50 x 0,30 m nas áreas 

retirando a parte aérea das plantas daninhas, acondicionadas em sacos de papel, 

identificadas e contados os indivíduos por espécie. Após essa etapa foram colocadas em 

estufa com ventilação forçada de ar para quantificação da massa seca. A densidade e a 

massa seca das plantas espontâneas foram usadas para determinação dos índices 

fitossociológicos: densidade, frequência e dominância relativa e índice de valor de 

importância. Além dos índices fitossociológicos foi calculado o índice de similaridade de 

Jaccard, construído o dendograma e o índice de diversidade de Shannon (H’).  Foram 

identificadas 38 espécies de planta espontâneas infestando a cultura do arroz, distribuídas 

em 19 famílias. As famílias que mais se destacaram em riqueza de espécies foram a 

Malvaceae e Fabaceae, com sete e seis espécies, respectivamente, seguidas por Cyperaceae 

e Poaceae com 5 espécies. Essas famílias são muito representativas em termos de espécies 

na cultura do arroz e estiveram entre as principais encontradas por Silva e Durigan (2006) 

e Erasmo, et al. (2004) em experimentos com objetivo de determinar os períodos de 

interferência das plantas daninhas na cultura do arroz. A espécie de maior índice de valor 

de importância na área A1 foi Thalia sp. cuja densidade relativa foi o parâmetro que mais 

contribuiu com esse aumento, mostrando que essa espécie apresentou um grande número 

de indivíduos na área (Figura 2a). Na área A2, as espécies de plantas daninhas que se 

destacaram com maior Índice de Valor de Importância foram Senna obtusifolia e Sida 

cordifolia (Figura 2b). O maior IVI para Senna obtusifolia foi devido o acumulo de matéria 

seca em relação às demais espécies encontradas na área e, para Sida cordifolia o grande 

número de indivíduos, ambas as espécies são da família Malvaceae. Na área A3, as 

espécies F. miliaceae e P. tenellus foram as que mais se destacaram; o parâmetro de maior 

significância para a primeira espécie foi a frequência relativa, enquanto para segunda, a 

densidade relativa que reflete a elevada quantidade de indivíduos na área (Figura 2c). A 

maior diversidade ocorreu nas áreas A1 e A2 por estarem mais sujeitas ao alagamento do 
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que a área A3, sendo que A1 apresentava-se inundada o que pode ter favorecido algumas 

espécies que se encontravam em estado de dormência, estimulando a emergência e 

aumentando dessa forma a diversidade de espécies na área (Tabela 1). A maior 

similaridade ocorreu entre as áreas A2 e A3, que apresentavam a mesma condição de 

umidade no solo no período de coleta do material botânico (Figura 3). As principais 

famílias de plantas espontâneas identificadas na cultura do arroz no município de Vitória 

do Mearim – MA foram: Malvaceae, Fabaceae, Cyperaceae e Poaceae. As espécies que 

apresentaram maior importância foram Thalia sp., Senna obtusifolia, Sida cordifolia, 

Fimbristyllis miliaceae e Phyllantus tenellus. A maior diversidade de espécies ocorreu nas 

áreas A1 e A2 e a maior similaridade entre as áreas A2 e A3.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Principais famílias de plantas daninhas identificadas na cultura do arroz. 

 (a) A1 - P. Matogrosso, (b) A2 – P. Tirirical e (c) A3 – P. Coque. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Índice de Valor de importância das principais plantas espontâneas 

identificadas na cultura do arroz nas áreas A1 (a), A2 (b) e A3 (c) no município de 

Vitória do Mearim – MA, 2012. 
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Tabela 1 - Índice de diversidade (H’) da comunidade infestante da cultura do arroz nas 

áreas A1, A2 e A3 no município de Vitória do Mearim - MA. (janeiro/2012). 

 

 
 

Figura 3 - Dendograma de similaridade florística entre as áreas A1, A2 e A3  no município 

de Vitória do Mearim- MA, pelo método de média de grupo (UPGMA), utilizando o índice 

de Jaccard. 
 

Palavras- chave: Oryza sativa, Fitossociologia, Comunidade infestante. 
 

REFERÊNCIAS: 

SILVA, M. R. M.; DURIGAN, J. C. Períodos de interferência das plantas daninhas na 

cultura do arroz de terras altas. I – Cultivar IAC 202. Planta Daninha, v. 24, n. 4, p. 685 – 

694, 2006. 

ERASMO, E. A. L. et al. Levantamento fitossociológico das comunidades de plantas 

infestantes em áreas de produção de arroz irrigado cultivado sob diferentes sistemas de 

manejo. Planta Daninha, Viçosa-MG, v. 22, n. 2, p 195-201, 2004. 

OLIVEIRA, A.R.; Freitas, S.P. Levantamento fitossociológico de plantas daninhas em 

áreas de produção de cana-de-açúcar. Planta Daninha, v. 26, n. 1, p. 33 – 46, 2008. 

 

 

 

 

 

Áreas Índice de Diversidade (H’) 

              A1 – Matogrosso 2,24 

              A2 – Tirirical 2,46 

              A3 - Coque 1,70 
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As formigas pertencem à família Formicidae, exercem importante papel, como 

bioindicadores, tornando-se uma ferramenta eficaz na avaliação de condições ambientais. 

A comunidade de formigas tem sido estudada por diversos autores com o objetivo de 

compreender as perturbações ocasionadas pelas constantes reduções dos ecossistemas 

naturais (ANDERSEN et al., 2004). Os formicídeos têm alto potencial de serem 

empregados como modelo em estudos de biodiversidade, devido sua grande importância 

ecológica, possuírem distribuição geográfica ampla, alta riqueza local e regional, 

dominância numérica, terem a taxonomia e ecologia relativamente bem conhecidas e 

relativamente mais fáceis de serem identificadas que outros organismos, serem sensíveis a 

mudanças na condição do ambiente e facilmente amostradas (ALONSO; AGOSTI, 2000). 

Dessa forma, é importante que pesquisas sobre a diversidade de formigas sejam realizadas 

por retratar a situação transitória ou permanente dos ambientes avaliados, relacionando-se 

aspectos sobre sua conservação ou degradação, frequentemente associada ao uso da terra 

pelo homem. O presente trabalho teve como objetivo identificar em nível de gênero as 

formigas que colonizam e circulam em áreas cultivadas (Cultura de citros e Sistema 

Agroflorestal) comparando sua diversidade e riqueza com a mirmecofauna de uma área 

não manejada (Fragmento de floresta). A pesquisa foi realizada na Fazenda Escola da 

Universidade Estadual do Maranhão, Campus de São Luís (MA), em três ambientes: 

Cultura de citros, Sistema Agroflorestal e Fragmento de floresta. Em cada área de trabalho 

utilizaram-se 9 armadilhas do tipo “pit-fall” numeradas e enterradas ao nível do solo, 

totalizando 24 armadilhas. Foram feitas coletas quinzenais e o tempo de permanência das 

armadilhas em campo foi de 48h para cada coleta.  Após esse período, as armadilhas foram 

retiradas do campo e levadas ao Laboratório de Entomologia da Universidade Estadual do 

Maranhão e identificadas em nível de gênero. Foram calculadas curvas de saturação de 

gêneros baseadas na abundância de formigas em cada uso da terra utilizando-se a função 

Mao Tau do programa EstimateS 8 (COLWELL, 2006). Análises de variância para 

medidas repetidas com soma de quadrados tipo I (seqüencial), seguidas de teste de Fisher 

LSD (5% de probabilidade), foram conduzidas para testar o efeito do uso da terra sobre a 

abundância de formigas ao longo do tempo, utilizando-se o programa Statistica 8.0 

(StatSoft Inc 1984-2007). O índice de diversidade de Shannon-Wiener foi calculado para 

cada uso da terra, utilizando-se o programa Bioestat 5.0 (AYRES et al., 2007). Foram 

identificados nas três áreas trabalhadas um total de 6.971 indivíduos da família Formicidae, 

sendo 2.658 no SAF, 2.527 no fragmento de floresta e 1.786 na cultura de citros. A 

subfamília com maior número de gêneros foi Myrmicinae, com 5 gêneros. Resultados 

semelhantes aos detectados por Costa et al. (2010). Em relação à composição, o gênero 
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mais comum foi Pheidole que fazem parte de diferentes constituições vegetais. Na Figura 1 

verificou-se que as curvas de saturação demonstraram que a riqueza de espécies de 

formigas aumentou com o número de indivíduos coletados em todos os usos da terra, 

atingindo um patamar, indicando que o esforço e o tamanho amostral foram adequados e 

mostraram ainda que a riqueza de espécies para todos os usos da terra foram semelhantes. 

O índice de diversidade de Shannon-Wiener calculado para as áreas de SAF, Citros e 

Fragmento de floresta foi 0,9056, 0.8971 e 0.7963, respectivamente. Embora, também 

tenha sido calculado em nível de gênero, o índice de Shannon-Wiener mostrou diferenças 

de diversidade entre as áreas, sendo a área de SAF considerada a mais diversa entre os usos 

da terra estudados. De acordo com Nascimento et al. (2002) a umidade do solo em áreas de 

SAF pode favorecer a presença de formícideos. Na Figura 2, observou-se que o efeito do 

uso da terra sobre a abundância de formigas foi significativo (F2, 24=4,2631, p=0,02605). 

Havendo diferenças de abundância entre os usos da terra, onde o SAF se diferenciou 

significativamente da cultura de citros. De acordo com Conceição et al. (2006) a maior 

concentração de formigas ocorre em ambientes que preservam suas características 

originais. Na Figura 3, verificou-se que o efeito do tempo (coleta) sobre a abundância de 

formigas foi significativo (F23, 552=10,245, p=0,0000) com picos populacionais nas coletas 

1, 7 e 8 e decréscimo na abundância nas coletas seguintes. O que pode ter sido causado por 

alguma perturbação antrópica nas áreas de estudo. De acordo com Gomes et al. (2010) a 

riqueza de gêneros de formigas é mais influenciada pelo grau de conservação da vegetação 

e também podem ser afetadas pela disponibilidade sazonal de recursos essenciais (como 

alimento) em diferentes ambientes. Foram identificados os gêneros: Pheidole, Solenopsis, 

Ectatomma, Pachycondyla, Crematogaster, Camponotus, Brachimyrmex, Paratrechina, 

Dolichoderus, Acromyrmex, Labidus, Wasmania, Odontomachus, Cephalotes e 

Hypoponera. A riqueza de espécies foi semelhante para todos os usos da terra e a área de 

maior diversidade foi o sistema agroflorestal. 
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Figura 1 – Curvas de saturação padronizadas 

pelo número de gêneros de formigas geradas 

pelo estimador Mao Tau (em função da 

abundância de espécimes) em diferentes tipos 

de uso da terra. As barras de erro representam 

o desvio padrão. 
 

Figura 2 – Abundância de formigas em 

função do uso da terra. ANOVA para 

medidas repetidas seguida por teste de 

média (Fisher) a 5% de probabilidade. 

Média ± erro padrão são apresentados.  
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Palavras-Chave: Biodiversidade, Mirmecofauna, “Pit-fall”. 
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Figura 3 – Abundância 

de formigas em função 

da época de coleta. 

ANOVA para medidas 

repetidas seguida por 

teste de média (Fisher) 

a 5% de probabilidade. 

Média ± erro padrão 

são apresentados. 
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O mamoeiro (Carica papaya L.) é uma das fruteiras mais comuns em quase todos os países 

da América Tropical, sendo descoberto pelos espanhóis na região compreendida entre o sul 

do México e o norte da Nicarágua. Após a descoberta, o mamoeiro foi amplamente 

distribuído em várias regiões tropicais, estendendo-se a 32° de latitude norte e sul, com 

possível introdução no Brasil em 1587.  É considerada como uma das fruteiras mais 

cultivadas e consumidas nas regiões tropicais e subtropicais do mundo (SERRANO; 

CATTANEO, 2010). O estado do Maranhão apresentou em 2010 uma área plantada de 59 

hectares, com produção de 647 toneladas e rendimento médio da fruta de mamão de 10.966 

kg/ha (IBGE, 2010). Toda essa produtividade pode ser afetada pela ocorrência de pragas e 

doenças do mamoeiro que acarretam perdas econômicas severas na produção, sendo que, 

em alguns casos, podem chegar a 100 % da comercialização de frutos in natura 

(VENTURA et al., 2003). O mamoeiro pode ser afetado por diversas doenças, que são de 

grande importância, pois quando não controladas adequadamente podem causar severas 

perdas na produção e reduzir a qualidade dos frutos na pré e pós-colheita desta cultura 

(VENTURA et al., 2004). A Mancha-alvo, também denominada de Mancha de 

Corynespora ou Corinesporiose causadas pelo fungo Corynespora cassiicola (Bert. & 

Curt.) Wei é uma doença que tem atraído maior atenção, devido a surtos precoces e 

intensos, que resultam em danos à produção do mamão (OLIVEIRA; SANTOS FILHO, 

2006). No intuito de diminuir o uso de produtos químicos para controle de doenças, tem-se 

aumentado os estudos com substâncias naturais que sejam efetivas no controle de 

fitopatógenos. Este trabalho objetivou avaliar in vitro a ação fungitóxica de óleos 

essenciais, extraídos de espécies aromáticas arbustivas coletadas na região da Amazônia 

Maranhense sobre o crescimento micelial e a produção de conídios de Corynespora 

cassiicola, para escolha do óleo essencial com melhor potencial fungicida. As extrações 

dos óleos essenciais das plantas citronela (Cymbopogon winterianus), eucalipto 

(Eucalyptus citriodara), limão (Citrus limon), alecrim (Rosmarinus officinalis), gengibre 

(Zingiber officinale) e canela (Cinnamomum zeylanicum) foram realizadas no Pavilhão 

Tecnológico de Farmácia da Universidade Federal do Maranhão – UFMA, utilizando-se a 

metodologia de extração pelo processo de hidrodestilação, com aparelho de Clevenger. As 

folhas de mamão com sintomas de corinesporiose foram coletadas em áreas de produtores 

na ilha de São Luís, levadas para laboratório e colocadas em câmara úmida, que após 48 

horas apresentaram crescimento acentuado de estruturas do fungo nas lesões procedendo-

se com a repicagem direta do fungo para placa de Petri contendo meio BDA. Para avaliar o 

potencsial de controle do crescimento micelial, os óleos foram adicionadas ao meio BDA 

fundente na concentração de 1μL/mL. Em seguida foram vertidos 20 ml em cada placa de 

Petri. Todas as placas foram inoculadas, no centro, com um disco de 05 mm de diâmetro, 

contendo micélios do fungo. A avaliação do efeito dos óleos foi feita diariamente, 

medindo-se o crescimento das colônias do fungo em dois sentidos diametricamente 

opostos. A porcentagem de inibição de crescimento (PIC) foi calculada utilizando a 
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equação (MENTEN et al., 1976). Para a análise estatística, as medias dos dados foram 

comparadas pelo teste de Tukey a 5 % de probabilidade. Após 10 dias de incubação, ao 

término da avaliação do efeito dos óleos essenciais sobre o crescimento micelial de C. 

cassiicola, foi adicionado nas placas 10 mL de água destilada esterilizada e, com o auxílio 

de lâmina de microscópio, sucedeu-se a raspagem das colônias, para liberação dos 

conídios. Na sequência, foi realizada a contagem dos conídios, utilizando a câmara de 

Neubaer. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5 % de 

probabilidade. Todos os óleos essenciais afetaram o crescimento micelial de Corynespora 

cassicola, ressaltando-se que os óleos essenciais de canela e citronela afetaram 

acentuadamente o crescimento micelial de C. cassiicola, ambos diferindo 

significativamente da testemunha e dos demais tratamentos apresentando percentual de 

inibição do crescimento micelial do fungo de até 100 %. (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Avaliação in vitro do efeito de óleos essenciais de plantas aromáticas sobre o 

crescimento micelial de Corynespora cassiicola no período de 10 dias. 

 Crescimento 

Micelial 

P.I.C 

Testemunha 3.8 a - 

Limão 3.5 a 45,7 

Alecrim 2.9 b 5,4 

Eucalipto 2.6 b 30,3 

Gengibre 2.6 b 28,3 

Citronela 0.0 c 100,0 

Canela 0.0 c 100,0 

CV (%) 9,30 

DMS 0.37210 

Valores seguidos da mesma letra não diferem entre si estatisticamente pelo teste de Tukey ao nível de 5% 

de probabilidade. 

 

O tratamento com óleo essencial de limão não diferiu significativamente da testemunha 

no teste de Tukey a 5 % de probabilidade, com potencial de controle do crescimento 

micelial de 45,7 %. Avaliando-se o efeito dos óleos essenciais na produção de conídios 

de C. cassicola, observou-se que os tratamentos com óleo de eucalipto, citronela, 

gengibre, alecrim e canela diferiram significativamente da testemunha, inibindo a 

germinação de conídios de C. cassicola na concentração de 1 μL/mL. O tratamento com 

óleo essencial de limão não diferiu significativamente da testemunha, não controlando a 

germinação de conídios do patógeno em estudo, indicando que propiciou o aparecimento 

de estrutura reprodutiva (Tabela 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

57



 

 

De acordo com os resultados, concluiu-se que os óleos essenciais de eucalipto, citronela, 

gengibre, alecrim e canela inibiram o crescimento micelial e a produção de conídios de C. 

cassicola, diferindo estatisticamente da testemunha. O óleo essencial de limão apresentou-

se como a pior ação no controle de C. cassicola, não inibindo o crescimento micelial, nem 

a germinação de conídios do patógeno.  

 

Palavras - chave: Carica papaya L., manejo alternativo, corinesporiose. 
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Canela 0.0 b 
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Tukey ao nível 5 % de probabilidade e transformados pela pela √x. 

 

58



 

VENTURA, J. A.; COSTA, H.; TATAGIBA, J. da S. Manejo das doenças do mamoeiro. 

In: MARTINS, D. dos S.; COSTA, A. de F. S. da. A cultura do mamoeiro: tecnologias de 

produção. Vitória: Incaper, 2003. p. 229-308.  

 

VENTURA, J. A.; COSTA, H.; TATAGIBA, J. S. Papaya diseases and integrated control. 

In: NAQVI, S. A. M. H. (ed.). Diseases of fruits and vegetables – diagnosis and 

management. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, v.2, 2004. p.201-268. 

59



 

IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DE ISOLADOS DE Colletotrichum spp. 

ASSOCIADO À ANTRACNOSE EM FRUTEIRAS TROPICAIS 

 

Orientada: Edilene Carvalho GOMES– bolsista PIBIC/ CNPq  

Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – CCB/UEMA  

 

Orientadora: Ilka Márcia R. de Souza SERRA 

Profa. Departamento de Química e Biologia - DQB-UEMA 

 

Espécies de fungos são tradicionalmente 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 (batata-dextrose-ágar) 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 25 L. 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 32 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. Os 32 isolados de Colletotrichum não foram amplificados 

com o pimers CaInt2 desenhados para C. acutatum. Apenas os isolados CMA 2, 3, 4 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. Os 

isolados CAT1, CAT2, CAM1, CJA1, CJU1, CL1, CN1, CN2, CN3, CT 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 et 
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Tabela1.  Isolados de Colletotrichum obtidos de lesões de antracnose em diferentes frutos 
 

ISOLADOS FRUTO (Hospedeiro) ORIGEM 
CAT1 Ata São Luís – MA 
CAT2 Ata São Luís – MA 
CAM1 Atemóia São Luís – MA 
CCA1 Caju S. J. de Ribamar 
CCA2 Caju São Luís – MA 
CCA3 Caju Paço do Lumiar-MA 
CCO1 Coco São Luís – MA 
CG1 Goiaba São Luís – MA 
CG2 Goiaba São Luís – MA 
CG3 Goiaba S. J. de Ribamar 
CJA1 Jambo São Luís – MA 
CJU1 Juçara Paço do Lumiar-MA 
CL1 Limão Coroatá – MA 
CMM1 Mamão S. J. de Ribamar 
CMM2 Mamão S. J. de Ribamar 
CMM3 Mamão São Luís – MA 
CMM4 Mamão São Luís – MA 
CMM5 Mamão São Luís – MA 
CMN1 Manga Rosa São Luís – MA 
CMN2 Manga Comum Axixá – MA 
CMN3 Manga Rosa S. J. de Ribamar 
CMN4 Manga Rosa São Luís – MA 
CMN5 Manga Espada São Luís – MA 
CMA1 Maracujá Paço do Lumiar-MA 
CMA2 Maracujá São Luís – MA 
CMA3 Maracujá São Luís – MA 
CMA4 Maracujá São Luís – MA 
CMA5 Maracujá S. J. de Ribamar – MA 
CN1 Noni São Luís – MA 
CN2 Noni São Luís – MA 
CN3 Noni São Luís – MA 
CT1 Tangerina Coroatá – 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 

CAT1 -      - - C. gloeosporioides 
CAT2 -      - - C. gloeosporioides 
CAM1 -      - - C. gloeosporioides 
CCA1 +      - - C. gloeosporioides 
CCA2 +      - - C. gloeosporioides 
CCA3 +      - - C. gloeosporioides 
CCO1 +      - - C. gloeosporioides 
CG1       +   -     - C. gloeosporioides 
CG2       +   -      - C. gloeosporioides 
CG3 +      - - C. gloeosporioides 
CJA1 -      - - C. gloeosporioides 
CJU1 -      - - C. gloeosporioides 
CL1 -      - - C. gloeosporioides 
CMM1 +      - - C. gloeosporioides 
CMM2 +      - - C. gloeosporioides 
CMM3 +      - - C. gloeosporioides 
CMM4 +      - - C. gloeosporioides 
CMM5 +      - - C. gloeosporioides 
CMN1 +      - - C. gloeosporioides 
CMN2 +      - - C. gloeosporioides 
CMN3 +      - - C. gloeosporioides 
CMN4 +      - - C. gloeosporioides 
CMN5 +      - - C. gloeosporioides 
CMA1 -      - - C. gloeosporioides 
CMA2 -      - + C. gloeosporioides 
CMA3 -      - + C. gloeosporioides 
CMA4 -      - + C. gloeosporioides 
CMA5 +      - - C. gloeosporioides 
CN1 -      - - C. gloeosporioides 
CN2 -      - - C. gloeosporioides 
CN3 -      - - C. gloeosporioides 
CT1 -      - - C. gloeosporioides 

al. (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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FIGURA 1. Variação da coloração micelial das colônias de Colletotrichum obtidas de lesões de antracnose em 

diferentes frutos, cultivadas em meio de cultura BDA. 

CMA 5 CMA21 

CMA1 CN2 CN3 

CMA3 CMA 4 

CAT CAT2 

CAT1 

CJA1 
CAB1 

CCA1 

CT1 

CMM4 CMM5 CMN2 

CMN4 CMN3 CMN5 

CCA3 CCA2 CMN1 

CMM2 CMM3 CMM1 

CJU1 
CCO1 CL1 CG3 

CG2 CG1 

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 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).  

 

 

Palavras-chave: PCR, ITS, rDNA. 
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LEVANTAMENTO FITOSSOCIOLÓGICO DA VEGETAÇÃO DA AMAZÔNIA 

MARANHENSE NA RESERVA BIOLÓGICA DO GURUPI, MARANHÃO, 

BRASIL 

 

Orientando: Elivaldo Carlos Moreira de OLIVEIRA- Bolsista PIBIC/CNPq 

Acadêmico do curso de Ciências Biológicas- CECEN-UEMA 

 

Orientadora: Francisca Helena MUNIZ 

Profa. Dra. do Curso de Ciências Biológicas - CECEN-UEMA 

 

Os levantamentos fitossociológicos são importantes para o reconhecimento da diversidade 

biológica e distribuição das espécies (CARDOSO et al., 2002). A Amazônia encontra-se 

presente na porção oeste do Estado do Maranhão. Caracteriza-se por um grande bioma 

composto com diversos ecossistemas desde a floresta tropical úmida com variações de 

temperatura de 24 ºC a 27 ºC, composta por diversas fisionomias. Apresenta índices 

pluviométricos médios de 2.000 a 4.000 mm/ano. A Reserva Biológica (REBIO) do 

Gurupi (271.000 ha) é a única Unidade de Conservação em área amazônica maranhense, 

sendo de fundamental importância na conservação ambiental do estado do Maranhão 

(Figura 1). O atual trabalho visa dar continuidade aos inventários básicos do Programa de 

Pesquisa em Biodiversidade (PPBIO) da Amazônia, nesse caso da vegetação. Foram feitas 

quatro expedições à Reserva Biológica do Gurupi, com duração de cinco (5) dias de 

trabalho de campo em cada viagem. A marcação das árvores foi realizada dentro de 

parcelas feitas em uma área estabelecida do plot demarcado segundo o protocolo do 

Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBIO) (COSTA et al., 2005). Estabeleceu-se 

um transecto utilizando uma corda de 250 m. Ao longo dos lados direito e esquerdo do 

transecto foram criadas parcelas para amostragem de árvores de acordo com seus 

respectivos diâmetros à altura do peito (DAP), ou seja, parcelas com árvores pequenas 

(DAP>1 cm a 10 cm) com área de 4 m x 10 m cada uma; parcelas com árvores médias 

(DAP>10 cm a 30 cm) com área de 20 m x 10 m cada uma, e parcelas com árvores de 

grande porte (DAP>30 cm) com área de 40 m x 10 m cada uma (COSTA et al., 2005a), 

figura 2. No Departamento de Química e Biologia da Universidade estadual do Maranhão, 

levou-se o material à estufa por um período de 5 dias para secagem. Posteriormente, o 

material foi herborizado para identificação das espécies. Para identificação utilizou-se 

chaves de gênero e espécies e para as famílias, utilizou-se o sistema de classificação APGII 

(2003). O material coletado e identificado foi depositado na coleção do Herbário Rosa 

Mochel (SL) da Universidade Estadual do Maranhão. Os dados obtidos da composição e 

estrutura florística foram compilados em um banco de dados (Excel 5.0 da Microsoft) e 

analisados nos programas “Prepare” e “Params” do Programa FITOPAC (SHEPHERD, 

1994). Nas parcelas para amostragem de árvores pequenas (0,016 ha) foram registrados 

101 indivíduos, distribuídos em 20 espécies e 10 famílias, com elevada representatividade 

das famílias Sapindaceae, Fabaceae e Burseraceae, apresentando 5 %, 35 % e 15 % das 

espécies amostradas, respectivamente (Figura 3). Nas parcelas para amostragem de árvores 

médias (0,080 ha) foram registrados 23 indivíduos, em 14 espécies e 8 famílias, sendo 

Sapotaceae a família mais bem representada com 6 indivíduos, 4 espécies (28,57 %). Em 

relação às parcelas para amostragem de árvores de grande (0,160 ha) porte, registrou-se 13 

indivíduos, contabilizando 9 espécies e 5 famílias, onde se observou a predominância da 

família Sapotaceae com 5 indivíduos, 3 espécies (33,33 %). A ausência da família 

Cecropeaceae indica que a porção da floresta em que foi realizado este trabalho ainda está 
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em bom estado de preservação, pois, de acordo com Nelson e Oliveira (2001), essa família 

é muito comum em áreas perturbadas. 

 

 
Figura 1 - Localização da Rebio do Gurupi no Estado 

do Maranhão. 

 

 

 

 
 

Figura 2 - (modificada para amostragem apenas das árvores). 

Distribuição das parcelas de amostragem para a vegetação. São 

mostradas em detalhe as parcelas apenas no lado esquerdo do 

transecto (linha negritada). 
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Figura 3 - Percentual de espécie por famílias com elevada representatividade. 

 

 

Palavras-chave: Fabaceae; REBIO do Gurupi; Inventário. 
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ESTUDO TAXONÔMICO DE MOSCAS-DAS-FRUTAS (DIPTERA, 

TEPHRITIDAE) DO PARQUE ESTADUAL DO MIRADOR, ESTADO DO 

MARANHÃO 

 

Orientada: Luanna Layla Mendes SANTOS – Bolsista PIBIC/CNPq 

Acadêmica do curso de Ciências Biológicas – CESC/UEMA 

 

Orientadora: Francisco Limeira-de-Oliveira 

Profº Dr. da Universidade Estadual do Maranhão 

 

As moscas-das-frutas pertencem à ordem Diptera, subordem Brachycera, série 

Schizophora, seção Acalyptratae, superfamília Tephritoidea e família Tephritidae, com seis 

subfamílias reconhecidas: Tachiniscinae, Blepharoneurinae, Phytalmyiinae, Trypetinae, 

Dacinae e Tephritinae. São moscas de tamanho pequeno a médio que variam de 2-35 mm 

de comprimento, apresentam manchas ou faixas nas asas formando padrões complexos e 

atraentes; chamadas vulgarmente de moscas-das-frutas pelo fato de seu ciclo biológico, do 

ovo à larva, ocorrer no interior dos frutos. Algumas espécies são consideradas pragas da 

fruticultura mundial por danificar diretamente os frutos desde o momento em que a fêmea 

madura sexualmente e acasalada, ao localizar o hospedeiro, introduz seu ovipositor através 

da epiderme do fruto e deposita seus ovos onde as larvas se desenvolvem alimentando-se 

da polpa. Este estudo tem como objetivo, contribuir com o conhecimento de moscas-das-

frutas no estado do Maranhão, em especial de uma área de preservação, o Parque Estadual 

do Mirador. Para a captura dos espécimes foram realizadas cinco expedições ao referido 

Parque entre julho de 2011 e agosto de 2012. Por expedição, utilizaram-se 60 armadilhas 

improvisadas tipo PET de 600 ml com aproxidamente 200 ml de atrativo, sendo 30 

armadilhas com proteína hidrolisada “BioAnastrepha” diluída a 15% e 30 com suco de 

maracujá diluído a 30% mais 10% de açúcar) (Fig 1A e 1B). Ao final de cada coleta os 

espécimes foram acondicionados em embalagens ziploc com adição de álcool 70%. Em 

Laboratório (Laboratório de Estudos dos Invertebrados – LEI) o material foi triado e as 

morfo-espécies individualizadas em tubos de congelamento “eppendorf” com etiqueta de 

procedência. Para associação de espécies de tefritideos e respectivas plantas hospedeiras, 

procederam-se coletas de frutos com indicativos de infestação, estes foram transportados 

ao LEI, onde foram acondicionados em depósitos plásticos de 9,5 cm de profundidade por 

14 cm de diâmetro contendo areia esterilizada ao fundo e vedado com voil preso com liga 

de borracha (Fig 2). Após a eclosão os adultos foram mantidos vivos por cerca de 48 horas 

para fixação da coloração das faixas alares. As identificações foram realizadas pela análise 

microscópica do ovipositor (padrão para Tephritidae), além de outras características como 

coloração do tórax, abdome e padrão alar, estas observadas ao estereomicroscópio e com o 

auxílio de literatura especializada para a família. Foram coletados 1.006 espécimes com 

476 machos e 530 fêmeas distribuídos em três subfamílias: Blepharoneurinae com apenas 

um gênero Blepharoneura Loew, 1873 e uma espécie; Trypetinae com dois gêneros: 

Anasthepha Schiner, 1868 e Hexachaeta Loew, 1873 com 21 e uma espécie 

respectivamente e Tephritinae com cinco gêneros: Acrotaeniacantha Hering, 1939; 

Dioxyna Frey, 1945; Tomoplagia Coquillett, 1910; Tetreuaresta Hendel, 1928 e 

Xanthaciura Hendel, 1914 sendo Tomoplagia representado por 11 espécies e os demais por 

uma espécie cada (Tab 1). Cinco espécies foram obtidas por emergência a partir de frutos 

de Mouriri elliptica (Martius, 1888), Melastomataceae; portanto, esta família é assinalada 

pela primeira vez como hospedeira de moscas-das-frutas para o estado do Maranhão e com 

esse registro, eleva-se para seis e oito as famílias e espécies botânicas, respectivamente 
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como hospedeiras de moscas-das-frutas para o Maranhão. Blepharoneurinae e Tephritinae 

foram poucos representados nas amostras, isso muito provavelmente decorre da não 

atração pelas iscas, são coletadas apenas por métodos generalistas (armadilhas de Malaise, 

suspensa, luminosa e/ou por varredura). Blepharoneura sp., Acrotaeniacantha sp., 

Tetreuaresta sp., Tomoplagia spp., Dioxyna sp. e Xanthaciura sp., além Anastrepha 

bistrigata Bezzi, 1919; A. zernyi Lima 1934 e A. aff. matertela Zucchi 1979, constituem 

novos registros para o Maranhão e A. zernyi é registro novo para o Nordeste brasileiro. 

Pelo elevado número de registros novos feitos neste estudo, constata-se ser um grupo com 

grande riqueza de espécies, porém os estudos sobre moscas-das-frutas é comumente 

direcionado às espécies de importância econômica enquanto os demais espécies não 

recebem a devida atenção. Diante disto faz-se necessário incrementar, tanto o esforço 

como os métodos de captura, no sentido de se ampliar o conhecimento sobre os tefritídeos 

no estado do Maranhão. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Armadilha improvisada tipo 

PET. A Suco de maracujá à 30%. B 

Proteína hidrolisada à 15%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Bandeja com copos plásticos de 9,5 cm de 

profundidade por 14 cm de diâmetro para emergência de 

adultos de tefritideos. 

68



 

PH=Proteina hidrolisada, SM=Suco de maracujá, AL=Armadilha Luminosa, AM=Armadilha Malaise, AS=Armadilha 

Suspensa, VA=Varredura, EF= Emergência de frutos. 

 

Tabela 1 – Frequência das espécies de tefrítideos catalogadas para o Parque Est. do 

Mirador, entre julho/11 a agosto/2012. 
 

EEssppéécciieess  

MMééttooddooss  ddee  ccoolleettaass  SSeexxoo  

TToottaall  FFRR  %%  PPHH  SSMM  AALL  AAMM  AASS  VVAA  EEFF  MM  FF  

Blepharoneurinae 

 
Blepharoneura sp. 

     
1 

  
1 1 0,10% 

Trypetinae 

     Anastrepha bistrigata Bezzi, 1919 1 
       

1 1 0,10% 
Anastrepha distincta Greene, 1934 

   
1 

    
1 1 0,10% 

Anastrepha fraterculus (Wiedemann, 1830) 14 
 

1 
   

1 
 

16 16 1,59% 
Anastrepha leptozona Hendel, 1914 

   
1 

    
1 1 0,10% 

Anastrepha macrura Hendel, 1941 1 
       

1 1 0,10% 
Anastrepha obliqua (Macquart, 1835) 9 1 

  
1 

   
11 11 1,09% 

Anastrepha serpentina (Wiedemann, 1830) 3 1 
      

4 4 0,40% 
Anastrepha sororcula Zucchi, 1979 

  
1 6 

    
7 7 0,70% 

Anastrepha striata Schiner, 1868 1 
       

1 1 0,10% 

Anastrepha zenildae Zucchi, 1979 278 16 
 

20 
  

5 
 

319 319 31,71% 

Anastrepha zernyi Lima, 1934 
    

1 
   

1 1 0,10% 

Anastrepha aff. bahiensis Lima 1937 
      

1 
 

1 1 0,10% 

Anastrepha aff. distincta Greene, 1934 
   

1 
    

1 1 0,10% 

Anastrepha aff. fraterculus (Wiedemann, 1830) 5 
  

3 
    

8 8 0,80% 

Anastrepha aff. matertela Zucchi, 1979 5 
       

5 5 0,50% 

Anastrepha aff. turpiniae Stone, 1942 14 1 
      

15 15 1,49% 

Anastrepha aff. zenildae Zucchi, 1979 37 
  

2 
  

1 
 

40 40 3,98% 

Anastrepha sp1 3 
       

3 3 0,30% 

Anastrepha sp2 2 
       

2 2 0,20% 

Anastrepha sp3 
      

1 
 

1 1 0,10% 

Anastrepha spp. 330 28 
 

44 
  

11 413 
 

413 41,05% 

Hexachaeta sp. 
   

1 1 11 
  

13 13 1,29% 
Tephritinae 

 
Acrotaeniacantha sp. 

  
3 

  
1 

 
1 3 4 0,40% 

Tetreuaresta sp. 

  
1 1 2 1 

 
3 2 5 0,50% 

Tomoplagia sp1 

  
43 2 

    
45 45 4,47% 

Tomoplagia sp2 

  
1 1 

    
2 2 0,20% 

Tomoplagia sp3 

  
3 6 

   
6 3 9 0,89% 

Tomoplagia sp4 

  
27 3 

   
30 

 
30 2,98% 

Tomoplagia sp5 

  
3 

    
3 

 
3 0,30% 

Tomoplagia sp6 

  
5 

    
5 

 
5 0,50% 

Tomoplagia sp7 

  
4 

     
4 4 0,40% 

Tomoplagia sp8 

  
1 

    
1 

 
1 0,10% 

Tomoplagia sp9 

  
1 

    
1 

 
1 0,10% 

Tomoplagia sp10 

  
1 

    
1 

 
1 0,10% 

Tomoplagia sp11 
  

1 
     

1 1 0,10% 

Dioxyna sp. 
  

1 
    

1 
 

1 0,10% 
Xanthaciura sp. 

  
4 8 

 
16 

 
11 17 28 2,78% 

Total 702 47 101 99 4 30 20 476 530 1.006 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Tephritidae, Mirador e Melastomataceae. 
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LEVANTAMENTO, TAXONOMIA E ECOLOGIA DA SUBORDEM 

HETEROPTERA AQUÁTICA NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DO 

INHAMUM, CAXIAS – MA 
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Acadêmico do curso de Ciências biológicas – CESC/UEMA 

 

Orientador: Carlos Augusto Silva de Azevêdo 
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Os ambientes aquáticos possuem grande complexidade, sendo classificados por diferentes 

critérios e desmembrados em diversos componentes para melhor compreensão de sua 

dinâmica e funcionamento. Os corpos d’água podem ser classificados em ambientes 

lóticos, com águas correntes (e.g. riachos e rios), ou lênticos, de águas lentas ou paradas 

(e.g. lagos, lagoas, reservatórios e brejos) (Merritt& Cummins, 1996). As comunidades 

lóticas podem ser agrupadas em riachos de cabeceira (1ª a 3ª ordens), riachos de tamanho 

médio (4ª a 6ª ordens) e rios de grande porte (> 6º ordem) (Vannoteet al., 

1980).Hemípteros. Das várias infra-ordens de heterópteros, sendo Leptopodomorpha, 

Gerromorpha e Nepomorpha estão associadas a ambientes aquáticos. Os Nepomorpha são 

insetos verdadeiramente aquáticos e encontrados nas margens dos corpos d’água. 

Gerromorpha composta por insetos semi-aquáticos que se deslocam sobre a película 

d’água e plantas flutuantes (Nieser& Melo, 1997). Atualmente existem cerca de 3800 

espécies da fauna aquática e semiaquática registradas para o mundo (Merritt& Cummins, 

1996). Na América do Sul Tropical, são registradas até o momento aproximadamente 900 

espécies, distribuídas em 81 gêneros (Froehlich, 1999). Os heterópteros são considerados 

predadores aquáticos e alimentam-se do conteúdo pré-digeridos de suas presas (Nieser& 

Melo, 1997). Habitam vários ambientes aquáticos incluindo marinho, estuarino, lótico e 

lêntico, constituindo uma importante subordem de insetos nos ecossistemas límnicos. São 

considerados indicadores ambientais por responder rapidamente as perturbações 

ambientais antrópicas (Vianna & Melo, 2003). Estudos de Heteroptera para o estado do 

Maranhão e município de Caxias ainda são escassos e frente à carência é necessário obter 

conhecimentos sobre a biodiversidade local e da utilização da fauna como indicadora da 

qualidade ambiental. O presente trabalho teve como objetivo realizar levantamento 

faunístico da heteropterofauna aquática e semi-aquática em igarapés da Área de 

Preservação Ambiental do Inhamum, município de Caxias, Maranhão. As coletas foram 

realizadas durante o período seco (Junho-Outubro/2011) e chuvoso (Março – Maio/2012) 

em cinco igarapés: Inhamum e Soledade (2º ordem), Sumidouro do Padre I, Sumidouro do 

Padre II e Areia Branca (ambos de 1º ordem). Foram avaliados fatores ambientais, físicos e 

físico-químicos como: largura, profundidade, velocidade da corrente, vazão, cobertura de 

dossel, tipo de substrato, tipo de vegetação ripária e de leito, área de remanso (poção) ou 

correnteza para serem utilizados em futuros trabalhos. Em cada igarapé, foi amostrada uma 

seção de 50m, dividida em cinco pontos, com 10m cada. Os espécimes coletados com 

auxilio de peneira entomológica, rede entomológica em D (rapiché) e catação manual. 

Foram examinados substratos como: bancos de folhas, troncos e raízes submersas na 

correnteza, e macrófitas, em áreas de correnteza ou remanso. Foram coletados 2.665 

espécimes de Heteroptera (Tab. 1) distribuídos em sete famílias, destas três pertencentes à 
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infraordemGerromopha: Veliidae, Gerridae e Hebridae, e quatro pertencentes à 

Nepomorpha: Naucoridae, Nepidae, Belostomatidae, Notonectidae. Sendo a família 

Veliide e Gerridae as mais abundantes e representativas em todos os igarapés amostrados 

(Fig. 1) O material coletado foi examinado no local, acondicionado, e transportados ao 

Laboratório de Entomologia Aquática do CESC – UEMA, fixados em álcool etílico a 80% 

e, identificados no nível de família. A região necessita ainda de estudos a serem realizados 

referentes à subordem para que possa servir de suporte a outros trabalhos referente a 

entomofauna aquática da região e para essa localidade. 

 

Tabela 1 – Número total de adultos e imaturosde heteropteros por igarapé, desvio padrão 

(DP) e média do número de indivíduos durante o período (Junho a Outubro/2011) e (Março 

a Maio/2012) nos igarapés amostrados da APA do Inhamum, Caxias, MA. 

Nota: Ig=Igarapé.Ig. A= Igarapé Inhamum; Ig. B= Igarapé Soledade; Ig. C= Igarapé Sumidouro do Padre; Ig. 

D= Igarapé Sumidouro do padre II; Ig. E= Igarapé Areia Branca. DP=Desvio Padrão 

Infraordem Famílias 

Igarapés da Área de Proteção Ambiental 

Inhamum 

Ig. A Ig. B Ig. C Ig. D Ig. E 
Total 

coletados 

GERROMORPHA 

       

 

Veliidae 140 231 76 49 448 944 

 

Gerridae 189 196 240 3 289 917 

 

Hebridae 1 0 0 0 2 3 

NEPOMORPHA 

 
      

 

Naucoridae 92 451 22 51 113 729 

 

Nepidae 4 1 14 0 20 39 

 

Belostomatidae 0 0 0 3 25 28 

  Notonectidae 0 3 2 0 0 5 

 

Total 426 882 354 106 897 2.665 

 

Média 29,43 39,29 28,14 7,43 62 

 

  DP 36,66 43,69 39,78 7,13 69,67   
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Figura 1 – Abundancia das famílias de Heteroptera coletadas na APA do Inhamum, 

Caxias, MA, durante os períodos (Junho – Outubro/2011) e (Março – Maio/2012). 

 

Palavras-chave: Taxonomia, Heteroptera, APA Inhamum. 
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A reprodução é o processo pelo qual uma espécie se perpetua, transmitindo a seus 

descendentes as mudanças ocorridas em seu genoma. O sucesso obtido por qualquer 

espécies é determinado, em última instância, pela capacidade de seus integrantes 

reproduzirem-se em ambientes variáveis, mantendo populações viáveis (VAZZOLER, 

1996). O estudo da biologia reprodutiva proporciona uma análise mais segura sobre o 

potencial pesqueiro do ambiente. Dessa forma informações sobre o desenvolvimento 

cíclico das gônadas, tipo, época e local de desova e comprimento (cm) em que os 

indivíduos entram no processo reprodutivo, fazem parte do conhecimento acerca da 

biologia reprodutiva de uma espécie (SOUSA et al., 2007). Dentre as espécies catalogadas 

no Maranhão, destaca-se Colomesus psittacus, (Bloch & Schneider, 1801), o baiacu, 

pertencente à família Tetraodontidae, ocorre em abundância no litoral maranhense, em 

especial na área da baía de São Marcos (CARVALHO-NETA, 2008), contudo, os estudos 

sobre a biologia dessa espécie, em especial os relacionados a reprodução, são escassos. E 

devido à ausência de estudos sobre biologia reprodutiva, de C. psittacus, em estuários no 

estado do Maranhão, associado com a abundância e importância dessa espécie. Este estudo 

objetivou descrever aspectos sobre a biologia reprodutiva de C. psittacus capturadas ao 

longo da baía de São Marcos-MA. Para a espécie em estudo objetivou-se, descrever macro 

e microscopicamente os estádios maturacionais; determinar fecundidade e tipo de desova; 

determinar a proporção sexual das espécies; primeira maturidade sexual; local e período de 

desova. Os exemplares foram provenientes da pesca comercial dos povoados de coqueiro e 

Estiva, analisou-se 40 exemplares por bimestre, no período de agosto de 2011 a junho 

2012. Estes foram levados ao Laboratório de biodiversidade e dinâmica populacional de 

peixes da Universidade Estadual do maranhão, em laboratório foi feita a pesagem e 

medidas em cada indivíduo e feita uma incisão ventro- longitudinal de cada indivíduo com 

fins de observar macroscopicamente as gônadas quanto a coloração, volume, 

vascularização presença ou não de ovócitos assim como o peso das mesmas. As gônadas 

foram fixadas em formol a 10% para análise microscópica. Na análise dos dados foi feita 

relação peso total/ comprimento total e aplicado o testes t de Student (ZAR, 1996) para 

verificação de diferença significativa. Foram analisados ainda, a proporção sexual e 

fecundidade. Para a análise de fecundidade foram utilizadas 11 gônadas. Os 240 

exemplares analisados de C. psittacus variaram entre 09 a 33 cm de comprimento total 

(CT) e 30 a 770g de peso total (PT). A relação peso/comprimento de espécie C. psittacus, 

apresentou alometria positiva para sexo agrupado (b= 3,1069; R
2
= 0,9456) e proporção 

sexual de 2,2F :1M, o teste do qui-quadrado apontou diferença significativa. A primeira 

maturação (L50) das fêmeas foi de 10,79 cm para os machos e 13,37 cm para as fêmeas 

sendo esse o tamanho mínimo de captura do estoque. Na analise macroscópica foi possível 
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observar todos os estádios maturacionais (fig. 1) que foram confirmados pela análise 

microscópica das gônadas, o que indica que a Baía de São Marcos é um local de 

reprodução para essa espécie. A partir dessa análise observou-se a presença de lotes de 

células ovígeras em diferentes fases nas gônadas analisadas. Os ovócitos variaram entre 

150-300µm, a partir destes resultados definiu-se que o tipo de desova é parcelada, com 

desenvolvimento assincrônico. A fecundidade da espécie é elevada estimada em 37.150 

ovócitos. A análise da relação gonadossamática, fator de condição e frequência dos 

estádios maturacionais apontaram que a espécies está apta a se reproduzir durante todo o 

ano, pois foram encontradas fêmeas maturas e desovadas, ao longo de todo o período 

analisado (Fig. 2). Entretanto, foram observados picos de desova que ocorreram nos meses 

de dezembro e junho (fig. 3). Diante destes resultados pôde-se inferir que a baía de São 

Marcos pode está sendo utilizada como área de crescimento e reprodução de C. psittacus.  

Esse trabalho serve como base para a implantação de planos de manejo para esta espécie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Distribuição bimestral dos estádios maturacionais de machos (a) e fêmeas (b) 

de C. psittacus capturados no período de agosto de 2011 a junho de 2012, na Baía de 

São Marcos- MA. 

 

Figura 1 – Estádios maturacionais de fêmeas de C. psittacus: (a) imaturo; (b) 

em maturação; (c) maturo e (d) esvaziado. 
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Palavras-chave: Reprodução, maturação dos ovócitos, estuário. 
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Figura 3 – Valores médios do ∆RGS (a) e ∆K (b) das fêmea de C. psittacus  capturados no 

período de agosto de 2011 a junho de 2012, na Baía de São Marcos- MA. 
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Os manguezais são ecossistemas costeiros, de transição entre os ambientes terrestres e 

marinhos e apresentam elevada produtividade, assim, é importante compreender o 

funcionamento e dinâmica dos mesmos antes que os usos e abusos neles praticados 

tornem-se tão críticos que não seja possível recuperá-los (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995; 

ODUM, 2004). A macroendofauna bêntica dos manguezais é constituída por inúmeros 

grupos de invertebrados, tais como os poliquetas, pequenos anelídeos, em sua maioria, 

escavadores de vida livre, que distinguem-se normalmente pela presença de apêndices 

cefálicos no prostômio, faringe eversível, nefrídios, além de parapódios providos de grande 

número de cerdas (FAUCHALD, 1977; ROUSE, PLEIJEL, 2001). No Maranhão, os 

estudos sobre tal grupo faunístico são incipientes, portanto, objetivou-se caracterizar a 

distribuição espacial e temporal da fauna de anelídeos poliquetos em dois igarapés da Baía 

de São Marcos, Maranhão. As coletas (licença nº. 0381/2010) ocorreram trimestralmente 

de abril de 2010 a junho de 2012, durante baixa-mar em dois locais: Área 1 - Igarapé 

Tronco, na Ilha dos Caranguejos, (2°49’56,24’’S; 44°29’41,92’’W) e Área 2 - Igarapé 

Buenos Aires, Região Portuária do Itaqui, (2°35’57,7’’S; 44°21’09,4’’W). O procedimento 

realizado em campo baseou-se na determinação de um transecto de 100m, no qual três 

pontos, distantes entre si de 50m, foram demarcados para a retirada do sedimento: 

mesolitoral inferior (Zona 1), intermediário (Zona 2) e superior (Zona 3). O sedimento foi 

retirado com auxílio de coletor confeccionado em PVC, de 1 m de comprimento, bordas 

serrilhadas e diâmetro de 10 cm. O coletor foi introduzido até uma profundidade de 20 cm, 

perfazendo um volume aproximado em 1256 cm³ de sedimento. O material 

biossedimentológico passou por fixação em formol 4%, sendo os poliquetas foram 

separados, identificados e permanecem em coleção de referência conservados em etanol 

70%. O número de espécimes de anelídeos poliquetos coletados totalizou 1058, com 668 

exemplares na Área 1 (63,14%) e 390 exemplares na Área 2 (36,86%).  A maior 

abundância foi na Área 1, Igarapé Buenos Aires, provavelmente, devido ao tipo de 

sedimento, cuja relação silte/argila foi significativamente pequena (Área 1 = 0,96, Área 2 = 

4,22), permitindo aos poliquetas maior maleabilidade para sua locomoção, ampliando a 

distribuição numa área maior. Foram diagnosticadas 15 famílias, número maior que o de 

outros estudos desenvolvidos na mesma área, sendo as mais abundantes: 413-Capitellidae, 

300-Paraonidae, 84-Nephtyidae e 72-Nereididae (Fig.1). Os capitelídeos e paraonídeos 

foram os poliquetas mais abundantes em ambas as áreas de estudo. Eles pertencem à 

ordem Scolecida, geralmente constituída por poliquetas depositívoros e comedores de 

sedimento (RUPPERT; FOX; BARNES, 2005). Quanto à influência dos fatores abióticos 

na composição e distribuição dos anelídeos poliquetas nas duas áreas estudadas, constatou-

se para Análise de Correspondência Canônica grande associação do oxigênio dissolvido 

com o táxon Syllidae, da salinidade com Paraonidae, Nereididae, Lumbrineridae e 
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Phyllodocidae, e a temperatura mostrou maior correlação com Capitellidae, sendo a 

temperatura o que melhor responde à distribuição de poliquetas, na Área 1 (Figura 2). 

Entretanto na Área 2 (Figura 16), a família CapitellIdae está mais relacionada com o pH, 

Paranidae com a temperatura e Lubrineridae continua estando mais relacionada á 

salinidade, o oxigênio dissolvido pouco influencia nas densidades dos táxons nesta área, e 

o pH tem resposta mais significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Poliquetas mais abundantes da Baía de São Marcos, na ordem decrescente: (A) 

Capitellidae, (B) Paraonidae, (C) Nephtyidae e (D) Nereididae. Estruturas morfológicas: P-

prostômio, Fg-faringe, ba-brânquia, R-remos do parapódio, Fc-feixe de cerdas, pa-

parapódio, Ct-cirros tentaculares, a-antenas, o-olhos. 

 

 
Figura 2 - Análise de Correspondência Canônica relacionando variáveis abióticas da água e 

a densidades de poliquetas na Área 1, Igarapé Buenos Aires, Região Portuária do Itaqui e 

na Área2, Igarapé Tronco, Ilha dos Caranguejos, Maranhão. 

A B 

C D 
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Em relação à distribuição entre as zonas de cada área, observou-se um pequeno aumento 

de densidade em direção as Zonas 2 e 3, onde a vegetação é prevalente. Geralmente a 

diversidade e densidade costumam ter aumento em direção às áreas mais florestadas, 

baseado no fato de que os nutrientes (orgânicos e inorgânicos) não sejam frequentemente 

levados pela maré e a disponibilidade de nutrientes no chão associado à decomposição de 

serapilheira, mantêm um habitat estável quanto melhor fonte de nutrientes para o 

estabelecimento da macroendofauna (FERNANDES, 2003). Em termos de diversidade a 

Área 1 obteve maior índice de diversidade (Shannon = 1,766), consequência da maior 

quantidade de famílias e suas respectivas abundâncias, e a Área 2 apresentou valor menor 

(Shannon = 1,466), corroborando a ideia de que em ambientes mais estáveis baixas 

diversidades são esperadas, tendo em vista que este local encontra-se em uma Área de 

Proteção Ambiental. A baixa diversidade da Área 2 pode ser entendida, uma vez que 

diversidades baixas seriam esperadas em ambientes estáveis, onde os processos de 

competição levam a dominância (LANA, 1981). Nos igarapés estudados, todas as famílias 

encontradas são comuns em manguezais e todas já foram registradas para o Maranhão, 

exceto Questidae (primeiro registro). Diante disso, este trabalho contribuiu para o 

enriquecimento da literatura referente ao grupo Polychaeta no Maranhão tanto em termos 

de ecologia quanto em taxonomia, principalmente devido à caracterização de distribuição 

espaço-temporal do grupo em igarapés da Baía de São Marcos e registro de mais uma 

família para o referido Estado. 
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A padronização de protocolos metodológicos para a utilização de marcadores biológicos 

(biomarcadores) em bagres estuarinos tem se mostrado uma ferramenta promissora para 

avaliação de impactos nos ambientes aquáticos de regiões legalmente protegidas e de 

locais potencialmente contaminados da costa maranhense. No presente estudo, objetivou-

se validar dois biomarcadores histológicos (lesões branquiais e hepáticas) em peixes de 

importância econômica capturados pela pesca artesanal em dois locais diferenciados da 

Baía de São Marcos (Maranhão). Exemplares de Sciades herzbergii e Bagre bagre foram 

coletados semestralmente no período de 2010 a 2012 em dois locais distintos da Baía de 

São Marcos: A1) área de referência (Ilha dos Caranguejos); A2) região potencialmente 

contaminada (Complexo portuário de São Luís-MA). A biometria dos peixes foi realizada 

em laboratório. Depois de pesados e medidos, os exemplares amostrados foram 

necropsiados e abertos para observação e classificação macroscópica das gônadas. As 

brânquias e os fígados foram retirados e fixados em formol a 10%, empregando-se para 

tanto, aos três primeiros arcos branquiais e na região mediana do fígado técnicas 

histológicas usuais. Cortes de aproximadamente 5 µm de espessura foram corados com 

Hematoxilina e Eosina (HE). Os dados obtidos foram submetidos ao teste de normalidade e 

as médias dos resultados obtidos para as lesões branquiais e hepáticas foram comparadas 

entre si através de teste t de Student. Os dados de comprimento total e furcal foram sempre 

maiores para os bagres da área de referência (A1) quando comparados com os exemplares 

da área portuária (A2), existindo diferença estatística significativa (p<0.05). Foram 

identificadas as seguintes lesões branquiais e hepáticas nos peixes (de ambas as espécies) 

coletados na região potencialmente contaminada (A2): estreitamento lamelar, fusão das 

lamelas secundárias, teleangectasia, vacuolização do citoplasma, hipertrofia nuclear, 

necrose, congestão, degeneração gordurosa (esteatose) e hemosiderina (fig. 1). Na área de 

referência (A1) foram encontradas as mesmas alterações patológicas apenas nos 

exemplares da espécie B. bagre, mostrando que esse táxon não apresenta as características 

necessárias para ser um bioindicador, visto que mostrou lesões em ambas as áreas 

analisadas. Os índices utilizados para o grau de lesões dos tecidos branquiais e hepáticos 

dos bagres (Bernet et al., 1999 e GMT) indicaram maior severidade das lesões nos 

organismos coletados nos igarapés mais próximos do cais do porto, confirmando dados de 

pesquisas realizadas anteriormente (CARVALHO NETA; TORRES; ABREU-SILVA, 

2012; SOUSA, 2012). Na área de referência (A1) a espécie S. herzbergii não apresentou 

nenhuma das lesões citadas, sugerindo que esse táxon é o melhor grupo para análise de 

biomarcadores de contaminação aquática, já que permite uma comparação confiável entre 

uma área de referência (sem lesões) e uma área impactada (com lesões). Os dados obtidos 
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permitiram validar as lesões branquiais e hepáticas em S. herzbergii como biomarcadores 

úteis para a avaliação de impactos antrópicos em áreas ambientalmente distintas da Baía de 

São Marcos, os quais podem ser utilizados em programas de monitoramento da região. 

 

 
 

Figura 1 - Fotomicrografias do primeiro arco branquial direito e da região mediana do 

fígado de exemplares de S. herzbergii e B. bagre coletados na Baía de São Marcos. A) 

Detalhe de filamentos branquiais mostrando duas lamelas primárias normais (setas) de S. 

herbergii; B) Lesão branquial do tipo estreitamento das lamelas primárias (seta) de S. 

herbergii; C) lesão branquial do tipo teleangectasia (setas) em B. bagre; D) lesão branquial 

do tipo teleangectasia (*) e fusão das lamelas secundárias (seta) em B. bagre. E) Detalhe 

dos hepatócitos normais (quadro) de S. herbergii; F) Lesões hepáticas do hipertrofia 

nuclear (quadro), vacuolização do citoplasma dos hepatócitos (*) e hemosiderina (seta) de 

S. herbergii; G) Lesão hepática do tipo degeneração gordurosa: esteatose macrovesicular 

(*) e esteatose microvesicular (seta) em B. bagre; H) Hepatopâncreas (hp) dilatado, lesão 

hepática do tipo congestão e necrose (n) em B. bagre. Escala: 20 µm. 

 

Tabela 1 - Somatório do cálculo dos índices de lesões (Bernet et al., 1999) para a espécie S. 

herzbergii capturados na Baía de São Marcos-MA. 

Brânquia 

Sexo 
Referência (A1) Potencialmente contaminado (A2) 

Σ Σ 

Fêmeas 0 14 

Machos 0 30 

Fígado 

Sexo 
Reference (A1) Potencialmente contaminado (A2) 

Σ Σ 

Fêmeas 0 84 

Machos 0 53 

Total de indivíduos amostrados = 15. Número de fêmeas: A1 = 3; A2 = 4. Número de machos: A1 = 3; A2 = 

5. Σ = somatório total do índice. 
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Tabela 2 - Somatório do cálculo índices de lesões (Bernet et al., 1999) para a espécie B. 

bagre capturados na Baía de São Marcos-MA. 

Brânquias 

Sexo 
Referência (A1) Potencialmente contaminada (A2) 

Σ Σ 

Fêmeas 23 65 

Machos 34 40 

Fígado 

Sexo 
Referência (A1) Potencialmente contaminada (A2) 

Σ Σ 

Fêmeas 27 39 

Machos 35 52 
Total de indivíduos amostrados = 15. Número de fêmeas em: A1 = 4; A2 = 3. Número de machos em: A1 = 3; 

A2 = 5. Σ= somatório total do índice. 

 

  
 

Figura 2 - Análise de GMT (grau de mudança do tecido) em brânquia e fígado de S. 

herzbergii (A) e B. bagre (B) capturados na Baía de São Marcos, Maranhão. 

 

Palavras-chave: Alterações histopatológicas, bagres, monitoramento. 
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A espécie Hoplias malabaricus, conhecida popularmente como traíra, provavelmente 

representa um grupo de espécies distintas que englobadas em uma mesma denominação 

específica. Apresenta cariótipo diversificado, especialmente por seu sistema de 

cromossomo sexual heteromórfico com sete citótipos identificados, evidenciando ausência 

de fluxo gênico e revelando uma problemática na taxonomia deste grupo (SANTOS et al., 

2007). Neste contexto, temos como objetivo a determinação dos níveis de variabilidade 

genética das populações desta espécie nas bacias dos rios Itapecuru, Pindaré, Mearim e 

Parnaíba, através dos genes mitocondriais COI, rRNA 16S e região controle D-loop. A 

amostragem foi constituída de 39 exemplares obtidos em pontos estratégicos do alto, 

médio e baixo curso dorio Itapecuru, Mearim, Parnaíba e Pindaré (MA). O DNA total foi 

extraído a partir do tecido muscular utilizando o protocolo de fenol-clorofórmio. O 

isolamento e ampliação dos genes rRNA 16S e COI e da região controle D-loopfoi 

realizado através da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) usando 

combinações de primers específicos. O produto da PCR foi sequenciado utilizando o 

método Didesoxiterminal com Kit Big Dye em sequenciador automático ABI PRISM™ 

3500. As sequências obtidas foram editadas e alinhadas no programa Bioedit (HALL, 

1999). Os cladogramas filogenéticos e composição nucleotídica, foram obtidos através do 

programa MEGA4 (TAMURA et al., 2007). A significância dos agrupamentos foi 

estimada pela análise de bootstrap (FELSENSTEIN, 1985) e as análises populacionais 

foram realizadas no programa Arlequin 3.11(EXCOFFIER et al., 2007). Um fragmento de 

579 pares de bases foi obtido para o gene mitocondrial rRNA 16S a partir de 37 espécimes 

de H. malabaricus. Foram encontrados 31 sítios polimórficos para 24 haplótipos com 

diversidade haplotípica de 0,958 e nucleotídica de 0,014. As análises filogenéticas 

utilizando-se os métodos baseados em distância (Agrupamento de vizinhos/NJ) através do 

Kimura 2P e Máxima Parcimônia/MP geraram árvores com topologia similar agrupando 

todos os haplótipos encontrados com 99% (NJ) e 100% (MP) de bootstrap e divergência 

nucleotídica variando de 0 a 5%. Um fragmento de 629 pares de bases foi obtido para o 

gene mitocondrial COI quando analisados 39 espécimes de H. malabaricus. Foram 

encontrados 48 sítios polimórficos para 12 haplótipos com diversidade haplotípica de 

0,834 e nucleotídica de 0,015. As análises filogenéticas utilizando-se os métodos baseados 

em distância (Agrupamento de vizinhos/NJ) através do Kimura 2P e Máxima 

Parcimônia/MP geraram árvores com topologia similar agrupando todos os haplótipos 

encontrados com 100% (NJ) e 99% (MP) de bootstrap e divergência nucleotídica variando 

de 0 a 6%. Verificou-se ainda, um agrupamento com 99% de bootstrap para os haplótipos 

de H. malabaricus dos rios Itapecuru e Mearim, apresentando divergência nucleotídica 

variando de 0 a 4%. O resultado da AMOVA mostrou valor de FST= 0,517 e p altamente 
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significativo, com maior índice de variação (51,73%) entre as populações (Tabela 1). Um 

fragmento de 606 pares de bases foi obtido para a região controle D-loop onde observou-se 

97 sítios polimórficos, 19 haplótipos, diversidade haplotípica de 1,000 e nucleotídica de 

0,053. As análises filogenéticas utilizando-se os métodos baseados em distância 

(Agrupamento de vizinhos/NJ) através do Kimura 2P e Máxima Parcimônia/MP geraram 

árvores com topologia similar agrupando todos os haplótipos encontrados com 100% (NJ) 

e 99% (MP) de bootstrap (Figura 1). Verificou-se ainda que a distância genética variou de 

1 a 9%. O resultado da AMOVA mostrou valor de FST = 0,395 e p altamente significativo, 

com maior índice de variação (60,41%) dentro das populações (Tabela 2). Através da 

análise do fragmento dos genes mitocondriais rRNA 16S e COI e da região controle D-

loop foi possível observar um processo de diferenciação genética em H. malabaricus nas 

bacias analisadas corroborando com os dados cromossômicos e citogenéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Árvore filogenética obtida através da abordagem de agrupamento de vizinhos 

(NJ) usando Kimura 2P, com 1000 réplicas de bootstrap a partir de sequências da região 

controle D-loop em exemplares de H. malabaricus. 
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Tabela 1 – Resultados da AMOVA nas populações de H. malabaricus para o gene COI 

Tipos de variação Componentes de 

Variação 

% Total de 

Variação 

 

Fst 

Estatístico 

 

 

P* 

 

Entre populações  2.90857 Va 51,73 0,51732 0,0000 

Dentro de 

populações 
271381 Vb 48,27 

  

*Valores de P, calculados aleatoriamente com 1.023 permutações. 

 

 

Tabela 2 – Resultados da AMOVA nas populações de H. malabaricus para região controle 

(D-loop) 

Tipos de variação Componentes de 

Variação 

% Total de 

Variação 

 

Fst 

Estatístico 

 

 

P* 

 

Entre populações  7.16201 Va 39,59 0,39593 0,0000 

Dentro de 

populações 
10.92708 Vb 60,41 

  

*Valores de P, calculados aleatoriamente com 1.023 permutações. 

 

Palavras-chave: Traíra, DNA Mitocondrial, D-loop. 
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Os marsupiais do gênero Didelphis são representados por seis espécies de porte médio e 

modo de vida escanssorial, que usam tanto o solo quanto o estrato vertical da floresta para 

forragear. No Brasil ocorrem quatro espécies: Didelphis aurita, Didelphis marsupialis, 

conhecidos como gambás-de-orelhas-pretas, Didelphis pernigra e Didelphis albiventris, 

conhecidos como gambás-de-orelhas-brancas (Reis, 2006; Lopes, 2007). Os limites de 

distribuição geográfica destas espécies não são completamente esclarecidos, entretanto 

sabe-se que são consideradas alopátricas, estando D. marsupialis e D. aurita restritas às 

áreas de florestas tropicais, ocorrendo respectivamente nos biomas Amazônia e Mata 

Atlântica, D. albiventris ocorre principalmente em áreas abertas, como áreas de cerrado do 

Brasil central e D. pernigra somente está descrita para o extremo norte do Brasil no estado 

do Pará (Gardner, 2008; Assis, 2011). Diante da difícil delimitação geográfica e 

taxonômica desse gênero, faz se necessário a utilização de informações moleculares como 

o DNA mitocondrial através dos genes Citocromo b e COI (código de barras de DNA), 

para esclarecer essa problemática. Os espécimes foram coletados na Área de Proteção 

Ambiental do Inhamum usando armadilhas de queda (pitfall), Sherman e Tomahawk. O 

material coletado seguiu para o laboratório de biologia do CESC\UEMA onde foram 

taxidermizados e retirados tecido muscular que foi acondicionado em álcool a 70% para 

realização dos procedimentos de análises moleculares: extração de DNA, PCR e 

sequenciamento. Para a análise dos dados utilizou-se os software: BioEdit 7.0.8.0 (Hall, 

1999), MEGA 5.10 (Tamura et al., 2011), a plataforma de identificação BoldsystemsV2.5 

e adicionou-se sequências do Genbank. Na APA do Inhamum registrou-se duas espécies 

do gênero ocorrendo em simpatria: D. marsupialis e D. albiventris. Nas análises 

moleculares obteve-se um fragmento de 755 pb do gene Citocromo b para 30 espécimes do 

gênero Didelphis, sendo 11 da APA do Inhamum e 19 do Genbank, entre estas D. 

aurita/D. virginiana (AJ487004, U34667, AJ606420, U34665, HM58970, HM589702, 

GU112879 –  GU112886, HM222715, HM589699, Z29573, NC_001610). A espécie 

Caluromys philander foi usada como grupo externo (GU112875). Dos 755 pb 537 sítios 

foram conservados, 218 variáveis e 126 informativos para parcimônia. Em todas as 

análises filogenéticas (ML, MP e NJ) obteve-se árvores com topologia similares, revelando 

quatro clados (figura 1). O clado I formado por D. virginiana e o clado II por D. albiventris 

fortemente suportados, o clado III formado pelas espécies D. marsupialis mostrou-se 

fracamente suportado, no entanto isto pode ser explicado pela similaridade morfológica 

desta espécie com a espécie do clado IV. O clado IV foi formado pelos espécimes D. 

aurita com valor de bootstrap significativo. A monofilia para este gênero foi confirmada. 

A matriz de divergência gerada revelou valores baixos de divergência genética 

intraespecífica, no entanto a interespecífica variou de 2,2% a 11,9% com a menor 
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divergência ocorrendo entre D. aurita e D. marsupialis e maior entre D. virginiana e D. 

albiventris. Os espécimes de D. albiventris da APA do Inhamum revelaram valores 

inferiores a 1,3% confirmando o status específico, mas a variação desta em relação às 

espécies do Genbank foi de 5,4% a 7,3%, índices dessa magnitude, em mamíferos, não é 

esperado para uma única espécie. D. marsupialis mostrou-se proximamente relacionado 

com D. aurita nas análises filogenéticas e na matriz de divergência justificando o 

compartilhamento de caracteres morfológicos e evidenciando também a similaridade 

genética entre essas espécies. Para o gene COI obteve-se um fragmento de 657 pb para o 

gênero Didelphis da APA Inhamum, o qual foi submetido à plataforma BoldsystemsV2.5 

para análise comparativa com os espécimes já depositados e obteve-se uma similaridade de 

99,07% com a espécie D. marsupialis (figura 2). Segundo Ratnasingham e Hebert (2007) 

quando a similaridade se apresenta com uma diferença menor que 1% a identificação é 

considerada eficaz, esse resultado corrobora com os dados de caracteres morfológicos já 

verificados para esta espécie. Nesse estudo, confirmou-se os status específicos de D. 

albiventris e D. marsupialis para a APA do Inhamum e verificou-se que em relação as 

espécies do Genbank a magnitude das divergências foram altas o que torna necessário 

estudos utilizando caracteres morfológicos e outros marcadores moleculares afim de 

elucidar as relações intraespecíficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Árvore filogenética de Máxima Likelihood, gerada usando o parâmetro Tamura-

Nei baseada em sequências do gene citocromo b com indicação do valor de bootstrap em 

porcentagem para ML, MP e NJ respectivamente para os quatro clados em destaque. 
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Figura 2 - Resultado da comparação da sequência do gene COI para a espécie D. 

marsupialis da APA do Inhamum na plataforma BoldsystemsV2.5. 

 

Palavras chave: Didelphidae, DNA barcode, divergência genética 
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A família Echimyidae é composta de animais popularmente conhecidos como ratos de 

espinho assim denominados devido à presença de pêlos espinhosos ou eriçados ao menos 

na parte posterior do corpo (VOSS e EMMONS, 1996). Neste grupo, bem como para 

outros roedores, a classificação taxonômica é geralmente baseada em estudos 

morfológicos, o que dificulta a diferenciação de espécies, devido as semelhanças 

apresentadas dentro de um mesmo grupo (BONVICINO et al., 2000). Thrichomys é um 

gênero de roedor, que recentemente mudou sua taxonomia com base em estudos 

citogenéticos e moleculares. Hoje, cinco espécies crípticas são reconhecidos no território 

brasileiro: T. apereoides, T. laurentius, T. inermis, T. Pachyurus e Thrichomys sp 

(BONVICINO et al., 2002). Para o estado do Maranhão, é registrada a ocorrência de 

Thrichomys apereoides baseado em características morfológicas (OLIVEIRA et al. 2007). 

Em decorrência dos dados limitados sobre a distribuição deste gênero no norte do cerrado 

brasileiro, este estudo tem como objetivo caracterizar individuos pertecentes a este gênero 

no Maranhão e Piauí através de cariótipos e sequencias do gene citocromo b, assim como 

o Citocromo Oxidase I (COI). Cromossomos foram corados com Giemsa, C-banding e 

técnicas de coloração de prata, e comparados com cariótipos de outras áreas do Brasil 

previamente descritos para o gênero. A extração de DNA foi realizada pelo protocolo de 

fenol-clorofórmio e precipitação com sal. O isolamento e amplificação de citocromo b foi 

feita através de PCR e o produto foram purificado pelo método enzimático e sequenciado 

pelo método dedidesoxiterminal, o mesmo foi feito com o COI, porém este não foi 

sequenciado ainda. O cariótipo que foi obtido a partir de amostras analisadas mostraram 

2n = 30 e NF = 54, com 13 pares metacêntricos ou submetacêntricos e 1 par acrocêntrico, 

o X é um cromossomo acrocêntrico grande e oY é um submetacêntrico pequeno (Fig. 1). 

RONs estão localizadas na região subterminal do cromossomo 1. Regiões 

heterocromáticas são evidenciados em regiões de centrômero da maioria dos 

cromossomos.. Apartir do gene Citocromo b, um fragmento de 435 pb foi obtido a partir 

de oito indivíduos do Maranhão e Piauí, que descreveram seis haplótipos. Em todas as 

árvores geradas as sequências obtidas alinharam com sequências de Thrichomys laurentius 

do leste do Piauí (Fig. 2), compartilhando ainda 3 haplotipos entre si. Os resultados 

sugerem que haja  uma extensão da distribuição de T.laurentius e representam o primeiro 

registro da espécie no estado do Maranhão, contribuindo assim para a descrição de seus 

limites geográficos. 
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Figura 1 - Cariótipo com coloração convencional por Giemsa de Thrichomys coletado na 

região de Tasso Fragoso – MA.  

 

 

 

Figura 4 – Árvore Máxima Verossimilhança. Os números próximos dos nós representam 

os valores de bootstrap estimados com 1.000 repetições. Os individuos marcados com 

asteriscos correspondem aos roedores sequenciados no presente trabalho. 
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AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DE ISOLADOS DE Bacillus thuringiensis DO 

ESTADO DO MARANHÃO PARA LARVAS DE Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) 
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Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – CESC/UEMA 
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Colaboradora: Joelma SOARES-da-SILVA 
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O controle do mosquito vetor da dengue se apresenta como a única forma de controlar a 

doença através da eliminação dos criadouros potenciais com aplicação de larvicidas e uso 

de inseticidas para as formas adultas, durante os períodos de transmissão (TAUIL, 2001). 

Em face dos danos causados pelo uso dos inseticidas de síntese, assim como, o surgimento 

da resistência do Aedes aegypti aos inseticidas químicos utilizados em programas para o 

seu controle, surgiu à necessidade de se empregar diferentes métodos para o controle de 

insetos transmissores de doenças, em especial o controle biológico do A. aegypti com o uso 

de isolados de Bacillus thuringiensis obtidos de diferentes áreas do Maranhão. Para o 

isolamento de B. thuringiensis foram realizadas coletas de 28 amostras de solo, oriundas de 

14 municípios do Maranhão: Pio XII, Pindaré Mirim, Santa Inês, Alto Alegre, Arari, 

Vitória do Mearim, Tufilândia, Santa Luzia do Tide, Pinheiro, Presidente Sarney, São 

Bento, Bacabal, Viana e Bela Vista. As amostras foram coletadas com auxílio de espátula 

de madeira e acondicionadas em tubos Falcon de 50 mL estéreis. Posteriormente, o solo 

coletado foi enviado ao laboratório de Malária e Dengue no Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia, onde foi realizado o processo de isolamento, que consistiu em 

misturar 1g de solo à 10 mL de solução de sais. Em seguida, as amostras foram diluídas 

seriadamente em solução salina. Uma alíquota de 1mL da solução foi homogeneizada e 

submetida a choque térmico de 80ºC por 12 minutos e em gelo por 5 minutos. Após, 100 

µl da solução foram transferidas para placas de Petri contendo ágar nutriente, sendo 

posteriormente espalhadas na placa com auxílio de uma alça de Drigalski. As placas foram 

levadas para estufa bacteriológica a 28ºC, durante 48 horas para o crescimento das colônias 

(OMS, 1985; POLANCZYK, 2004). Após o crescimento, as colônias foram avaliadas 

quanto à morfologia: elevação, forma, estrutura e borda, sendo que as colônias que 

apresentaram características típicas de Bacillus spp. foram inoculadas em caldo nutriente, 

contendo penicilina G e colocadas em incubador rotativo a 28ºC a 180 rpm por cerca de 72 

horas (JUNG et al., 1998). As colônias crescidas foram observadas à fresco em 

microscópio de contrate de fase (aumento 100x), para verificar a presença de cristais de 

proteínas.  Posteriormente, as colônias identificadas como B. thuringiensis foram 

submetidas a bioensaios com larvas de A. aegypti, sendo utilizadas larvas de terceiro 

estádio obtidas a partir da colônia mantida no Laboratório de Entomologia Médica do 

CESC/UEMA. Inicialmente, foram realizados bioensaios seletivos, cujo objetivo foi 

determinar os isolados com atividade entomopatogênica, sendo conduzidos sob 

temper

relativa a 85%.  Para cada isolado, foi preparada réplica de três copos plásticos contendo 

10 mL de água potável, 10 larvas de terceiro estádio e 1mL da cultura total do bacilo, 

crescido em Agar nutriente a 28º C em estufa de crescimento bacteriológico, por um 

período de 5 dias. Em cada bioensaio, foi preparada uma réplica sem inoculação bacilar, 
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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. Foram analisadas 11 amostras de 8 

municípios: Vitória do Mearim,Viana, Pinheiro, Presidente Sarney, São Bento, Arari, 

Bacabal e Alto Alegre. Destas amostras foram obtidas 102 isolados de B. thuringiensis, dos 

quais somente 69 foram testados (Tabela1). No bioensio com esses isolados após 24 e 48 

horas, nenhum apresentou mortalidade superior a 80%, apenas 32 isolados mostraram 

mortalidade inferior a 30% (Tabela 2).  A freqüência de B. thuringiensis com ação em 

dípteros é relativamente baixa, quando comparada à ação do bacilo em outras ordens de 

insetos (COSTA et al., 2010). A predominância inseticida desse bacilo é para larvas de 

Lepidoptera e Coleoptera, embora algumas linhagens mostrem efeito tóxico para outras 

ordens de insetos, como Hymenoptera e Diptera, portanto, poucas linhagens de Bt mostram 

ação especifica para insetos de importância em Saúde Pública (POLANCZYK, 2004; 

SILVA, 2008). Desta forma conclui-se que os isolados obtidos a partir das amostras de 

solo do Maranhão constituem um acervo potencial que visem encontrar linhagens com 

ação para outros insetos vetores e pragas da região. 

 

 

Tabela 1. Isolados de Bacillus thuringiensis obtidos a partir de amostras de solo dos municípios do Estado 

do Maranhão. 

Amostra 

Município ColôniasdeB. 

thuringiensis Isolados 

42 Vitória do Mearim 5 BtMA 30, 31, 32, 33, 34 

44 Viana 3 BtMA 35, 36, 37 

48 Pinheiro 1 BtMA 38 

50 Presidente Sarney 3 BtMA 39, 40, 41 

46 São Bento 6 BtMA 42, 43, 44, 45, 46,47 

47 São Bento 14 BtMA 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61 

53 Arari 8 BtMA 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 

66 Bacabal 11 BtMA 70,71,72,73,74,75, 76, 77, 78, 79, 80 

67 Bacabal 43 BtMA 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 

111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 

120, 121, 122, 123 

68 Alto Alegre do MA 6 BtMA 124, 125, 126, 127, 128, 129 

69 Alto Alegre do MA 2 BtMA 130, 131 

Total  102  

 

 

Tabela 2. Resultados dos bioensaios seletivos com isolados de Bacillus thuringiensis do Estado do Maranhão 

para larvas de Aedes aegypti. 

Isolados 

Mortalidade % Classificação Isolados Mortalidade % Classificação 

24 hs 48 hs 24 hs 48 hs 

BtMA 30 0 0 - BtMA 41 0 0 - 

BtMA 31 0 0 - BtMA 42 0 0 - 

BtMA 32 0 3,33 + BtMA 43 0 0 - 

BtMA 33 0 0 - BtMA 44 0 0 - 

BtMA 34 0 0 - BtMA 45 0 0 - 

BtMA 35  0 0 - BtMA 46 0 0 - 

BtMA 36 0 0 - BtMA 47 0 0 - 

BtMA 37 13,33 0  -  BtMA 48  0 0 - 

BtMA 38 0 0 - BtMA 49 0 0 - 

BtMA 39 0 0 - BtMA 50 0 0 - 

BtMA 40 0 0 - BtMA 51 0 0 -  
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Continuação da Tabela 2. Resultados dos bioensaios seletivos com isolados de Bacillus thuringiensis do Estado do Maranhão para larvas de Aedes aegypti. 

Isolados 

Mortalidade % Classificação Isolados Mortalidade % Classificação Isolados Mortalidade % Classificação 

24 hs 48 hs 24 hs 48 hs 24 hs 48 hs 

BtMA 52 0 0 - BtMA 91 0 0 - BtMA 110 0 3,33 + 

BtMA 54 0 0 - BtMA 93 3,33 0 + BtMA 111 10,0 10,03 + 

BtMA 57  0 0 - BtMA 94 6,7 10,03 + BtMA 112 6,7  10,03 + 

BtMA 62  0 3,33 + BtMA 95 6,7 16,7 + BtMA 113 0 0 - 

BtMA 63 0 0 - BtMA 96 3,33 6,66 + BtMA 114 6,7 0 + 

BtMA 67 3,33 0 + BtMA 97  0 3,33 + BtMA 115 0 13,33 + 

BtMA 74 0 3,33 + BtMA 98 3,33 0 + BtMA 116 0 6,7 + 

BtMA 75 0 0 - BtMA 99 3,33 0 + BtMA 121 3,33 0 + 

BtMA 76 0 0 - BtMA 100 0 0 - BtMA 122 10,0 0 + 

BtMA 78 0 0 - BtMA 101 3,33 0 + BtMA 123 6,7 0 + 

BtMA 79 10,0 0 + BtMA 102 0 0 - BtMA 124 3,33 0 + 

BtMA 80 0 0  BtMA 103 3,33 0 + BtMA 125 0 0 - 

BtMA 81 0 0  BtMA 105 0 0 + BtMA 126 0 0 - 

BtMA 82 10,0 16,7 + BtMA 106 3,33 0 + BtMA 127 0 0 - 

BtMA 83 6,7 0 + BtMA 107 3,33 0 + BtMA 130 0 0 - 

BtMA 89 0 0 - BtMA 108 3,33 0 +     

BtMA 90 3,33 0 + BtMA 109 3,33 0 +     

 
 
 

Palavras-chave: Dengue, Controle Biológico, Bacillus thuringiensis. 
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*Em cada bioensaio foram testadas 30 larvas : + + + + = mortalidade > 80%, + = mortalidade 1 ≥ 

30%, -=sem mortalidade 
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BIOREDUÇÃO DE CARBOFURAN MEDIADO POR FUNGOS LIVRES E 

IMOBILIZADOS EM MICROPARTÍCULAS POLIMÉRICAS 

 

Orientada: Wandryw Leite COSTA – Bolsista PIBIC CNPq/UEMA 

Acadêmico do Curso de Ciências Licenciatura – Habilitação em Química - CESI-UEMA  

 

Orientador: Prof. DSc. José Fábio França ORLANDA 

Laboratório de Biotecnologia Ambiental (LABITEC) – CESI-UEMA  

 

Durante os últimos anos o uso de agroquímicos tem aumentado a preocupação ambiental, 

devido à aplicação indiscriminada no meio ambiente. Dentre os inseticidas, os mais 

utilizados para o controle de pragas são os de princípio ativo carbamato, como exemplo o 

carbofuran. O carbofuran (2,3-diidro-2,2-dimetil-7-benzofuranil-N-metil carbamato) é um 

inseticida nematicida do grupo dos carbamatos, inibidor da acetilcolinesterase que 

apresenta média persistência no ambiente e médio deslocamento para regiões adjacentes, 

sendo efetivo por contato, ingestão e por ação sistêmica. No meio ambiente, a 

biodegradação do carbofuran é dependente da temperatura, da umidade, do pH do solo e da 

biomassa microbiana disponível, com possibilidade de lixiviação para camadas mais 

profundas do solo e até atingir lençóis freáticos. Assim, o presente trabalho teve como 

objetivo avaliar a biodegradação do herbicida carbofuran por linhagens fúngicas livres e 

imobilizadas em matriz polimérica de alginato de sódio. Os experimentos foram 

conduzidos no Laboratório de Biotecnologia Ambiental (LABITEC) do Departamento de 

Ciências, Centro de Estudos Superiores de Imperatriz (CESI) da Universidade Estadual do 

Maranhão (UEMA). O herbicida utilizado foi o carbofuran, comercializada como 

Furadan®, aplicando a sua formulação técnica nas dosagens recomendada para condições 

de campo. As concentrações de campo de ingrediente ativo foram determinadas através da 

consulta de Manual Técnico: The Pesticide Manual (TOMLIN, 2009). Os fungos com 

capacidade de degradar o herbicida carbofuran foram isoladas de subamostras (1g) de solo 

seco ao ar suspensas em 9 mL de solução salina esterilizada, e agitadas durante duas horas. 

Após esse período, foram realizadas diluições em série e semeadas em placas de Petri 

contendo meio Pontecorvo (PONTECORVO et al., 1953) suplementado com 50 µg g
-1

 de 

carbofuran como fator seletivo, com três repetições. As placas de Petri foram incubadas no 

escuro, a 28 
o
C por sete dias e em seguida contadas as colônias desenvolvidas. A 

identificação das linhagens microbianas em nível de espécie foi realizada através da 

classificação taxonômica, métodos bioquímicos e de coloração. A produção de esporos foi 

realizada conforme metodologia proposta por FOERSTER e FOSTER (1966) com 

adaptações. A hidrofobicidade de esporos e células de linhagens fúngicas foi determinada 

seguindo a metodologia proposta por WIENCEK et al. (1990). As esferas de alginato de 

sódio foram preparadas a partir de uma solução aquosa de alginato de sódio 3% m/m com 

repouso por 24 horas. Essa solução foi gotejada com o auxílio de uma bomba peristáltica 

em uma solução aquosa de CaCl2 (0,1 mol.L
-1

). Ao final do gotejamento as microesferas 

foram separadas da solução de cloreto de cálcio e lavadas 4 vezes em água deionizada para 

a remoção total dos íons de cálcio livres e armazenadas em frascos escuros para evitar 

possíveis contaminações. Para os ensaios de imobilização foram utilizados alíquotas de 30 

mL de uma suspensão de esporos previamente ajustada para absorbância de 1,00 ± 0,020 a 

600 nm. A fim de padronizar o número de células em cada experimento, a contagem de 

esporos viáveis foi realizada 24 h antes de cada ensaio de imobilização. Inicialmente, 30 

mL da suspensão padronizada (10
7
 UFC/mL) foi centrifugada a 15.000 g por 10 min a 4 ºC 

e as células ressuspendidas em 0,5 mL de solução de NaCl 0,9% de maneira asséptica. 

96



 

Essa suspensão foi transferida para meio contendo 0,5 g alginato de sódio e 50 ml de água 

destilada, com agitação constante. Logo em seguida foi transferida para um béquer 

contendo uma solução de 25 g de glicose, 2,5 g CaCl2 em 250 mL de água destilada, esta 

solução foi submetida a agitação suave pelo agitador magnético. Após a homogeneização 

dos esporos na solução de alginato, estas foram gotejadas na solução com agitação suave e 

constante, continuou-se a agitação durante 15 minutos. Em seguida, foram separados os 

glóbulos formados os quais foram lavados com água destilada por duas vezes. Após estas 

lavagens, as esferas foram utilizadas nos testes de biodegradação do herbicida carbofuran. 

Os ensaios de biodegradação do herbicida carbofuran, tanto com esporos livres quanto com 

esporos imobilizados, foram realizados em erlenmeyers de 250 mL, contendo 50 mL de 

Meio Mineral (SAR e ROSEMBERG, 1983) com concentrações diferentes de carbofuran, 

1 % de glicose, 0,1% de micronutrientes e 10 % de inóculo, preparado a partir de uma 

suspensão de esporos com absorbância de 1,00 ± 0,020 (em torno de 10
7
 UFC/mL). Os 

frascos permaneceram sob agitação de 160 rpm, por um período de quatro dias. A cada 24 

h, duas réplicas foram utilizadas para medida do pH, contagem de viáveis e análise 

cromatográficas do herbicida carbofuran. A avaliação da capacidade das linhagens 

microbianas em degradar o herbicida carbofuran e seus produtos de degradação foi 

realizada em diferentes tempos de incubação. Os resíduos de carbofuran foram analisados 

por método espectrofotométrico de acordo com TAMRAKAR et al. (2007). Os resultados 

mostraram que foram isoladas e purificadas no total de vinte linhagens de fungos 

filamentosos. Sendo que quatro foram da cultura de amendoim (AM), nove da cultura de 

mandioca (MA) e sete de milho puro (MI). Os níveis de crescimento das linhagens 

fúngicas em meio sólido variaram de acordo com as concentrações (10, 20, 50 e 100 μg 

mL
-1

) de cabofuran para cada uma das cepas fúngicas isoladas. As linhagens MA-01, MA-

06 do solo de mandioca e MI-01 e MI-02 do solo de milho, foram as que apresentaram os 

melhores resultados, conseguindo degradar o carbofuran na concentração de 100 μg mL
-1

, 

após 72 horas de incubação. As linhagens AM-01 (solo de amendoim), MA-02, MA-03, 

MA-04, MA-05 (solo de mandioca) e MI-03 (solo de milho) mostraram crescimento 

satisfatório até 50 μg mL
-1

 de carbofuran. A identificação de espécies de fungos foi obtida 

a partir da análise dos aspectos macro e micromorfológicos de cada cultura, perfil 

reprodutivo, métodos de coloração e analisados em microscópio óptico. A microflora dos 

solos analisados está constituída pelos seguintes fungos: a) fungos do solo de mandioca: 

Aspergillus niger (MA-06); Aspergillus ochraceus (MA-02, MA-03, MA-04), Aspergillus 

sp. 01A (MA-01) e Syncephalastrum sp. 01S (MA-05); b) fungos solo de amendoim: 

Syncephalastrum sp. 02S (AM-01); c) fungos do solo de milho: Aspergillus sp 02A e 03A 

(MI-01, MI-03) e Aspergillus  ochraceus (MI-03). Os ensaios de biodegradação 

empregando células fúngicas livre mostraram que linhagem AM 01 apresentou a maior 

atividade de degradação (42,86%), seguidas das linhagens MA 05(39,3%) e MA 06 

(35,7%). A degradação do carbofuran por essas linhagens pode ser considerada como 

eficiente, principalmente se comparar este valores de degradação com as obtidas por 

SALAMA (2011), com fungos do solo. Os resultados obtidos pela autora demonstraram a 

degradação do carbofuran em 7,77 % após 21 dias de tratamento. O resultado obtido está 

abaixo do menor valor encontrado neste estudo que foi o da linhagem MI 02, que 

apresentou atividade de degradação de 12,5% após 7 dias de tratamento. A análise 

estatística aplicada aos dados foi à análise de variância (ANOVA), tendo como coeficiente 

de significância α = 0,05 e hipóteses: nula H0: entre as diferentes linhagens de fungos não 

houve diferença significativa da degradação do carbofuran alternativa H1: entre as 

diferentes linhagens de fungos houve diferença significativa da degradação do carbofuran. 
A análise de variância demonstra que houve diferença significativa Na degradação do 
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carbofuran (α > 0,000). Sendo assim rejeita-se a hipótese nula de que não houve diferença 

entre a degradação causada pelas diferentes linhagens de fungo. O valor de test-t de 

Student calculado e maior que o tabelado (tcal > 2,262), e ainda, α > 0,014 isso significa que 

temos que rejeita a hipótese nula (H0: x = 40%) e aceita a hipótese alternativa (H1: x ≠ 

40%). Dessa forma os resultados demonstram que houve diferença significativa da média 

amostral em relação ao parâmetro estipulado, que é uma média de 40% de degradação. 

Portanto há evidências suficientes de que a degradação do carbofuran e superior a 40%. 

Nos experimentos de biodegradação do carbofuran empregando células fúngicas 

imobilizadas em matriz de alginato, observamos que as maiores taxas de degradação foram 

das linhagens MA 06, MA 02 e MI 01 com variação de degradação de 41,19 a 65,53%. A 

análise estatística aplicada aos dados foi à análise de variância (ANOVA), tendo como 

coeficiente de significância α = 0,05 e hipóteses: nula H0: entre as diferentes linhagens de 

fungos não houve diferença significativa da degradação do carbofuran e alternativa H1: 

entre as diferentes linhagens de fungos houve diferença significativa da degradação do 

carbofuran. A análise de variância demonstra que houve diferença significativa Na 

degradação do carbofuran (α > 0,000). Sendo assim rejeita-se a hipótese nula de que não 

houve diferença entre a degradação causada pelas diferentes linhagens de fungo. O valor 

de test-t de Student calculado e maior que o tabelado (tcal > 2,262), e ainda, α > 0,014 isso 

significa que temos que rejeita a hipótese nula (H0: x = 45%) e aceita a hipótese alternativa 

(H1: x ≠ 45%). Dessa forma os resultados adquiridos demonstram que houve diferença 

significativa da média amostral em relação ao parâmetro estipulado, que é uma média de 

45% de degradação. Portanto há evidências suficientes de que a degradação do carbofuran 

é superior a 45%. Os resultados sugerem que as linhagens MA-02, MA-03, MA-04, MA-

05, MA-06, AM-01, MI-01 e M1-02, tem potencial para degradar o inseticida carbofuran e 

sugerem a possibilidade de aplicação destas linhagens em estudos de biorremediação. 

 

Palavras-chave: Biodegradação, carbofuran, fungos.  
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Várias espécies do cerrado se destacam como alimentícias, medicinais, madeireiras, 

oleaginoso, artesanato, além de outros. No entanto, há ainda necessidade de estudos 

profundos mostrando a utilidade das plantas de forma mais ampla. Esses estudos podem 

incentivar o seu uso e manejo adequados, visando à valorização desses recursos e 

combatendo o extrativismo predatório (AQUINO et al., 2007). A pesquisa tem por 

objetivos identificar os metabólitos secundários utilizando os extratos das espécies 

oleaginosas (Fig.1) Bacuri (Platonia insignus M.); Buriti (Mauritius flexuosa L.); Cupuaçú 

(Theobroma grandiflorum); Pequi (Caryocar brasiliensis C.), caracterizar o óleo das 

espécies fisicamente e avaliar a atividade antimicrobiana desses óleos frente às bactérias 

Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Todas espécies vegetais foram coletadas em 

áreas de Cerrado Maranhense, no município de Carolina e Governador Edson Lobão, de 

acordo com a metodologia de Jorge (2009). O material foi transportado até o Laboratório 

de Fitopatologia, Microbiologia e Alimentos- LFMA (CESI- UEMA), logo após passaram 

por um processo de higienização necessário, foi retirada a polpa do pequi, buriti e cupuaçu; 

e a semente do bacuri, e triturado 50g em liquidificador com exceção do buriti sua polpa 

foi amassada com o auxilio de um bastão. Em seguida o material foi transferido para um 

recipiente apropriado onde se acrescentou álcool etílico até a completa submersão do 

material, vedado com folha de alumínio e deixado em maceração por, no mínimo 3 dias. 

Ao final do prazo, o material foi filtrado primeiramente sobre gaze e depois sobre papel 

filtro, concentrou-se o filtrado em evaporador rotativo, transferido para um frasco 

devidamente tarado e levado a estufa para completa secagem do extrato. Através da 

metodologia (MATOS, 2005) realizou-se testes paras a determinação dos metabólitos 

secundários: Em seguida realizou-se a extração do óleo essencial com solvente através da 

metodologia modificada com base em estudos feito por Silveira et al. (2005) utilizando 

como solvente o Hexano P.A. 500g do fruto foi triturado em um liquidificador industrial, 

logo após foi colocado em cartuchos papel de filtro e levado ao extrator Soxhlet. 

Posteriormente, realizou-se a caracterização física dos óleos essenciais. Para o processo de 

avaliação da atividade Antimicrobiana dos óleos, as cepas testes padrão utilizadas neste 

estudo foram: Escherichia coli, Staphylococcus aureus. As culturas bacterianas foram 

reativadas inoculando-se com alças descartáveis em tubos de ensaio contendo caldo 

Infusão Cérebro e Coração (BHI), por 24 horas a uma temperatura de 37ºC. Os inóculos 

(0,1 mL) de cada bactéria teste foram semeados sobre a superfície do meio Ágar Müeller-

Hinton com auxílio de uma alça estéril. Posteriormente, sobre este com o auxílio de uma 

pinça previamente flambada, foram aderidos pequenos discos de papel filtro impregnados 

com 75 µL do óleo, em seguida as placas foram incubadas em estufa bacteriológica à 37ºC 

por 24 horas para posteriormente serem realizadas as leituras.  Para a prova de 
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sensibilidade por diluição em caldo, colocou-se em tubos estéril uma solução preparada, a 

partir da diluição de 0,8mL do óleo essencial e 0,08mL do Tween 80 (agente 

emulsificante) em um volume de 9,12 mL de caldo BHI, obtendo-se uma solução a 8% em 

óleo. Em seguida, a partir dessa solução, foi preparada uma série de diluições, variando de 

0, 125; 0,25; 0,5; 1; 2 a 4 % do óleo, além da solução controle contendo somente o agente 

emulsificante e o caldo BHI. Posteriormente, será adicionado o inóculo bacteriano em 

tubos de caldo BHI acrescidos das diferentes concentrações do óleo, com posterior 

incubação a 37ºC por 24 horas Após o período de incubação, realizou-se o plaqueamento 

em contagem de placa de ágar (PCA). Dentre as espécies analisadas verificou-se a 

presença de alguns metabólitos secundários tais como: Ácidos Orgânicos, Açucares 

redutores, Saponinas, Fenóis e Taninos, Flavonoides Geral e por Classe, Alcaloides, 

Azulenos, Depsídios e depsonas, Leucoantocianidinas, Catequinas e Flavanonas. Os 

resultados negativos para presença de algumas classes de constituintes químicos podem ser 

justificados pela variação do tipo de solo, temperatura, época do ano e horários da coleta, 

que interferem qualitativamente e quantitativamente nos metabólitos secundários. A Tabela 

1 mostra as características físicas dos óleos essenciais extraídos das folhas das plantas em 

estudo. Quanto à atividade antimicrobiana Tabela 2, o óleo essencial da espécie Bacuri, 

apresentou atividade antibacteriana, ou seja, inibição frente às bactérias Escherichia coli e 

Staphylococcus aureus. A espécie Pequi apresentou inibição, consequentemente teve 

atividade antibacteriana frente à bactéria Escherichia coli. Quanto à diluição em caldo 

Tabela 3, as espécies apresentaram resultados positivos para ambas as bactérias na maioria 

das diluições, dentro do intervalo de precisão proposto, mostrando o crescimento dos 

microrganismos em meio líquido em cada concentração. Portanto, os óleos essenciais em 

estudo podem ser testados em trabalhos futuros em outros patógenos para verificar a 

eficácia dos mesmos, tendo em vista que são óleos de qualidade que apresentam atividade 

contra microrganismos. 

 

 

 
Figura 1 – Plantas oleaginosas utilizadas na pesquisa. 
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Tabela 1 – Caracterização física dos óleos essenciais extraídos de 4 espécies oleaginosas 
Características 

Físicas 

 

Òleo Essencial  

Platonia 

insignus  

Mart 

Òleo Essencial  

Mauritius  

flexuosa L 

 

Òleo Essencial  

Theobroma  

grandiflorum 

 

Òleo Essencial  

Caryocar 

brasiliensis 

Camb 

Rendimento (%) 55,8% 

 

5,70% 

 

77,12% 

 

39,5% 

 

Densidade (g mL
-

1
) 

0,954 0,924 1,014 0,869 

Solubilidade em 

álcool a 70% (v/v) 
Baixa 1:1 3:1 2:1 

 

Índice de refração 

(ND 25⁰) 
1,4683 1,4695 1,463 1,4725 

 Cor Marron Laranja 

avermelhado 

Amarelo 

queimado 

Laranja 

Aparência Viscoso Viscoso Viscoso Límpido 

 
 

 

Tabela 2 – Perfil de sensibilidade dos óleos essenciais dos Frutos, pelo método de difusão 

em disco. 
 

Óleos essenciais- Frutos 

Bactérias* 

E.coli S.aureus 

Platonia insignus Mart 

(Bacuri) 

 

4 

 

14 

Theobroma grandiflorum  

(Cupuaçu) 

 

5 

 

- 

Mauritius flexuosa Lineus 

(Buriti) 

 

- 

 

- 

Caryocar brasiliensis Camb 

(Pequi) 

 

5,3 

 

- 

 
* 

Diâmetro do halo de inibição em milímetro, excluindo o diâmetro do disco. (-) Não houve halo de inibição 

Fonte: Próprio autor, 2012. 

 

Tabela 3 – Prova de sensibilidade dos Frutos por diluição em caldo 
 

Óleos essenciais- Frutos 

Bactéria 

S.aureus 

 

 
Diluições 

   

0,125 

 

0,25 0,5 1 2 Solução 

Controle 

Platonia insignus Mart 

(Bacuri) 

80.000 

UFC/mL 

 

100.000 

UFC/mL 

 

60.000 

UFC/mL 

 

90.000 

UFC/mL 

 

120.000 

UFC/mL 

 

45.000 

UFC/mL 

 

Mauritius flexuosa 

Lineus 

(Buriti) 

50.000 

UFC/mL 

 

70.000 

UFC/mL 

 

50.000 

UFC/mL 

 

40.000 

UFC/mL 

 

50.000 

UFC/mL 

 

80.000 

UFC/mL 

 

Theobroma grandiflorum                    

(Cupuaçu) 

120.000 

UFC/mL 

 

50.000 

UFC/mL 

 

57.000 

UFC/mL 

 

45.000 

UFC/mL 
46.000 

UFC/mL 

80.000 

UFC/mL 

 

Caryocar brasiliensis 

Camb (Pequi) 

 

90.000 

UFC/mL 

 

 

 
70.000 

UFC/mL 

 

 

 
40.000 

UFC/mL 

 

 
30.000 

UFC/mL 

 

 
20.000 

UFC/mL 

 

 
45.000 

UFC/mL 

 

 
 

 

Óleos essenciais- Frutos 

Bactéria 

E.coli 

 

 
Diluições 

   

0,125 

 

0,25 0,5 1 2 Solução 

Controle 

Platonia insignus Mart 

(Bacuri) 

13.000 

UFC/mL 

 

30.000 

UFC/mL 

 

90.000 

UFC/mL 

 

80.000 

UFC/mL 

 

160.000 

UFC/mL 

 

70.000 

UFC/mL 

 

Mauritius flexuosa 

Lineus 

(Buriti) 

50.000 

UFC/mL 

 

80.000 

UFC/mL 

 

40.000 

UFC/mL 

 

50.000 

UFC/mL 

 

50.000 

UFC/mL 

 

90.000 

UFC/mL 

 

Theobroma 

grandiflorum                    

(Cupuaçu) 

 
40.000 

UFC/mL 

 

 
80.000 

UFC/mL 

 

 
90.000 

UFC/mL 

 

 
70.000 

UFC/mL 

 
80.000 

UFC/mL 

 
60.000 

UFC/mL 

 

Caryocar brasiliensis 

Camb (Pequi) 

 
120.000 

UFC/mL 

 

 
60.000 

UFC/mL 

 

 
140.000 

UFC/mL 

 

 
100.000 

UFC/mL 

 

 
80.000 

UFC/mL 

 

 
80.000 

UFC/mL 

 

 

 

 

Óleos essenciais- Frutos 

Bactéria 

E.coli 

 

 
Diluições 

   

0,125 

 

0,25 0,5 1 2 Solução 

Controle 

Platonia insignus Mart 

(Bacuri) 

13.000 

UFC/mL 

 

30.000 

UFC/mL 

 

90.000 

UFC/mL 

 

80.000 

UFC/mL 

 

160.000 

UFC/mL 

 

70.000 

UFC/mL 

 

Mauritius flexuosa 

Lineus 

(Buriti) 

50.000 

UFC/mL 

 

80.000 

UFC/mL 

 

40.000 

UFC/mL 

 

50.000 

UFC/mL 

 

50.000 

UFC/mL 

 

90.000 

UFC/mL 

 

Theobroma 

grandiflorum                    

(Cupuaçu) 

 
40.000 

UFC/mL 

 

 
80.000 

UFC/mL 

 

 
90.000 

UFC/mL 

 

 
70.000 

UFC/mL 

 
80.000 

UFC/mL 

 
60.000 

UFC/mL 

 

Caryocar brasiliensis 

Camb (Pequi) 

 
120.000 

UFC/mL 

 

 
60.000 

UFC/mL 

 

 
140.000 

UFC/mL 

 

 
100.000 

UFC/mL 

 

 
80.000 

UFC/mL 

 

 
80.000 

UFC/mL 

 

 
 

  UFC/ml: Unidade Formadora de Colônias/ mililitro 

  Fonte: Próprio autor, 2012.  
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Biocombustível é um termo genérico usado para definir um combustível renovável e não 

tóxico obtido a partir de fontes biológicas de origem vegetal ou animal [1]. É resultado da 

aplicação da biomassa como fonte de energia renovável, se renovando a cada safra e 

contribuindo para o consumo de CO2 emitido na atmosfera. Muitos metais, como cádmio, 

chumbo, cobre, vanádio, níquel, alumínio, ferro, cobalto, entre outros, podem estar 

presentes em várias matrizes, da indústria de combustíveis e de biocombustíveis [2]. A 

presença de metais em combustíveis pode gerar uma variedade de problemas, como 

redução do desempenho na hora da queima, comprometimento da integridade do motor e 

contaminação do meio ambiente. O interesse científico em relação ao desenvolvimento de 

metodologias para determinação de contaminantes metálicos em biocombustíveis é cada 

vez mais crescente, e muitos métodos analíticos têm sido utilizados para esse fim, como 

Espectrometria de Absorção Atômica [3] e Espectrometria de Massa com Plasma 

Indutivamente Acoplado [2], contudo, tais métodos apresentam custo de execução elevado 

devido aos equipamentos necessários, enquanto as técnicas voltamétricas são de menor 

custo e, muitas vezes, não necessitam de pré-tratamento das amostras, além de 

apresentarem vantagens quanto à minimização do tempo de análise, possibilidade de 

especiação química, considerável seletividade e sensibilidade. A voltametria é uma técnica 

eletroquímica onde as informações qualitativas e quantitativas de uma espécie química são 

obtidas a partir do registro de curvas corrente-potencial [6], relacionando voltagem, 

corrente e tempo durante a eletrólise dessa espécie em uma célula. Esta técnica envolve 

normalmente a determinação de substâncias em solução que podem ser oxidadas ou 

reduzidas na superfície de um eletrodo [7]. Tais informações sobre a concentração e a 

identidade desses compostos, tanto orgânicos quanto inorgânicos, são obtidos a partir da 

variação sistemática do potencial elétrico do eletrodo conhecido como eletrodo de trabalho, 

que promove o surgimento de uma resposta de corrente em função do potencial aplicado 

[8]. Dentre as técnicas voltamétricas mais sensíveis, destaca-se a Voltametria de Onda 

Quadrada (SWV), cuja técnica apresenta leituras de corrente feitas a velocidades 

relativamente elevadas. A SWV consiste em aplicar, ao eletrodo de trabalho, dois pulsos de 

potenciais simétricos sobre cada degrau de uma escada de potencial. Um dos pulsos é 

aplicado no sentido da escada de potencial (sentido direto) e o outro, no sentido reverso. A 

corrente é medida no final de cada pulso, fechando um ciclo de onda quadrada [8]. 

Inúmeros trabalhos têm mostrado que a presença de nano partículas em sistemas 

eletroquímicos os torna mais sensíveis e seletivos, possibilitando a determinação 

qualitativa e quantitativa de analitos químicos [4, 5]. O uso destes compósitos em estudos 

eletroquímicos é baseado essencialmente na construção de eletrodos de pasta de carbono 

quimicamente modificados. Este estudo, realizado durante 12 meses de atividades, objetiva 

o desenvolvimento de metodologia eletroquímica para análises de íons Cu
2+

 em biodiesel, 

e para realização deste buscou-se desenvolver sensores eletroquímicos a base de pasta de 

carbono feita a partir dos nanocompósitos sintetizados, aminopropil-sílica (APSil) e 

SiO2/SnO2, e otimizar o sistema eletroquímico de modo a propiciar o desenvolvimento de 
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uma metodologia eletroanalítica para a determinação do íon metálico Cu
2+

 em biodiesel. O 

eletrodo de pasta de carbono foi preparado da seguinte maneira: uma mistura do 

nanomaterial APSil (aminopropil-sílica) e grafite (Fluka) juntamente com uma gota de 

óleo de parafina (Nujol) foram homogeneamente misturados. A pasta modificada foi 

colocada na extremidade de um tubo de vidro de aproximadamente 0,3 cm
2
 de área 

geométrica e o contato elétrico foi realizado por meio de um disco de platina ligado a um 

fio de cobre, e a concentração do nanomaterial na pasta de carbono foi variada de 3 a 50 % 

(m/m). Durante as medidas voltamétricas para determinação de íons Cu
2+

 em biodiesel, 

utilizou-se uma célula eletroquímica de capacidade de 10 mL e um sistema com três 

eletrodos: o eletrodo de trabalho de pasta de carbono modificada com os nanomateriais 

previamente sintetizados, um eletrodo de referência de Ag/AgCl e um eletrodo auxiliar de 

platina. Alíquotas de 1 mL da amostra de biodiesel digerida foram diluídas em 9 mL de 

solução do eletrólito suporte HNO3 a 0,1 mol L
-1

, de modo que a concentração de íons 

Cu
2+

 foram calculadas com base na correção do respectivo fator de diluição. A otimização 

dos parâmetros voltamétricos para determinação de Cu
2+

 em biodiesel foi realizada 

estudando-se dois parâmetros específicos: potencial de deposição e frequência. O estudo 

do potencial de deposição para determinação de íons Cu
2+

 foi realizado numa faixa de 

potencial de – 0,4 V a + 0,1 V vs. Ag/AgCl, enquanto o estudo da frequência foi feito num 

intervalo de 25 a 100 Hz, solução padrão de Cu
2+

 a 1 x 10
-4

 mol L
-1

 e solução de ácido 

nítrico a 0,1 mol L
-1

, pH = 0,8, como eletrólito suporte. Para as análises de biodiesel, usou-

se uma amostra digerida em forno microondas Anton Paar Multiwave 3000, misturando-se 

300 mg do biodiesel com 4,0 mL de ácido nítrico, 1,0 mL de água deionizada e 2,0 mL de 

peróxido de hidrogênio. Quanto ao estudo da composição da pasta de carbono, observou-se 

que as concentrações de 5%(m/m) de APSil e 3%(m/m) de SiO2/SnO2 foram as que 

obtiveram correntes de pico de maior intensidade, apresentando quantidades suficiente de 

material para complexação de grande parte dos íons Cu
2+

 em solução na superfície 

eletródica. Segundo os resultados obtidos para a otimização do parâmetro potencial de 

deposição, os potenciais de – 0,3 V, para o eletrodo de pasta de carbono modificada com 

APSil, e de – 0,2 V, para eletrodo de pasta de carbono modificada com SiO2/SnO2, foram 

escolhidos como os mais adequados para as determinações voltamétricas de Cu
2+

 em 

amostras de biodiesel, haja visto que apresentaram sinais de corrente de pico de maior 

intensidade no estudo realizado. Já em relação ao estudo da frequência, para eletrodo de 

pasta de carbono modificada com APSil, o sinal de corrente de pico anódico apresentou 

maior intensidade para a frequência igual a 50 Hz, equivalente a uma velocidade de 

varredura de 15 mV s
-1

. Para o eletrodo de pasta de carbono modificada com SiO2/SnO2, a 

corrente de maior sinal foi registrada em uma frequência de 25 Hz, que equivale a uma 

velocidade de 7,5 mV s
-1

. A Figura 1 mostra os voltamogramas de redissolução em onda 

quadrada para diferentes valores de concentração de íons Cu
2+

 na amostra de biodiesel 

analisada, sob condições voltamétricas otimizadas, usando-se eletrodo de pasta de carbono 

modificada com APSil (A) e com SiO2/SnO2 (B). Observa-se um aumento do sinal de 

corrente de pico linear, à medida que se aumentou a concentração de íons Cu
2+

 na amostra, 

na faixa de 2,9 x 10
-7

 a 1,5 x 10
-6

 mol.L
-1

, como mostram as curvas analíticas inseridas. O 

comportamento linear da curva Ip x [Cu
2+

] em (A) é descrito pela equação Ip = 8,02x10
-6

 + 

105,26[Cu
2+

], cujo coeficiente de linearidade foi de 0,998, enquanto em (B) é descrito por 

Ip = 1,25 x 10
-4

 + 165,07[Cu
2+

], cujo coeficiente de linearidade foi de 0,993. A partir dos 

dados das curvas analíticas, determinou-se a concentração de íons Cu
2+

 nas amostras, onde 

em (A) obteve-se concentração de 7,62 x 10
-7

 e 7,55 x 10
-6

 em (B). Os resultados obtidos 

mostraram que a metodologia desenvolvida, para ambos os eletrodos de pasta de carbono 

modificada, é adequada para análise de baixas concentrações de íons Cu
2+

 em amostra de 

104



 

biodiesel. Além disso, os resultados confirmam que os nanomateriais APSil e SiO2/SnO2, 

usados como agentes modificadores em eletrodos de pasta de carbono, nas proporções 

otimizadas, apresentam grande potencialidade para a determinação de íons metálicos como 

Cu
2+

 em amostras de biodiesel, ainda que necessite de estudos posteriores e mais 

aprofundados a respeito das propriedades eletroquímicas desses materiais e de suas 

possíveis aplicações em determinações voltamétricas de íons metálicos. 

 

Palavras-chave: Biodiesel. Voltametria. Nanomateriais. 
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Figura 1 - Voltamogramas de onda quadrada relativos à determinação de íons Cu

2+
 em 

amostra de biodiesel, em eletrodo de pasta de carbono modificado com APSil a 5% (m/m) 

(A) e com SiO2/SnO2 (B) em solução a 0,1 mol.L
-1

 de HNO3. Após sucessivas adições de 

alíquotas de solução de Cu
2+

 a 1x10
-4

 mol.L
-1

 (µL): em (A): (a) Branco, (b) 20, (c) 30, (d) 

40 e (e) 50; em (B): (a) Branco, (b) 30, (c) 40, (d) 50, (e) 60 e (f) 70. Figuras Inseridas – 

Curvas Ip x [Cu
2+

]. 

(A) (B) 
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Este trabalho pautou-se no estudo de um algoritmo amplamente utilizado na atualidade em 

processos de criptografia. O modelo criptográfico baseado nas propriedades algébricas de 

corpos finitos. Ao longo do trabalho procurou-se abordar sua metodologia de 

funcionamento, propriedades matemáticas relacionadas, tipos de aplicações, assim como,a 

possibilidade de uma escolha dos parâmetros necessários ao funcionamento do algoritmo.  

O Trabalho aborda a matemática dos algoritmos, de forma que seus aspectos 

computacionais não são tratados de maneira específica. A teoria dos códigos corretores de 

erros é um campo de pesquisa muito estudado nas diversas áreas do conhecimento: 

Matemática, Engenharia da computação, Elétrica, Estatística entre outras. Melhorar a 

confiabilidade ao enviar informações é um dos objetivos dos códigos corretores erros. 

Atualmente a detecção e correção de erros são utilizadas sempre que deseja-se transmitir 

ou armazenar dados de forma confiável. A pesquisa inicia-se com a criação de um alfabeto 

que tem por finalidade trabalhar na construção dos códigos, depois com estudos 

bibliográficos sobre o tema, entre os assuntos abordados estavam, Álgebra linear, Teoria 

dos Números e Álgebra abstrata votando-se somente para códigos binários por serem os 

mais estudados, em seguida passou-se para a prática com ajuda de softwares matemáticos 

para realizar cálculos de algoritmos de maior cardinalidade, alguns algoritmos mostravam 

mais facilidade de operação, outros apresentavam mais trabalhos para realizar os cálculos. 

Na prática não garante-se cem por cento de confiabilidade, no sentido em que o ruído 

(interferência) provoca uma distorção de dados. Para trabalhar-se esta situação indesejável, 

mas inevitável, adiciona-se uma redundância nos dados originais. Com esta redundância, 

mesmo que ocorram erros a informação recuperam-se, ou pelo menos pode-se detectar a 

presença de erros. A técnica funciona da seguinte maneira: A fonte emite as informações o 

codificador associa a cada elemento de informação uma sequência binária e em seguida 

transmite. O canal pode ser qualquer meio de informação, como uma onda de rádio, um 

cabo, um circuito digital ou um disco de armazenamento. Um decodificador recebe as 

sequências binárias do canal e convertê-las para o alfabeto fonte e em seguida passa a 

informação dos dados para o utilizador. Se os canais fossem cem por cento confiáveis, ou 

seja, se o que fosse transmitido fosse precisamente igual ao recebido, logo não se 

precisariam corrigir erros. Mas, a maioria dos canais não são perfeitamente confiáveis, 

havendo a probabilidade da informação recebida não ser rigorosamente igual á que foi 

enviada. Para trabalhar-se esse tema introduzem-se alguns conceitos básicos sobre teoria 

dos códigos e algumas propriedades. O exemplo mais comum de um código corretor de 

erros é um alfabeto, por exemplo, dado o alfabeto formada pelas 27 letras da língua  

portuguesa, assim como o espaço em branco considerado como uma letra, em alguns casos 

o ç de cedilha e as vogais acentuadas, uma palavra da língua portuguesa pode ser 

considerada como um elemento de A27, onde 27 é o comprimento da palavra mais longa da 

língua portuguesa. Para evitar repetições desnecessárias, colocam-se todos os espaços em 

branco do lado direito, omitindo-os na escrita. O fato de a língua portuguesa ser um 

subconjunto próprio de A27 faz com que esse código seja detector e corretor de erros. 

Observe que ao escrever uma palavra, produz-se uma sequência de letras "borco", o 
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computador detecta o erro, como este não é um elemento de X, e, nesse caso, a correção é 

possível, pois a palavra X que mais assemelham-se a "borco" é "porco". No entanto, 

códigos como estes não são muito eficientes, pois a palavra gato pode ser escrita de forma 

errada como rato, pato ou jato, então não consegue-se corrigir ou detectar os erros, pois 

nesse código existem palavras muito próximas uma das outras, ou seja, a distância destes 

códigos são muito próximas uma das outras. Os códigos estudados são de vários tipos entre 

esses estavam os códigos lineares, trabalhava-se com esses códigos algumas distâncias, 

quanto maior a distância mais erros eram detectados, entre essas distâncias encontrava-se a 

de Hamming, que obedeciam as propriedades topológicas do espaço métrico, seguindo-se 

de algumas propriedades da álgebra linear, para serem trabalhados, a técnica consiste em 

escrever códigos como uma combinação linear. Outro tipo de código, foi o de blocos, 

selecionava-se uma dupla de números e reunia-se como uma única sequência de 

informação, estes por sinal são uns dos métodos mais básicos de códigos. Além disso, 

estudou-se sobre matrizes e estas foram praticamente uma boa parte de estudo da pesquisa, 

matrizes geradoras de um código que precisava obedecer algumas propriedades de Álgebra 

linear para que esta funcione com confiabilidade na transmissão de dados, assim como nos 

códigos lineares precisou-se de softwares matemáticos para realizar alguns cálculos com 

matrizes que apresentavam maiores cardinalidade, quanto maior a cardinalidade mais 

confiança no envio de mensagens, mas, para isso, tinha-se que gerar uma distância para 

detecta-se a maior quantidade de erros possíveis, uma distância que era determinada pela 

quantidade de colunas linearmente independentes uma com outra. As matrizes que são uma 

forma de representação de códigos necessitavam de técnicas de transformações lineares, 

que poderiam ser resolvidas por escalonamento ou sistemas lineares (dependendo da 

ordem da matriz), para isso necessitava-se de artifícios, Como: Permutação de colunas, 

multiplicação de linhas por escalares não nulos e adição de uma linha a outra, o trabalho 

torna-se mais eficaz quando estuda-se matrizes geradoras na forma padrão, o que facilita a 

decodificação da mensagem além da confiabilidade no envio das mesmas. Para gerar os 

códigos necessitava-se somente de um simples produto de matrizes com os vetores de 

informação, gerando assim a mensagem que seria transmitida, para decodificar a 

mensagem utiliza-se uma técnica básica de matriz inversa obtendo um sistema linear para 

decodificar a mensagem, em caso de erro no envio desta necessita-se detectá-lo e se 

possível, corrigi-lo, mas, para isso necessita-se de outra a técnica, chamada matriz teste de 

paridade, adquirida a partir da matriz geradora trabalhada para gerar os códigos, esta serve 

de base para o vetor recebido com erro, o erro será detectado e através da síndrome, 

corrigido. Técnicas de redundâncias eram adicionadas nos códigos para evitar a maior 

quantidade de erros possíveis, em alguns podia-se verificar a detecção de erros, mas 

corrigi-los, tinha-se uma tolerância, sem falar que as vezes os erros podem ser tantos que 

nem poderiam ser corrigidos, mesmo no estudo nas matrizes podia-se verificar tal situação, 

redundâncias maiores eram adicionadas nas mensagens trabalhando matrizes para melhorar 

confiabilidade das mensagens enviadas, codificar as mensagens e decodificar exige-se bom 

engenho de aplicação de matrizes, determinando suas inversas obedecendo algumas 

normas de classes residuais para gerar os códigos. Em alguns casos trabalham-se outros 

tipos de código, mas necessita-se de conceitos avançados de álgebra abstrata, como anéis 

de polinômios, em que cada situação geraria um elemento, vetores que geram as matrizes e 

podem ser trabalhados de acordo com a sua classe residual. Utiliza-se também casos 

especiais de matrizes para trabalhar na detecção e correção de códigos, alguns polinômios 

são utilizados para este fim e através de teoremas geram matrizes que tornam-se eficazes 

na criação de códigos que podem detectar e corrigir erros, mas, cada uma apresentavam 

suas propriedades, tanto na distância mínima do código, como dimensão e comprimento. 
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Utiliza-se alguns algoritmos de decodificação segue-se cada passo analisando-se cada um 

antes de tomar a decisão se houve erros na transmissão de dados, uma síndrome determina-

se para verificação e correção de erros. As matrizes apresentavam maior confiança no 

envio de mensagens, mas detectar os erros e corrigi-los tornava-se trabalhoso, códigos 

lineares podem-se detectar os erros com mais facilidade, mas, tinha-se uma tolerância para 

corrigi-los. 

 

Palavras Chave: Codificação, Códigos Lineares e Códigos de blocos.  
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Pacientes com doenças cardiológicas e força muscular cardíaca abaixo do normal podem se 

beneficiar de um dispositivo elétrico de assistência ventricular (eletric ventricular assit 

device - EVAD) que converte energia elétrica em fluxo sanguíneo movimentando uma 

placa de pressão contra uma bolsa de sangue flexível. A placa de pressão alterna seu 

movimento para ejetar sangue na sístole e permitir que a bolsa se encha na diástole. O 

EVAD pode ser implantado em conjunto ou em paralelo com o coração natural intacto. O 

EVAD é adicionado por baterias recarregáveis e a energia elétrica é transmitida 

indutivamente através da pele por meio de um sistema de transmissão. As baterias e o 

sistema de transmissão limitam o armazenamento de energia elétrica e o pico de energia 

transmitida. Consequentemente, deseja-se acionar o EVAD de modo a minimizar seu 

consumo de energia. O EVAD possui uma entrada única, a tensão aplicada no motor, e 

uma única saída, o fluxo sanguíneo. O sistema de controle do EVAD executa duas tarefas 

principais, ajusta a tensão do motor para acionar a placa de pressão no ritmo desejado e 

varia o fluxo sanguíneo para atender à demanda de saída cardíaca do corpo. O controlador 

do fluxo sanguíneo ajusta o fluxo sanguíneo variando a freqüência da batida do EVAD. O 

objetivo geral é de regular o fluxo sanguíneo em qualquer ponto de operação desejado e 

manter o ponto de operação determinado na presença de perturbações indesejadas, de 

modo que os pacientes com doenças cardiológicas e força muscular cardíaca fora dos 

padrões clínicos, possam utilizar o EVAD. Para isso, deseja-se definir, e refinar o lugar 

geométrico das raízes a fim de obter os polos de um sistema em malha fechada. Utiliza-se 

o lugar geométrico das raízes para descrever qualitativamente as alterações na resposta 

transiente e na estabilidade de um sistema devido a variação de um parâmetro, e para 

determinar o valor desse parâmetro de modo a atender uma especificação de resposta 

transiente nos sistemas de segunda ordem superior. Assim como projetar compensadores 

em cascata para melhorar o erro de regime estacionário, resposta transiente e ambos ao 

mesmo tempo, projetar compensadores com realimentação para melhorar a resposta 

transiente e implementar fisicamente os compensadores projetados. Os parâmetros de 

desempenho se consistem em ter o sistema do EVAD (motor, a bomba e a bolsa de sangue) 

modelado por um atraso de transporte com T=1s, sua resposta ao degrau com menos de 5% 

de erro em regime permanente, resposta transitória com entrada ao degrau unitário com 

menos de 10% de máxima ultrapassagem, tensão limitada a 30 volts para prolongar a vida 

útil das baterias e sensibilidade mínima a variações do parâmetro do projeto. Para atender 

as especificações do projeto um modelo matemático do sistema de controle com 
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realimentação é apresentado via função de transferência (FT). O motor, a bomba e a bolsa 

de sangue podem ser modelados por um atraso de transporte com T=1s. Para isso utilizam-

se um controlador Gc(s)=K/s no percurso direto em serie com o EVAD e um controlador 

PID. Para garantir uma estabilidade ao sistema de malha fechada, utilizou-se o critério de 

Routh que mostra a faixa de ganho em que o sistema torna-se estável. A planta EVAD 

(motor, bomba e bolsa de sangue) apresenta um atraso por transporte e é uma descrição 

não linear, aproxima-se a função exponencial na forma racional. Usou-se uma 

aproximação de Padé de segunda ordem que aumenta a complexidade dos cálculos. Faz-se 

necessário a construção de um diagrama de blocos funcional. Nessa etapa realiza-se o 

detalhamento dos componentes constituintes do sistema e mostra-se sua interconexão. Em 

seguida atende aos parâmetros do diagrama de blocos utilizando o lugar geométrico das 

raízes. Os modelos dos subsistemas são interconectados para formar diagramas de blocos 

de sistemas maiores, onde cada bloco possui uma descrição matemática. Muitos sinais 

como tensões e erro proporcionais, são internos ao sistema. Existem também dois sinais 

(fluxo sanguíneo desejado e fluxo sanguíneo real), que são externos ao sistema. Para 

avaliar a resposta do sistema em pacientes com doenças cardiológicas e força muscular 

abaixo do normal, necessita-se reduzir este diagrama de blocos a um único bloco com uma 

descrição matemática que represente o sistema desde sua entrada até sua saída. Uma vez 

reduzido o diagrama de blocos, pode-se analisar e projetar o sistema. Como resultados do 

projeto do EVAD, tem-se que função de transferência de malha fechada do sistema 

apresenta uma planta com um atraso de 1s, o EVAD. Este sistema apresenta uma 

freqüência natural wn=3,46 rad/s e fração de amortecimento ζ=0,87, caracterizando um 

sistema subamortecido. Os pólos dominantes subamortecidos são r1=-3+j.1,732 e r2=-3-

j.1,732, caracterizando uma resposta transitória a um sistema estável e oscilante. O 

compensador integral colocado no canal direto apresenta redução do ganho para meia 

unidade, o compensador proporcional integral tem um zero próximo a origem. Finalmente 

o controlador proporcional integral derivativo satisfaz as restrições de projeto e expressa 

uma resposta que otimiza os parâmetros-chave do compensador fornecendo uma 

insensibilidade aceitável. Foi realizado um estudo sobre o sistema físico do dispositivo 

elétrico de assistência ventricular e explicado as funções do motor, bomba, bolsa de 

sangue, controlador, baterias e sistema de transmissão de energia. Pelo diagrama de blocos 

observou-se o papel das funções de entrada, transferência, controlador e saída, explicando 

o funcionamento e a importância de cada uma. Desenvolver um modelo preciso de 

pacientes com doenças cardiológicas e força muscular cardíaca abaixo do normal é uma 

tarefa complexa. Em geral, tal modelo é não linear, variante no tempo, contradizendo a 

teoria de controle siso. Desta forma, para que se possa regular o fluxo sanguíneo em 

qualquer ponto de operação, adotaram-se pequenas mudanças no fluxo sanguíneo. Desta 

forma, o paciente comporta-se de forma linear e invariante no tempo. Uma vez conhecido 

o dispositivo elétrico de assistência ventricular, cuja finalidade é converter a energia 

elétrica em fluxo sanguíneo, o controlador proporcional integral derivativo, mostrou-se 

eficiente no controle do fluxo sanguíneo mediante o sinal de referência impulso unitário. 
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Figura 1 - Esquema Físico do EVAD 

 

 
 

Figura 2 - Diagrama de Blocos do Sistema do EVAD 
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Figura 3 - Fluxograma de Metodologia 

 

Palavras Chave: RootLocus, Dispositivo Elétrico de Assistência Ventricular, Diagrama 

de blocos. 
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Os objetivos da anestesia são eliminar a dor, a consciência e os reflexos naturais de modo 

que a cirurgia possa ser conduzida com segurança. No passado, cerca de 150 anos atrás, 

álcool, ópio e maconha eram usados para alcançar estes objetivos, mas provaram 

inadequados [1]. O alívio da dor era insuficiente em magnitude quanto em duração; pouca 

medição contra a dor e o paciente sentia muita dor, medicação excessiva e os pacientes 

morriam ou entravam em coma. Em uma sala de cirurgias moderna, o nível de anestesia é 

de responsabilidade do anestesista. Vários parâmetros vitais, como pressão sanguínea, 

ritmo cardíaco, temperatura, oxigenação do sangue e exalação de dióxido de carbono são 

controlados dentro de limites aceitáveis pelo anestesista. Naturalmente, para garantir a 

segurança do paciente, uma anestesia adequada deve ser mantida durante todo o 

procedimento cirúrgico. Qualquer auxílio que o anestesista possa obter automaticamente 

irá aumentar as margens de segurança por liberar o anestesista para dedicar-se a outras 

funções não facilmente automatizáveis. Este é um exemplo de interação entre ser humano e 

computador para o controle geral do processo. Claramente a segurança do paciente é o 

objetivo fundamental. O objetivo de controle então é desenvolver um sistema automático 

para regular o nível de anestesia. Esta função é acessível ao controle automático e, de fato, 

é usada rotineiramente em aplicações clínicas [2 e 3]. Considera-se como medir o nível de 

anestesia. Muitos anestesistas consideram a pressão arterial média (PAM) como a medida 

mais confiável do nível de anestesia [4]. O nível da PAM serve como um guia para a 

administração de anestesia via inalação. Baseando-se em experiência e nos procedimentos 

seguidos por anestesistas, determina-se que a variável a ser controlada é a pressão arterial 

média. O presente trabalho tem com como objetivo controlar a pressão arterial de um 

paciente qualquer dentro dos valores aceitáveis em qualquer ponto de operação desejado. 

Para chegar aos resultados desejados, será usado nesse projeto o critério de Routh para da 

faixa de ganho K para que o sistema seja estável e a técnica Root Locus para determinar o 

valor de ganho K que fará que o sistema tenha a resposta desejada. Para que o sistema seja 

eficiente, este deve atender algumas especificações de projeto que são: máxima 

ultrapassagem (%SP) menor que 15%, o erro em regime estacionário nulo, tempo de 

assentamento menor que 20min. Após a determinação da variável a ser controla (PAM) e 

as especificações de projeto, a próxima etapa foi encontra o modelo que matemático que 

descreve o comportamento de cada subsistema envolvido no sistema, esse modelo 

matemático é um conjunto equações diferenciais. Após a obtenção das equações 

diferenciais, foi aplicada a transformada de Laplace obter as funções de transferência dos 

subsistemas, uma representação no domínio da frequência. O próximo passo foi a redução 

dos subsistemas em um único sistema e uma única função de transferência que descreve o 

comportamento de todo o sistema, para isso foi feita o produto das funções de transferência 

dos subsistemas no canal direto e o resultado do produto se faz a associação com a 
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realimentação, que nesse projeto é aplicada a realimentação unitária. Com a redução dos 

subsistemas, se fez a análise da estabilidade do sistema, feita através do Critério de Routh. 

Feita a análise, encontrou-se que a faixa de ganho K para que o sistema seja estável, ou 

seja, a resposta natural do sistema deve ir para zero, deve estar entre zero e dezesseis 

(0<K<16). O ultimo passo desse projeto foi encontrar uma configuração do sistema em que 

a resposta atenderia as especificações já citadas. Foi utilizado o ajuste de ganho, que é a 

ajuste do ganho que para que o sistema fique dentro da máxima ultrapassagem desejada, 

isso caso o sistema seja aproximado por um sistema de segunda ordem. Utilizou-se a 

compensação por controlador PI, a qual adiciona um polo na origem, aumentando o tipo do 

sistema e assim fazendo o erro em regime estacionário ser nulo. Outra compensação 

utilizada foi a compensação por controlador PD, esta compensação adiciona um 

diferenciador ao sistema, realizando uma modificação no Root Locus do sistema, fazendo 

com que este passe em um polo específico que melhorará a resposta transiente do sistema. 

E por fim utilizou-se compensação por controlador PID, foco nesse trabalho, o qual traz 

melhoras tanto na resposta transiente quanto no erro em regime estacionário. Entre as 

configurações citadas, a de melhor desempenho foi a compensação por controlador PID. 

Esse controlador eleva o erro em regime estacionário a zero, tanto para uma entrada em 

degrau quanto a uma entrada em rampa, a resposta transiente foi melhorada, entretanto não 

superou a resposta do sistema com controlador PD que foi bem mais rápida. Uma 

observação é que neste projeto não foi considerada a perturbações cirúrgicas em o ruído de 

medida, os qual serão consideradas em outro projeto. Então conclui-se que o sistema com 

compensação PID ficou dentro na máxima ultrapassagem dada na especificação e alcançou 

o erro em regime estacionário nulo a medida que que o tempo tenda ou infinito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – diagrama de bloco 

Figura 2 – diagrama de bloco 

reduzido 
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Tabela 1 – comparativo entre as configurações do sistema bomba paciente. 

 
 Não-Compensado Compensado PI Compensado PD Compensado PID 

Sistema 
    

Polo Dominante 
    

K 2.87 2.87 7.6 7.33 

 

0.517 0.517 0.517 0.517 

 

0.981 0.918 2.947 2.853 

%SP 15 30 8.05 12 

 

8.34 19.7 2.93 10.1 

 

4.05 4.26 1.31 1.35 

 

1.77 1.65 0.633 0.633 

 

0 0 0 0 

Terceiro polo -2.98 -2.966 -0.963 0.938 

Quarto polo - -0.117 - -0.105 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: modelagem; frequência, tempo, lugar geométrico. 
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Figura 3 – gráfico das respostas das configurações dadas para o 

sistema 
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ASPECTOS DO RUÍDO URBANO NA CIDADE DE SÃO LUÍS: TRECHO – 
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O som pode ser entendido como uma variação de pressão muito rápida que se propaga na 

forma de ondas em um meio elástico. Em geral, o som é causado por uma vibração de um 

corpo elástico, o qual gera uma variação de pressão corresponde no meio à sua volta. 

Qualquer corpo elástico capaz de vibrar rapidamente pode produzir som e, nesse caso, 

recebe o nome de fonte sonora. (Alves Filho, 2002), define o som como uma vibração num 

meio elástico. O objetivo geral deste trabalho de pesquisa consiste em demonstrar os 

estudos sobre a exposição a sons urbanos intensos que vêm aumentando cada vez mais, 

devido aos efeitos que causam ao homem, não restritos à perda de audição, mas que 

englobam prejuízos ao seu bem estar físico, mental e social bem como mapear os níveis de 

ruído na cidade de São Luís, de modo a verificar as características acústicas de áreas 

residenciais, comerciais e industriais neste município. Assim estudando especificamente o 

trecho Retorno da COHAMA à cabeceira da ponte Caratatíua para demonstrar os níveis de 

ruído. O estudo tem como metodologia um embasamento realizado através da pesquisa 

bibliográfica que serve de suporte ao desenvolvimento deste projeto, ajudando a construir 

o conhecimento sobre o referido tema.  A título de fundamentação teórica (conhecimento) 

foram consultados artigos, monografias, teses e livros de autores renomados sobre o 

assunto, com a intenção de dar uma maior confiabilidade a este projeto. Estudo de caso 

realizado na cidade de São Luís – MA, no trecho - Retorno da COHAMA à cabeceira da 

ponte Caratatíua. O trecho em estudo possui aproximadamente 2,15 Km e apresenta 

características predominantemente comerciais em detrimento das características 

residenciais que possuem pequena representatividade. Possuindo em sua localização o 

maior shopping (Shopping da Ilha) da cidade, fator esse de relevância, que explica e 

comprova o fluxo acentuado e crescente de veículos automotores desde os leves até os 

mais pesados, favorecendo a emissão de alto nível de poluição sonora. Para a avaliação dos 

níveis de ruído aceitáveis em comunidades, existem 3 instrumentos legais que devem ser 

criteriosamente considerados: a Resolução CONAMA N.º 1/1993 – Estabelece limites de 

emissão sonora para veículos automotores nacionais e importados, em aceleração. A 

Resolução CONAMA N.º 2/1993 – Estabelece limites e regras de medição do nível de 

ruído no escapamento, com veículos automotor, parado. A Norma NBR 10.151 – 

Avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto da comunidade (ABNT, 1987). 

A Norma NBR 10.152 – Níveis de ruído para conforto acústico (ABNT, 1987). As Leis 

Municipais – que devem ser implementadas pelo Poder Publico Municipal de cada 

município, compatíveis com as Resoluções CONAMA N.º 1 e Nº 2. A observação do fluxo 

de veículos por ponto apresenta variações entre 3.000 e 5.000 veículos/ hora. Percebe-se 

que em média geral o fluxo de veículos gira em torno de 4000 veículos/ hora, entre 

veículos pesados, leves e motocicletas. Foram realizadas no presente estudo 1010 

medições ao longo do trecho em que se distribuem os 19 pontos de medição com 3 (três) 

leituras em cada ponto, onde foram medidos os níveis , , ,  e o , 

totalizando 5100 dados por valores globais e por faixa de frequência. Pela análise dos 
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níveis globais pode-se observar que os níveis de pressão sonoro, a maioria está acima das 

normas exigidas. No que se refere aos desvios padrão, observou-se que foram mais 

acentuados nos períodos da manhã na maioria dos pontos. Isto ocorreu devido às medições 

começarem por volta das 6:30hrs e se estenderem até as 10:00hrs no fim do trecho, pois o 

fluxo de veículos é pouco intenso nos primeiros minutos e cresce com o avançar dos 

minutos ocasionando um desvio padrão elevado, principalmente para os níveis  

, isso se deve a presença de muitos pontos comerciais no trecho, e sobretudo por causa 

do Colégio Adventista. Vale ressaltar a presença do Shopping da Ilha, que no andamento 

das medições estava sendo construído, assim também como a Via Expressa, tendo assim 

maior movimentação no local. O ponto 6 (Residências) indicou níveis mínimos por se 

tratar de um ponto em que a medições foram feitas em uma região onde possui vias amplas 

para a circulação de veículos, enquanto que o ponto 19 indicou níveis máximos por se 

tratar de pontos em que as medições foram feitas na saída de veículos da rotatória e na 

abertura dos semáforos com faixa de pedestre, sendo o mesmo um local onde possui um 

supermercado (Lusitana Shopping), e um centro de empreendimentos com várias lojas e 

cursos, o que indica que houve uma maior proximidade da via na ocasião de um grande 

fluxo de veículos (situação de exposição do cotidiano dos pedestres desses trechos). Ficou 

evidenciada a influência do nos níveis de pela observação do fluxo de veículos. À medida 

que o fluxo de veículos pesados e/ou motocicletas aumentava, percebia-se que os valores 

de se elevavam rápida e repentinamente, ao passo que os demais parâmetros cresciam de 

forma mais lenta. Isso indica que os níveis estão diretamente ligados a quantidade e 

qualidade de funcionamento dos veículos pesados e/ou motocicletas circulantes no trecho. 

E muitos veículos novos apresentaram níveis de ruídos bem acentuados e muitas vezes até 

equivalentes, se comparados aos níveis emitidos pelos veículos mais antigos. O número de 

motocicletas atualmente faz páreo à quantidade de veículos leves e são os maiores 

contribuintes para os altos níveis de ruídos apresentados e a consequente poluição sonora.  

 

 

Gráfico 6 – Perfil Acústico das Medições realizadas no Ponto 06. 
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Gráfico 19 – Perfil Acústico das Medições realizadas no Ponto 19 

. 

 

Palavras-chave: som, ruído, nível de pressão sonora. 
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Os impactos ambientais relacionados às diversas atividades humanas vêm ocupando lugar 

de destaque no cenário internacional. Sabe-se que as consequências que o ambiente vem 

sofrendo, sobretudo por uma produção desenfreada e sem destinação adequada pós-uso, 

tem ocasionado aumento significativo de problemas ambientais, pela gestão deficitária, ou 

até mesmo inexistente, de resíduos gerados. Nesse sentido, faz-se cada vez mais necessário 

que a população e, sobretudo, as empresas, em prol da melhoria da qualidade de vida, 

mensurem e gerenciem os danos que causam ao meio ambiente por conta da produção, 

transporte e comercialização de seus produtos, o que se chama atualmente de Gestão 

Ambiental. Para este trabalho, como objeto de estudo dos aspectos e impactos ambientais, 

tem-se o pneu descartado, pertencente à categoria dos resíduos sólidos industriais 

provenientes de atividades pós-consumo que, segundo Fortes et al (2009), é classificado 

como perigoso. O pneu (Figura 01) é uma das partes que mais sofre desgaste no uso de 

veículos automotores, fazendo parte do conjunto de peças mais descartadas em qualquer 

automóvel. Isto contribui para seu acúmulo como resíduo sólido e, por ter demorada 

decomposição, gera impactos negativos ao meio ambiente. Sendo assim, esta proposta de 

pesquisa teve a finalidade de conhecer qual a origem e o destino dos pneus inservíveis 

descartados em São Luís, bem como buscou levantar as potencialidades de reciclagem no 

município ou para o município de São Luís, Maranhão. Sendo este o objetivo geral da 

proposta de pesquisa, buscou-se como objetivos secundários: 1) verificar o potencial 

gerador de pneus inservíveis na cidade de São Luís, Maranhão; 2) identificar as 

destinações primárias (intermediárias) dos pneus inservíveis descartados em São Luís; 3) 

conhecer as destinações finais dadas aos pneus inservíveis descartados em São Luís; 4) 

verificar a existência de reuso e reciclagem de pneus na cidade de São Luís; 5) indicar 

potencialidades de reuso e reciclagem para os pneus descartados em São Luís. Para tanto, 

fez-se uso de pesquisa teórica com a qual se buscou situar a questão do descarte de pneus 

em um contexto maior da geração de resíduos sólidos. Em seguida, realizou-se pesquisa de 

campo em três empresas que realizam troca de pneus; uma importadora de pneus 

reformados; quatro borracharias e duas reformadoras de pneus. Além disso, uma breve, 

porém importante pesquisa documental foi feita junto ao Departamento Estadual de 

Trânsito do Maranhão (DETRAN-MA), com o intuito de conhecer quantitativos de 

veículos emplacados nas categorias “carros de passeio” e “camionetas” (Figura 02). Para a 

aplicação da pesquisa de campo, fez-se uso de questionário semiaberto com diferenciação 

entre perguntas feitas em empresas que realizam troca de pneus e reformadoras. Os dados 

provenientes da aplicação dos questionários foram compilados nas tabelas 01, que contém 

dados referentes às borracharias e empresas que realizam trocas de pneus e 02, que 

compilou dados das reformadoras. Como resultado da pesquisa teórica, observou-se que há 

três tipos de reforma pelas quais um pneu pode passar desde que ainda reúna condições 

que as viabilize. As principais maneiras de reformar pneus são: recapagem, onde se faz a 

troca da banda de rodagem; recauchutagem, com mudança da banda rodagem e dos ombros 

do pneu e a remoldagem, que é a segunda reforma adicionada da troca dos flancos. Quanto 
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às potencialidades para reutilização de pneus, observou-se que há algumas aplicações que 

podem gerar potencial econômico e, ainda, contribuir para a integridade ambiental.  

Segundo Brasil e Santos (2007), algumas das aplicações em potencial são: i) na Engenharia 

Civil; ii) regeneração da borracha; iii) geração de energia e iv) na pavimentação asfáltica. 

Fez-se necessário também, conhecer a legislação vigente que rege a produção e o descarte 

de pneus. No Brasil as Resoluções do Conselho Nacional do Meio ambiente – CONAMA- 

n° 258 de 26 de Agosto de 1999, a alterada CONAMA n° 301 de 21 de Março de 2002 e a 

Resolução 416/09 também do CONAMA, estabelecem procedimentos quando o assunto é 

a produção, o descarte e, até a importação de pneus. Na pesquisa de campo, constatou-se 

que as reformadoras maranhenses não realizam procedimentos de reparação em pneus de 

automóveis ou camionetas nem reutilização de pneus inservíveis. Portanto, na intenção de 

conhecer para onde vão os pneus usados da cidade de São Luís, chegou-se aos ecopontos, 

que são pontos de armazenagem temporária de pneus usados. É de onde a Associação 

Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP) coleta os pneus que não podem ser 

reaproveitados ou reformados e os envia para terem uma destinação adequada. O estado do 

Maranhão possui, no total, 08 pontos de coleta como este, recebendo uma quantidade que 

varia entre 2mil e 3mil pneus mensalmente, incorporando pneus de automóveis, 

camionetas, pneus de máquinas agrícolas, ônibus e caminhões, que normalmente possuem 

grandes deformações e, por isso, não podem mais ser reformados. A pesquisa como um 

todo permitiu mapear e conhecer como se configura atualmente o descarte de pneus 

inservíveis de automóveis e camionetas em São Luís, Maranhão. Como já se esperava, os 

veículos mais emplacados no estado do Maranhão são aqueles que utilizam pneus de 

pequeno porte, os chamados on-road, muito embora estes não sejam sequer reformados 

para alargamento de sua vida útil, apesar de haver explicações bastante plausíveis para isto, 

que levam em conta a própria qualidade do asfalto maranhense. Além disso, não foram 

encontradas empresas que utilizem carcaças de pneus inservíveis para queima ou utilização 

como matéria prima. Pneus inservíveis, ou com potencial de reforma, provenientes da troca 

em automóveis e camionetes que circulam em São Luís, são enviados para outros estados 

para utilização em processos de reciclagem. Foi um achado inesperado que, apesar das 

inúmeras possibilidades para aproveitamento dos pneus inservíveis, este potencial esteja 

longe de ser utilizado minimamente na cidade de São Luís. Somado a isto, observou-se que 

há uma dificuldade grande na sistematização de informações confiáveis, mas acredita-se 

que o potencial para que se promova o uso de tecnologias já disponíveis para sua 

reciclagem é perfeitamente aplicável no município em questão, o que requer conhecer as 

possibilidades de uso e o montante de pneus disponível para uso. 
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Tabela 02 – Tabela informativa para as perguntas feitas no questionário referente às 

reformadoras pesquisadas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: uso; pneus inservíveis; São Luís, maranhão. 
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Figura 01 – Representação radial 

genérica de um pneu. 

Figura 02 – Veículos novos emplacados 

no DETRAN-MA (2007 a 2011) em 

São Luís, MA. 
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Ciências Humanas 
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O presente trabalho tem por objetivo analisar a relação entre as lendas maranhenses e as 

condições sócio-históricas de suas perspectivas épocas de confecção, estabelecendo 

conotações com a criação de uma literatura maranhense e com a conjunção dos folclores 

locais. Para tanto o projeto realizado utilizou da leitura de livros, revistas, artigos 

provenientes da internet e comentários pessoais, bem como do uso da análise textual entre 

a diversidade dos contos e lendas maranhenses apresentadas, buscando dessa forma um 

maior entendimento com relação ao objetivo proposto neste projeto. O material recolhido 

durante a pesquisa foi utilizado de maneira objetiva, para responder as perguntas que foram 

propostas com base no titulo do projeto, onde serão analisadas, a fim de descrever e 

interpretar os meios pelos quais essas lendas são utilizadas no âmbito social e de que forma 

eles chegam até nós. Estudar a cultura sobre o viés de lendas e folclore é extasiante, porque 

estas narrativas têm fascinado inúmeras gerações. E nessa perspectiva notamos que todas 

as civilizações têm este aspecto cultural: lendas e sua literatura oral mantida pela tradição. 

Ainda que se tente imaginar onde determinada lenda surge, dificilmente se pode alegar de 

onde surgiram. Tais narrativas têm transpassado fronteiras e o tempo e ficam vívidas no 

imaginário popular. (MORAES; 1980) É evidente que muitas já sumiram deste imaginário 

e algumas foram mantidas salvas através da escrita. Mas outras se perpetuaram 

independente de estarem escritas ou não, pois tem mantido vívidas as ânsias e experiências 

tanto no âmbito físico, moral e espiritual da sociedade em que estão presentes. Ainda que 

se imagine que estejam presentes com mais força nas classes menos abastadas, atinge a 

sociedade como um todo. Não é por menos que há diversas políticas públicas como 

construção de monumentos, criação de centros de culturas, entre outros com o intuído de 

manutenção desses elementos na vida da sociedade. Percebemos em nosso trabalho 

similitudes das lendas locais com outras presentes no país ou em outro países, até mesmo 

entre regiões que a piori não seriam correlacionadas, por serem relativamente distantes, 

mas nota-se que possuem ligações mediante processos históricos. Desta maneira 

priorizamos um estudo comparado, sobretudo porque os autores principais trabalhados 

lançaram mão deste recurso. Por isso ainda que estivéssemos focados nas crendices, 

folclore e lendas maranhenses foi inevitável trazer à tona crendices, folclore e lendas 

brasileiras, africanas e europeias, constituindo a proposta deste trabalho. Ademais, 

percebemos a importância de três personagens: o branco (elemento europeu), o ameríndio 

(o elemento nativo), o negro (elemento africano). Cada um com sua importância para a 

cultura popular brasileira. Às vezes estes elementos estão implícitos, em outros casos 

explícitos, como é o caso da história de Catarina do bumba-meu-boi. Catarina e Francisco 

são elementos negros, o fazendeiro o elemento branco e, os pajés que vão ressuscitar o boi, 

o ameríndio. As lendas são narrativas que estão amalgamadas a fatos reais e históricos com 

eventos sobrenaturais. Exemplifica-se: Ana Jansen foi uma das mulheres mais influentes 

na política do século XIX no Maranhão (fato histórico), mas que segundo a lenda, depois 

de sua morte para espiar seus pecados, vaga pelas ruas do centro histórico de São Luis, em 

uma carruagem com cavalos e escravos decapitados (eventos sobrenaturais) (MORAES, 

1991). No atual projeto também serão analisados sete lendas maranhenses. São estas: A 
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lenda de D. Sebastião, o Dragão da Baía de São Marcos, as lendas ofídicas maranhenses 

(com principal atenção a Serpente alada de Alcântara), o Lobisomem da Raposa, a lenda de 

Nossa Senhora do Livramento, a lenda de São José de Ribamar e a lenda do Barulho do 

Divino Espírito Santo. A lenda de D. Sebastião tem como narrativa o último rei português 

da dinastia de Avis. Em sua representação lendária vem para o Maranhão com parte de 

seus soldados após ser derrotado na batalha de Alcácer-Quibir, porém, está encantado em 

um touro negro. O El-rei touro faz parte do folclore mítico das religiões afro-maranhenses, 

assim também se caracteriza como mito. Além do mais, tem forte representação social da 

política do mundo lusófono, que tem características representativas próprias no que se trata 

do Maranhão. O Dragão da Baía de São Marcos é uma lenda que tem como personagens 

índios, porém com o elemento europeu do Dragão. Tem uma ligação com a lenda da 

Serpente Alada de Alcântara, pois ambos os seres monstruosos têm representações ligadas 

aos demônios pelo cristianismo. As lendas ofídicas são diversas narrativas que tem como 

cerne serpentes monstruosas e gigantescas que estão no subsolo de diversas cidades 

maranhenses. Suas relações estão diretamente ligadas às concepções do cristianismo, que 

resignificou diversos elementos da cultura indígena. O Lobisomem da Raposa (a lenda de 

Maria Piau) refere-se a uma narrativa de uma mulher que segunda os mais velhos do 

município de Raposa, transformava-se em lobisomem. Esta lenda tem uma simbologia de 

marginalização de alguém que não tenha seguido os padrões sociais. A lenda relativa aos 

santos, no caso Nossa Senhora do Livramento e São José de Ribamar, tem como tema a 

representação colonial, que vai tornar o catolicismo majoritário na sociedade. Assim não só 

se reafirma a legitimidade da cultura portuguesa nestas tradições orais, como reafirma o 

cristianismo como formador da identidade local. A narrativa do “Barulho” do Espírito 

Santo idem. Estas narrativas possuem em seus cernes representações não de uma cultura 

letrada, mas sim da popular, que são memórias de um povo “contando sua versão” de 

como se formou a identidade local. Não havendo uma determinação do tempo em seu 

contexto ao ser analisado academicamente, atribui-se a um dos períodos históricos da 

tradição historiográfica brasileira: colônia, império e republica. 

 

Palavras-chave: Lendas; memória popular; cultura. 
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GLADIADORES NA ROMA ANTIGA: CIDADANIA, ESPETÁCULO E 

INSERÇÃO SOCIAL 
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Orientadora: Ana Lívia Bomfim Vieira 
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O projeto “Jogos, práticas esportivas e combates no mundo antigo” tem por finalidade 

investigar como os jogos, práticas esportivas e combates se inseriam na cultura greco-

romana e o mesmo consiste na análise das relações estabelecidas entre estas práticas, 

religião, cidadania e inserção social. Logo, praticar esportes e combates fazia parte do 

“ser” do homem antigo, significava colocar em evidência o exercício da cidadania ou se 

inserir socialmente, no caso dos não cidadãos. Por conseguinte, salientemos os 

“Gladiadores na Roma Antiga: cidadania, espetáculo e inserção social” que fora nosso 

plano de trabalho, focalizando o gladiador como esse “ser” romano e a busca por inserção 

no seio social da Roma antiga através dos espetáculos gladiatórios. O desenvolvimento da 

pesquisa esteve pautado na análise das representações da figura do gladiador demonstrada 

na visão historiográfica do século XIX patenteado pela noção de panem et circenses, “pão 

e circo”; no compreender da estruturação da cidadania e na inserção social do gladiador a 

partir das múltiplas relações e interações entre o público e os lutadores, salientando os 

espetáculos; evidenciar os profissionais que estavam (in)diretamente ligados aos 

espetáculos de gladiadores no Império romano, através do comércio e redes administrativas 

que surgiram durante o séc. III a.C. ao séc. I. d. C. Primeiramente, a pesquisa baseou-se na 

leitura de suma importância de duas bibliografias recentes, que tratam especificamente dos 

setores “renegados” pela historiografia tradicional. Ambos norteiam as “classes” que, ao 

longo da historiografia do século XIX, foram deixadas em segundo plano. Para tal, 

adotemos a abordagem da historiadora Renata Senna Garraffoni que discute os setores 

humildes que formavam o Império em contraste aos setores elitistas. Os setores 

“subalternos” estudados pela mesma são os “Bandidos e Salteadores na Roma Antiga” 

(2002) e os “Gladiadores na Roma Antiga” (2005). São abordagens recentes que 

introduzem novos olhares e argumentos não normativos acerca da população menos 

detentora de poder na Roma Antiga. O fato de não fazer parte da elite, isso não significa 

que eram seres passivos, ao contrário, eram seres atuantes dentro da sociedade e a 

pesquisadora R. S. Garraffoni (2005) nos permitira evidenciar que eram sujeitos históricos. 

Seguindo essa linha de novos trabalhos que influenciam diretamente nossa pesquisa, 

explanemos duas monografias que discorrem especificamente sobre os gladiadores 

romanos. A primeira monografia a qual tivemos acesso para a realização de nosso estudo é 

da historiadora Claudia Costa (2005) que discute a visão banalizada que se têm dos 

gladiadores, as táticas e estratégias e os limites tênues da arena. A segunda monografia que 

obtivemos e que nos auxiliara durante a análise do nosso estudo é do historiador Kimon 

Ferreira (2006) que faz uma reflexão sobre os jogos de gladiadores salientando o que o 

mesmo chama de economia cultural. Outra bibliografia significativa é o estudo feito pela 

historiadora Luciane Munhoz de Omena (2009) no que diz respeito aos “Pequenos poderes 

na Roma imperial”. Examinar tal referência nos permitira esboçar análises sobre, como a 

mesma chama, os setores subalternos, já que a autora demonstra que estes eram atuantes 

políticos a serem importantes na formação do sistema político do Principado romano, 

investigando o papel do imperador, o oferecimento de jogos e a noção de ordem e 
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tranquilidade para que o Estado garantisse uma estabilidade. Já o autor Jérome Carcopino 

(1990) sustenta uma ideia baseada na elite detentora de poder e a plebe desocupada que se 

amontoavam nas arquibancadas dos anfiteatros, considerando-os uma massa perigosa, caso 

não fossem disciplinados mediante a distribuição de alimentos e divertimentos. O lugar 

social do gladiador restrito somente as arenas dos anfiteatros deve ser relativizado. Nós 

temos uma historiografia do século XIX e ainda do século XX que coloca o gladiador 

romano em segundo plano. Tal historiografia é baseada a partir da elite e a aristocracia 

romana é posta em evidência nessa configuração da sociedade romana. Os valores levados 

em consideração são elitistas e, desta forma, contextualizam a classe detentora de poder e 

“inferiorizam” a classe tida comumente como plebs. A respeito da própria expressão plebs, 

devemos ter o cuidado ao usá-la. Montesquieu (2002: 117) a utiliza em um sentido que 

subjuga a população romana sob o seio elitista, ou seja, não os consideram como seres 

atuantes dentro da sociedade, sendo ociosos ao trabalho, uma vez que as distribuições de 

trigo que recebiam faziam-nos negligenciar o cultivo da terra e os jogos e espetáculos, 

caracterizados como fúteis pelo autor, se tornavam necessárias à plebe romana. No entanto, 

a historiadora Luciane Munhoz de Omena (2009: 85) afirma, por exemplo, que a plebe é 

retratada pelo anonimato e, por vezes, adjetivada como sordida plebs, imperita multitudo e 

credulum uulgus. Termos, por excelência, pejorativos, que contém, de forma explícita, um 

valor moral. O pesquisador Pedro Paulo Funari (2011: 114) destaca o poeta satírico latino 

Juvenal e a expressão cunhada pelo mesmo a respeito da política que ficou conhecida 

como “pão e circo” e servia basicamente para manter a população pobre da cidade sob 

controle, submissa, através do fornecimento de trigo gratuitamente e diversões públicas. 

Este viés de análise aparece na obra de Jérome Carcopino (1990) que sustenta a idéia de 

pão e circo – panem et circenses –, este autor afirma que a plebe formava uma massa 

perigosa e para que houvesse um controle social efetivo por parte do Estado, era necessário 

cercear a população pobre romana. Os divertimentos seriam um modo seguro para que a 

plebs não originassem revoltas e desta forma, o imperador manteria a ordem e se 

sustentaria no poder. Como dissemos, há autores que seguem uma perspectiva embasada 

em textos oriundos pela elite, a pesquisadora Renata S. Garraffoni (2005) se debruça em 

epitáfios e grafites parietais originários da própria camada popular. Diante disso, a mesma 

aborda o cotidiano dos gladiadores segundo a visão que a população humilde tinha destes 

lutadores e não a visão elitista e deturpadora da aristocracia que subjugavam esses 

indivíduos colocando-os como degredados sociais. A historiadora Claudia Costa (2005: 8-

12) afirma que a posição de gladiador não se restringia somente aos escravos, condenados 

da justiça, ou prisioneiros de guerra. É importante salientar que havia uma categoria que 

não lutavam nas arenas por obrigação e sim por vontade própria, se vendendo como 

gladiador e nessas circunstâncias notabilizemos o aspecto ligado à cidadania e a 

aposentadoria do gladiador, a economia e redes administrativas que permeavam os 

espetáculos, focalizando os profissionais que sustentavam as realizações dos combates. 

Segundo Renata Senna Garraffoni (2005: 186) “tornava-se um auctoratus a pessoa que 

vendia, temporariamente, sua liberdade a um lanista ou editor por meio de um processo 

elaborado diante de um tribuno da plebs”. Norberto Guarinello (2007: 111) reforça ao 

dizer que “eram os auctorati, alguns deles de origem nobre, como cavaleiros ou mesmo 

senadores, que se ofereciam como gladiadores, colocando-se sob o poder de seu mestre 

(lanista), ao qual prestavam um juramento sagrado”. Ao se vender como gladiador, 

dependendo de seu desempenho na arena, o auctorati poderia ganhar fama, status, e 

dinheiro. Portanto, se as arenas dos anfiteatros sempre foram vistas apenas como meros 

locais de manipulação de espectadores apáticos, nós preferimos enxergá-las como meios de 

relações sociais e culturais mútuas entre todos aqueles que as compunham – imperador, 
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senadores, cidadãos, gladiadores, gladiadoras – e também, as vemos como importantes 

“centros” econômicos, visto que movimentavam um sistema produtivo de comércio, em 

âmbito local e nas demais províncias. Percebemos que havia toda uma profissionalização 

voltada para os ludi gladiatori e, consequentemente, havia um lugar especial destes jogos 

na economia. Para reforçar esta visão, o pesquisador Kimon Ferreira (2006: 33) afirma que 

“a cidade de Roma, capital do Império, necessitava de produtos provenientes das 

províncias para a produção de muitas das materialidades exigidas para a organização dos 

combates: os metais são provenientes das províncias da Hispânia, os animais da África, 

Ásia e Britânia, necessitando de uma ampla rede de comércio responsável por manter a 

interação de mercadorias entre Roma e as demais províncias”. A bibliografia levantada 

nos permitiu corroborar que os gladiadores interferiam no cotidiano da sociedade de Roma 

estabelecendo múltiplas relações de convívio que norteavam dentro e fora da arena. A 

política do “pão e circo” é encarada por nós como uma construção elitista que dá ênfase 

aos valores aristocráticos romanos e inferioriza a população humilde de Roma, não os 

considerando como seres participantes e ativos da formação do Império, os espectadores 

interagiam com os combatentes evidenciando a complexa participação da “plebs” na 

formação da sociedade romana, especialmente no tocante as decisões de vida e/ou morte 

do gladiador na arena, na própria constituição de um ethos romano e como sujeitos 

atuantes dentro das praxes políticas de Roma. 
 

Palavras-chave: Gladiadores. Panis et Circenses. Império romano. 
 

REFERÊNCIAS: 
 

CARCOPINO, J. Roma no apogeu do Império. São Paulo, Cia. Das Letras, 1990. 

 

COSTA, Claudia Patrícia de Oliveira. Táticas e Estratégias: o gladiador na Roma 

Imperial de meados do I d.C. a meados do II d.C. Monografia. Departamento de 

História da UERJ. Rio de Janeiro, 2005. 

 

FERREIRA, Kimon Speciale Barata. Jogos de Gladiadores: uma reflexão sobre a 

economia cultural. Monografia. Departamento de História do IFCS/LHIA/UFRJ. Rio de 

Janeiro, 2006. 
 

FUNARI, Pedro Paulo. Grécia e Roma. 5ºed. São Paulo: Contexto, 2011. (Coleção 

Repensando a História). 
 

GARRAFFONI, Renata S. Bandidos e Saltadores na Roma Antiga. São Paulo: 

Annablume: FAPESP, 1º edição, 2002. 

 

GARRAFFONI, Renata S. Gladiadores na Roma Antiga: Dos combates às paixões 

cotidianas. São Paulo: Annablume: FAPESP, 2005. 

 

GUARINELLO, Norberto Luiz. Violência como espetáculo: o pão, o sangue e o circo. 

Artigo. In: História, São Paulo, v. 26, n. 1, p. 107-114, 2007. 
 

MONTESQUIEU. Considerações sobre as causas da grandeza dos romanos e de sua 

decadência. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2002. 
 

OMENA, Luciane Munhoz de. Pequenos poderes na Roma imperial: os setores 

subalternos na ótica de Sêneca. Vitória, Flor & Cultura, 2009. 

129



 

O REI E A LEGITIMAÇÃO DA DINASTIA DE AVIS: O MESSIANISMO NA 

ASCENSÃO POLÍTICA DE D. JOÃO I 

 

Orientanda: Josena Nascimento Lima Ribeiro – Bolsista PIBIC/CNPq/UEMA 

Discente do Curso de História Licenciatura – CECEN/UEMA 

 

Orientadora: Adriana Maria de Souza Zierer 

Profa. Drª do Departamento de História e Geografia – CECEN/UEMA 

 

O reino de Portugal, no período da Baixa Idade Média (século XIV à meados do XIV) 

passou por diversas crises de natureza econômica, política e social. O reinado do monarca 

D. Fernando (1345-1383) foi marcado por diversas turbulências internas de maus anos 

agrícolas em 1371 e 1372 e pelas cicatrizes das epidemias de 1348 e 1361, continuadas na 

de 1374 (COELHO, 2010, p. 447). Pensando-se o contexto histórico, Portugal também foi 

atingido pelas consequências da Guerra dos Cem Anos e adentrou em no conflito 

peninsular e europeu para defender os seus interesses de livre trânsito e comércio do 

Atlântico. Por consequência, o monarca D. Fernando morre desprestigiado e sem herdeiros 

para assumir o trono. Esta pesquisa denota um momento crucial de sucessão monárquica 

dentro do reino de Portugal quando surgem dois grupos antagônicos que disputaram a 

coroa portuguesa. De um lado, encontrava-se o rei de Castela, D. Juan I, estando no direito 

de assumir o trono português - por razões de sucessão e por motivos que implicavam a 

soberania de Castela sobre Portugal em acordos de suserania e vassalagem. De outro lado, 

encontrava-se, D. Leonor, que havia se tornado regente do reino após a morte do seu 

marido e monarca. Todavia, existia uma terceira figura que reclamou também para si a 

coroa do reino de português. Este era D. João I, Mestre da Ordem de Avis – irmão bastardo 

de rei falecido – que lutou pelo poder e tornou-se regedor de Portugal em 1383 e 

posteriormente rei em 1385, inaugurando assim uma nova dinastia, a Dinastia de Avis. 

Dessa forma, inferimos em especial o cronista Fernão Lopes – também guarda-mor da 

Torre do Tombo- , que ao receber a tença vitalícia de 14 000 réis é incubido da tarefa de 

representar em crônicas os eventos que levaram a Dinastia de Avis a alcançar o trono. 

Assim, surge o gênero cronístico em Portugal, que com seu caráter híbrido – história e 

ficção – introduz toda uma tradição de crônicas no reino em questão. Dessa forma, é de 

nosso interesse nesta pesquisa, a terceira crônica escrita por Lopes – Crônica de El-Rei D. 

João I, da Boa Memória - que diz respeito aos acontecimentos entre os anos de 1383 e 

1385, no caso a Revolução de Avis, Nascida a nova dinastia, era necessário que se criasse 

elementos legitimadores que garantissem a perpetuação do poder nas mãos de D. João I e 

seus herdeiros, já que este não possuía aquilo que era conhecido como carisma de sangue, 

por sua condição de bastardia (REBELO, 1983, p. 19). Logo, é importante notar que o 

cronista, utilizando-se de seus conhecimentos teológicos, faz-se valer das ideologias em 

voga na época de produção das crônicas. Tais escritos apresentaram antes de tudo, 

características messiânicas e milenaristas em volta de seus monarcas. Porém, devem ser 

conceituados os termos que são essenciais a esta pesquisa. Segundo o sociólogo Henri 

Desroche o messianismo pode ser entendido “essencialmente” como a “crença religiosa 

na vinda de um redentor que porá fim à ordem atual das coisas, quer seja de maneira 

universal ou por meio de um grupo isolado, e que instaurará uma nova ordem feita de 

justiça e de felicidade”. (DESROCHE, 2000, p.20) Em outra via, está o conceito de 

milenarismo, discutido por Jean Delumeau. Este se distingue do messianismo em dois 

aspectos: de um lado ele repousa sobre a crença no advento de um reino, entendido como 

uma atualização do mundo antes do primeiro pecado. E de outro: nota que o Salvador já se 
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manifestou e que a espera se concentra no momento de seu retorno (DELUMEAU, 1997, 

p.18). Utilizamos estes como base, pois o monarca D. João I, nas obras de Fernão Lopes, é 

apresentado como monarca ideal e “salvador carismático” do reino português. Um dos 

primeiros sinais de que este possuiria expectativas profético-messiânicas, encontra-se na 

interdependência com a Crônica de El-Rei D. Pedro, onde tal monarca, segundo Fernão 

Lopes, tem um sonho profético, em que via Portugal arder em chamas. O responsável pelo 

cessar do fogo seria seu próprio filho D. João, bastardo e sem direito a linha de sucessão do 

trono português. Dessa forma, nesta pesquisa temos como objetivo notar o período da 

Baixa Idade Média como um período de carestia e expansão da ideias de cunho milenarista 

e messiânico. Ainda, construir o percusso do rei a partir da análise da obra de Fernão 

Lopes e distinguir de que maneira o discurso messiânico régio foi colocado em prática para 

a consolidação de uma “nova era” e para a produção do passado português. Por isto, têm-se 

por metodologia análises e conjecturas da Crônica de El-Rei D. João I, escrita por Fernão 

Lopes. A fonte encontram-se na Biblioteca Nacional de Lisboa e está disponível para a 

consulta online em três volumes. A edição presente na BNL é do ano de 1644 e foi 

dedicada ao rei D. João IV de Portugal, monarca da dinastia bragantina. Dessa forma, 

pretende-se analisar a obra escrita no século XV e seu discurso – com bases messiânicas e 

milenaristas - legitimador da dinastia de Avis. Para isto, foram realizadas diversas leituras 

acerca da temática da monarquia feudal e do poder régio na Europa durante a Idade Média 

e Moderna. Assim como leituras de obras que abordam o messianismo e o milenarismo e 

as formas com que estes foram utilizados como legitimação de poder e ideologia. Diante 

de tais aspectos, como toda obra é produto do seu tempo, esta irá trasmitir realidades e 

noções que estavam presentes no seu momento de produção. Dessa forma, é importante 

notar que as crônicas escritas por Fernão Lopes e a história estão presentes na conjuntura 

do Grande Cisma do Ocidente (1378 - 1417). Este representou uma crise que ocorreu na 

Igreja Católica e instantaneamente deu ao homem do medievo a noção de que o Apocalipse 

estava próximo. A existência de dois papas, um em Roma (Itália) e outro em Avignon 

(França), ambos reclamando o poder do Papado, fez com que os reinos europeus se 

dividissem entre as políticas religiosas de cada uma destas regiões. Assim, Fernão Lopes, 

apropriando-se de tal temporalidade, cria a noção de que D. João de Avis, exemplo de rei 

justo e bom cristão – o “Messias de Lisboa” – estaria do lado do verdadeiro papa, 

residente em Roma. Conseguintemente, D. João de Castela, caracterizado como o 

Anticristo, era apoiado pelas forças do Antipapa, proveniente de Avignon. Ainda, é 

importante notar que a época desta grande crise na Cristandade, fazendo com que as idéias 

do abade calabrês, Joaquim de Fiore (1132-1202), se expandissem com maior rapidez. 

Ainda, infere-se que a principal obra do abade foi lançar uma teoria – De unitate trinatis - 

sobre três idades em que se dividiriam o curso da história da Cristandade: a Idade do Pai, a 

do Filho e a do Espírito Santo. A última delas, nomeada também de Idade dos Monges, 

onde aconteceria a reunificação da Igreja, depois de um longe período de tribulações. 

Diante de tais aspectos, o discurso que foi feito por Fernão Lopes, para criar a legitimação 

da Dinastia de Avis e consequente consolidação da figura de D. João I como a do “Messias 

de Lisboa”, vale-se inteiramente da associação e reinterpretação das idéias de Joaquim de 

Fiore. O Mestre de Avis surge na crônica como o fundador da Idade dos Monge, uma 

espécie de Imperador dos Últimos Dias, combatedor do Anticristo e libertador carismático 

do reino português. Entretanto, vale ainda ressaltar que não foi somente de Joaquim de 

Fiore que Fernão Lopes apropria idéias e as adaptas. Têm-se ainda o caso de Beda, o 

Venerável (672-753), monge anglo-saxão que elaborou uma teoria que lhe permitira 

enquadrar todo o movimento histórico-religioso dentro do plano da providência sagrada. 

Beda dividiu a história em sete idades cristãs. A última delas está claramente associada à 
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chegada do Mestre de Avis. Ainda, Fernão Lopes observa que esta pode ser considerada 

como um período de quietude e repouso, consumação da obra e da criação. Igualmente, 

vale notar que a Teoria das Sete Idades composta por Beda, está inteiramente associada às 

profecias presentes no Apocalipse de São João, onde apresenta-se de maneira essencial, o 

advir de uma Nova Era e o retorno de Jesus Cristo. Isto significa dizer, basicamente com 

outras palavras, que o cronista Fernão Lopes, em seu glorioso trabalho, associou a imagem 

de D. João I à própria imagem do filho de Deus, assim como a de seus companheiros e 

defensores da terra com outras figuras dos Evangelhos. Decerto, construindo assim, uma 

analogia poderosíssima no imaginário medieval português. Evidentemente, a Crônica de D. 

João I representa antes de tudo, o imbricamento entre o político e o maravilhoso medieval. 

Vale ainda notar que muitas foram as demais alegorias utilizadas por Fernão Lopes ao 

construir sua narrativa. Estas representariam sinais de que Portugal estaria destinado à 

vitória contra Castela e conseqüentemente, do Anticristo. Pode ser notado o caso da 

Batalha de Atoleiros e do cerco de Lisboa, onde os inimigos não são derrotados somente 

por conta das armas, mas por uma peste enviada por Deus em nome da defesa do reino de 

Português. Ainda na sequência dos milagres, segundo Lopes, os habitantes também viram 

luzes acesas nas pontas das lanças portuguesas por cerca de uma hora e ainda, a queda de 

uma “chuva de cera” sobre o exército castelhano. Por fim, para legitimar a figura do 

Mestre de Avis, foi necessária a associação de sua figura com as camadas populares. D. 

João I havia tornado-se o pai da “arraia-miúda”, grande defensor da cidade de Lisboa, que 

se encontrava viúva e clamava por um novo representante. Associado à sua figura estava 

ainda, a nobreza secundogênita, com seu maior representante em Nuno Álvares Pereira, 

figura de uma nobreza ideal, cuja ligação primordial seria com o reino e com o monarca. 

Em oposição estava a nobreza tradicional, acusada de apoiar o reino de Castela na invasão 

a Portugal. A guisa de conclusão, vale ressaltar que o verdadeiro trabalho elaborado por 

Fernão Lopes, foi ter criado uma espécie de Evangelho Português, fortalecendo assim o 

epíteto do “Rei da Boa Memória. Tal fato somente demonstra a enorme importância que 

seu trabalho toma quando a intenção é a análise do imaginário medieval, onde as 

expectativas messiânicas e milenaristas construíram toda uma maneira de pensar de agir na 

monarquia portuguesa e sua corte. Decerto, a principal questão presente na obra de Fernão 

Lopes é essa busca de uma identidade portuguesa que tem no rei o seu centro e que acaba 

por estar presente em toda a narrativa do cronista. Por fim, vale ressaltar que o governo de 

D. João I foi marcado pelo aumento de impostos, guerras prolongadas contra Castela e 

várias reclamações dos pequenos contra os abusos dos grandes. A tão conhecida 

“Revolução de Avis” na realidade não representou  a era tão prometida aos verdadeiros 

portugueses nas analogias da Sétima Idade e da Idade dos Monges, ficou relegada, na 

prática, somente no plano do imaginário, motor de alegorias messiânicas e escatológicas 

poderosas. 

 

Palavras-Chave: D. João I; Messianismo; Portugal. 
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DIABO VERSUS SALVAÇÃO NA VISÃO DE TÚNDALO E DIVINA COMÉDIA 
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Compreendemos que as sociedades, em geral, sempre desenvolveram uma intensa relação 

com o sobrenatural. Essa relação encontra-se pautada nas representações mentais, ligando-

se ao processo de abstração. Ao partirmos de uma abordagem histórica, para uma melhor 

compreensão dessa relação, lançamos mão da conceituação de imaginário. Segundo 

SCHIMTT, o imaginário é concebido como, “uma realidade coletiva que consiste em 

narrativas místicas, ficções, imagens, compartilhadas pelos atores sociais. Toda a 

sociedade, todo grupo produz um imaginário, sonhos coletivos garantidores de sua coesão 

e de sua identidade”. (SCHMITT, 2007, p.351). A ideia da existência de um Além após a 

morte é encontrada em diversas culturas. E, o homem medieval, como esclareceu à 

estudiosa ZIERER, se via como um viajante entre esses dois mundos. O mundo do corpo, 

que é pecador, é o espaço da vida terrena, sendo este apenas um lugar temporário – 

efêmero – onde, no “fim”, a alma faz sua “viagem” através da “morte” para o outro 

mundo. O mundo do Além, lugar eterno assim como as almas que para lá seriam levadas. 

(ZIERER, 2002, p.152). Contudo, o outro mundo Cristão é por vezes temido, pois 

inicialmente a ideia de espaço no Além ainda era muito confusa. Mas, tradicionalmente se 

dividia em dois reinos opositores entre si: o Céu e o Inferno. Mesmo com essa confusão 

acerca dos lugares do Além, é importante destacar que por muitos séculos, no pensamento 

cristão, já existia a idealização de um lugar de espera entre a morte e o momento da 

parusia. Esta representa a segunda vinda de Cristo, quando vivos e mortos levantariam 

para testemunhar a separação definitiva, entre os bem-aventurados e os pecadores. Esse 

terceiro mundo que se estabelece é o Purgatório. O período da Baixa Idade Média é visto 

como um tempo de profunda transformação das práticas religiosas, e de intensa difusão de 

um espírito combatente. Um combate constante entre as virtudes e os vícios, que ultrapassa 

a barreira restritiva ao espaço cósmico e se injeta no espaço terrestre. Este por sua vez, 

torna-se sinônimo do mundo do pecado, cheio de atividades diabólicas desencadeadas por 

Satanás e por seus soldados - os demônios. (LE GOFF, 2007, p.92). Nesse período a figura 

do Diabo atinge uma enorme popularidade, assim como o espaço infernal, despertando 

ainda mais medo e pavor. A sociedade medieval era rigidamente hierarquizada, formada 

por grupos sociais que apresentavam lugar, identidade e posturas bem definidas, 

conhecidos como as três ordens: oratores, bellatores e laboratores. A Igreja Católica se 

empenhava em condenar e reprimir as más condutas, as quais se espalhavam por todas as 

“ordens” da sociedade européia, tornando-se uma ameaça para a estabilidade social. Este 

projeto visa analisar a oposição existente no imaginário medieval cristão entre o Diabo e a 

Salvação (símbolo de Deus), relacionando com a influência nas condutas sociais que se 

norteavam por essa disputa, e que deveriam servir de diretrizes para as ações do cotidiano. 

A pesquisa limita-se ao contexto da Baixa Idade Média avaliando a construção dos espaços 

do Além-túmulo. Para isso, consideramos a noção de imaginário, de salvação medieval e os 

espaços do Além Medieval (Inferno, Purgatório, Paraíso). Os relatos existentes nas 

narrativas, Visão de Túndalo e Divina Comédia, passam a ser compreendidos como 

influentes na construção das representações mentais, tanto coletivas quanto individuais 

dessa sociedade. A Visão de Túndalo, uma narrativa de viagem imaginária presente nas 
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falas dos religiosos, trazendo descrições detalhadas dos espaços existentes no Além, 

contendo uma lição de moralidade transmitida a todos que a ouvissem. O relato de origem 

cisterciense escrito em meados do século XII tem sua autoria atribuída ao irlandês Marcos. 

Traduzida em português, por volta do século XV, por monges do monteiro de Alcobaça. 

Existem três versões catalãs em manuscritos do século XV. Neste trabalho, utilizamos a 

versão dos códices de Frei Zacarias de Payopelle (códice 244), publicada em 1895 na 

Revista lusitana por F. M. Esteves Pereira. A outra fonte, abordada neste estudo, é a Divina 

Comédia. Originalmente apenas “Comédia”, mais tarde Giovanni Boccacio atribuiu-lhe o 

cognome “Divina”. É um poema de viés épico e teológico da literatura italiana escrita por 

Dante Alighieri. Trata-se da exploração do mundo espiritual, feita pelo próprio Dante, aos 

espaços do Além-túmulo: Inferno, Purgatório e Paraíso. Não há registro da data exata em 

que a obra foi escrita, mas geralmente admite-se que a primeira parte, o Inferno, pode ter 

sido composta entre 1304 e 1308, o Purgatório de 1307-1308 a 1313-1314 e por último o 

Paraíso de 1313 a 1320 (um ano antes da morte do autor em Ravena). Os relatos de viagens 

imaginárias que sobreviveram até a atualidade, apresentam as formas de representações 

que persistiram no imaginário da sociedade medieval, relacionados às características dos 

espaços do Além, para, os quais, as almas iriam ser levadas após a morte por toda a 

eternidade. Entretanto, a relação existente entre as condutas transgressoras, praticadas na 

vida terrena e as consequências desses atos no post-mortem, demonstra o conflito constante 

entre as Virtudes e Vícios do homem medieval cristão. Essa situação agravava-se com a 

progressiva difusão do medo e do terror, difundidos através dos relatos de viagens 

imaginárias ao Além. Proveniente da ênfase obstinada nos tormentos infernais através de 

narrativas difundidas oralmente nas pregações eclesiásticas. Nesse processo o Diabo, 

dentro da religião Católica, é tido como um dos protagonistas de uma luta cósmica que 

remonta ao período da própria Criação. Uma espécie de Armaggedon, um combate sem 

tréguas entre o Bem e o Mal, sendo o outro protagonista o próprio Criador, Deus, símbolo 

de justiça e infinita bondade. Esse combate passa a ser caracterizado e intensificado, 

estendendo-se obstinadamente entre os séculos XIII e o século XV. As narrativas possuem 

uma estrutura bem didática, a exemplo, os momentos que intercalam diálogos entre 

Túndalo e o anjo, assim como entre Dante e Virgílio, ressaltando a lógica da equivalência 

entre as condutas praticadas em vida e sua proporção após a morte. Pois, “estaria, se assim 

fosse, em vós destruído/ o livre-arbítrio, e justo não seria/ o justo ser premiado e, o mau, 

punido”. (PURGATÓRIO XVI, 70-72). Sendo, outro elemento desse dinamismo o fato que 

em cada área nova, as quais adentravam o cavaleiro, e o poeta, indagavam sobre o lugar, as 

penas específicas que ali eram realizadas, e qual o pecado praticado pelas almas que ali se 

encontravam. Tornando-se mais um indício da utilização desse recurso didático, dos 

diálogos e da relação "causa - efeito". Além das minuciosas descrições, que alimentam 

uma imaginação aterrorizante. As analises das narrativas, que dentre as suas várias 

mensagens, destaca-se a de demonstrar que as ações realizadas durante a vida terrena eram 

determinantes para estabelecer o lugar que certa alma ocuparia após a morte, utilizam-se 

das representações dos espaços infernais (Purgatório e o Inferno) e de minuciosas 

descrições dos tormentos. Por trás da ênfase desses ambientes, em "detrimento" da 

importância dedicada as glórias proporcionadas no Paraíso, há outra finalidade, a de 

aterrorizar o público (ouvinte e/ou leitor). A partir desse temor proporcionado pela 

narrativa, que incitava a construção de um imaginário aterrorizante, o cristão iria "refletir" 

e arrepender-se dos pecados praticados, e consequentemente se dedicaria para mudar seu 

comportamento, para que na "outra vida" não lhe fosse infligidos os castigo que ouvira. 

Desse modo, os resultados obtidos, corroboram para nossa compreensão da utilização do 

relato eclesiástico, Visão de Túndalo e Divina Comédia, como recursos didático-
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pedagógicos, que teriam por finalidade maior a capacidade de "atingir" os fiéis, fazendo 

com que eles se arrependessem e seguissem as práticas adequadas. 

 

Quadro 1 – Semelhanças e diferenças entre as fontes Visão de Túndalo e Divina Comédia. 

ASPECTOS VISÃO DE TÚNDALO DIVINA COMÉDIA 

Autoria Fr. Zacharias de Payopelle Dante Alighieri 

Estrutura da 

narrativa 

A narrativa começa com uma breve explanação sobre os 

personagens principais, num momento de aflição, seguida do 

relato sobre a viagem imaginária ao Além e por fim o 

arrependimento das ações pecaminosas. 

Principal 

personagem 

Túndalo Dante 

Oralidade Frei Marcos ouviu a Visão do 

Além contada pelo próprio 

Túndalo e depois escreveu. 

O Próprio Dante é o 

narrador da sua viagem. 

Ação do Anjo O anjo acompanha o cavaleiro, mas deixa que ele sofra várias 

punições e não cura os pés do cavaleiro após a punição dos 

ladrões. 

Objetivo Para que purgassem os seus pecados e divulgasse o que viu. 

 

Palavras-chaves: Diabo; Divina Comédia; Visão de Túndalo. 
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O Conselho Presidial foi um órgão de caráter consultivo criado pelos deputados da 

Assembleia Constituinte de 1823. Precursores da organização do aparato político no 

nascente Império do Brasil, os deputados constituintes tiveram a difícil tarefa de agradar 

tanto a D. Pedro, imperador, quanto aos grupos políticos provinciais, que desde o período 

de Revolução do Porto (1820) já participavam da política provincial. Buscando aliar estes 

grupos ao comando central do Rio de Janeiro, os deputados criaram o cargo de presidente 

provincial – escolhido pelo Imperador – e o órgão chamado Conselho Presidial. Para este 

seriam eleitos seis conselheiros que agiriam em conjunto com o presidente, mas também 

controlando suas ações. A Carta de 20 de Outubro de 1823 registrou os principais aspectos 

do órgão, dentre eles os temas a serem tratados em sessão: salubridade; trato de escravos; 

educação da mocidade; agricultura; comércio; criação de câmaras e supervisão de seus 

atos; catequização de indígenas; exame de contas dos órgãos provinciais; proposição de 

obras e consertos; vigilância das casas de caridade e de detenção; resolução de casos de 

reclamação contra a imprensa e de conflitos de jurisdição entre as autoridades (Carta de 20 

de outubro de 1823). Mesmo com a dissolução da Constituinte, a Carta de 20 de Outubro 

foi usada como base para a Constituição de 1824, agraciando as províncias e sua elite 

local. Embora marque o momento de instituição do novo aparato estatal e tenha sido o 

único órgão de cunho provincial a atuar no Maranhão até 1829 - responsável por organizar 

as relações políticas com o novo centro de autoridade -, o Conselho Presidial e seus 

registros foram ignorados até então. Logo, buscamos analisar sua composição e ação 

dentro da província para traçar a formação de uma rede administrativa provincial formada 

por órgãos e funcionários comandados por sua autoridade (OLIVEIRA, 2009). Para isto, 

usamos os códices 1337 e 1338 presentes no Arquivo Público do Estado do Maranhão 

(APEM). Por meio de transcrições e registro em fotografia para manter a documentação, 

transcrevemos os dois códices. A leitura direcionada de uma biografia do período, a 

articulação entre esta bibliografia e a documentação transcrita, e a participação no grupo de 

estudo organizado pelo NEMO (Núcleo de Estudos do Maranhão Oitocentista – Diretório 

de Pesquisas CNPq) foram de vital importância em nossa trajetória.  Nossos objetivos 

foram, por meio da análise das transcrições, distinguir os principais casos tratados pelos 

conselheiros nos dois mandatos (1825-1830); apontar as disputas políticas que envolveram 

os conselheiros, presidentes e outros representantes do governo imperial; e analisar as 

consequencias da atuação do Conselho dentro do quadro político provincial. Após passar 

pelas turbulências que culminaram com sua incorporação ao Império, a província do 

Maranhão organizou sua eleição para o órgão consultivo, cuja primeira legislatura (1825-

1827) reuniu antigas e novas figuras políticas. Marcelo Cheche Galves (2010) discorre 

sobre isto em sua tese, apontando que alguns políticos tidos como favoritos ficaram de fora 

das eleições por ter seus nomes envolvidos em devassas, decorrentes dos tumultos que 

agitaram a província no pós-Independência. Tivemos novas figuras políticas dentro deste 

Conselho, todavia, alguns políticos que possuíam ligações com a administração política 

anterior à independência também foram eleitos, mesmo identificados politicamente como 
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“portugueses”, foram aos poucos absorvidos pela nova administração. O período de 1825 a 

1827 foi marcado pela rápida passagem de Pedro José da Costa Barros e a atuação dos 

vice-presidentes Patrício José de Almeida e Silva e Romualdo Antônio Franco de Sá. As 

principais medidas tratadas em sessão envolveram o controle de órgãos políticos locais, a 

resolução de problemas de jurisdição entre autoridades e as medidas de âmbito social e 

cultural. O controle de órgãos se refere especialmente às Câmaras, já que estas 

anteriormente eram as principais fontes de poder local. Cabia ao Conselho cobrar seus 

balancetes e contas para conferir na Fazenda as contas finais da Província maranhense. O 

interesse real era que uma vez contabilizado tudo, os conselheiros pudessem retirar a oitava 

parte das rendas para uso do Conselho. Como era de se esperar, as Câmaras resistiam o 

máximo que puderam, resultando em reiterados pedidos para as mesmas. A resolução de 

problemas de jurisdição entre autoridades envolve grande documentação. Com o 

Imperador longe, o poder era dividido entre seus representantes locais, ou figuras mais 

proeminentes, o que gerava diversas vezes conflitos que prejudicavam vilas inteiras. Era 

necessária alguma intervenção. Os conselheiros, então, recebiam a documentação de 

ambas as partes com seus depoimentos, e juntamente com o vice-presidente, e em alguns 

casos, o Governador das Armas, davam seu parecer sobre os casos. Já as medidas de 

âmbito cultural e social envolviam o acabamento da cidade, a construção de ruas e medidas 

sanitárias. Outras envolviam a educação, com a nomeação de professores ou organização 

de concursos para presidir as cadeiras, repreensões e demissões de professores, controle de 

alunos e envio destes para a Europa ou para a Corte a fim de se educar e retornar ao 

Maranhão. Em termos religiosos, os conselheiros emitiram algumas ordens para os 

conventos a fim de enviar párocos para a catequização de indígenas e para as vilas mais 

distantes que estavam desamparadas do auxílio espiritual. Assim, o Conselho neste 

primeiro mandato teve uma atuação nos principais âmbitos provinciais, respeitando as 

ordenações que o Imperador emitia, e recorrendo a este sempre que necessitavam, 

contribuindo para a ansiada ordem e estabilidade. Contudo, devemos ressaltar que os 

conselheiros eram representantes de uma elite local que também se beneficiou com grande 

parte destas medidas, especialmente porque São Luis começou a se destacar perante as 

demais vilas, por estar em contato direto com o Imperador e a Assembleia Nacional, e por 

concentrar a maior parte de ações para melhoria de sua estrutura. Logo, a dinâmica política 

a partir do Conselho impôs uma ordem intraprovincial pelo comando da capital, mas sem 

deixar de seguir as ordens de D. Pedro, garantindo a unidade territorial e a permanência da 

hierarquia social desejada pelas elites do centro-sul. Já no segundo mandato (1828-1830), 

os novos conselheiros trabalharam com dois presidentes provinciais – Manoel da Costa 

Pinto e Cândido José de Araújo Viana – que consolidaram mais ainda o poder do Conselho 

através de seus comandos. O Conselho aumentou o número de suas sessões, trabalhando 

com os mais diversos casos, em especial os referentes a Educação Pública, controlando a 

ação dos mestres e alunos por relatórios e criando cadeiras de ensino onde as câmaras 

solicitavam. Os requerimentos dos cidadãos também foram muito trabalhados em sessão: 

geralmente a documentação apontou reclamações dos habitantes da província contra as 

câmaras e juízes de paz, solicitando ao Conselho a revisão de seus atos em benefício dos 

queixosos. As eleições provinciais em 1829 foram executadas sob o comando do Conselho 

Presidial, pautadas especialmente nas novas leis de 29 de Julho e 1
o 

de Outubro de 1828. 

Temos ainda a atenção dada pelos conselheiros à saúde pública, organizando uma 

vacinação popular e fiscalizando a construção de casas de isolamento para doentes e 

leprosos. Por fim, saliento o esboço de uma política de ataque / aproximação com os 

indígenas do interior, levada adiante por juízes de paz de localidades como Pastos Bons e 

São Francisco Xavier de Monção. Em 1829, observamos a diminuição do número das 
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sessões em decorrência da abertura do Conselho Geral, segundo órgão de cunho provincial 

que abriu suas portas nesse ano, com o auxílio do Conselho Presidial. Além disto, a 

atuação do Conselho também chamou a atenção dos coevos, que registraram suas 

impressões sobre o órgão nos impressos – caso de José Cândido Moraes e Silva, redator do 

Farol Maranhense – e da elite local, que cada vez mais se inseriu na máquina imperial por 

meio do Conselho. Embora o governo centrado nas câmaras tenha sido oprimido pelo 

provincial, a elite local conseguiu introduzir-se no quadro político provincial, auxiliando 

na estabilidade política, e ao mesmo tempo dando base para a centralização político-

administrativa característica dos primeiros anos do Império (GOUVÊA, 2008, p. 296). 

 

Palavras-chave: Maranhão Imperial; Governo Provincial; Conselho Presidial. 
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Esta pesquisa tem por finalidade analisar o processo de desenvolvimento dos 

assentamentos rurais do Território Vale do Itapecuru, principalmente no que se refere às 

políticas territoriais voltadas para implementação de projetos produtivos de infraestrutura 

no território. 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 

(SAQUET, 2007). Sendo assim tem-se o território como fruto do processo de apropriação 

e domínio de um espaço, onde os valores culturais, sociais e históricos se fazem presentes 

levando a uma identidade. Como diz Santos (2007 p. 13). Dos Programas do Governo 

criados para desenvolver de forma sustentável o meio rural brasileiro e levar infraestrutura 

e melhores condições de produção para o trabalhador rural assentado, o Território da 

Cidadania é o principal Programa a ser abordado na presente pesquisa, já que o objeto de 

estudo Vale do Itapecuru corresponde a um destes territórios. O presente Trabalho teve 

como objetivo analisar a importância dos projetos produtivos, para os assentamentos 

Rurais, identificar os avanços e recuos dos projetos produtivos nos assentamentos do 

Território Vale do Itapecuru e observar as mudanças que foram feitas nestes assentamentos 

após a implementação dos projetos produtivos. Para a realização desse trabalho foi de 

suma importância fazer um levantamento do referencial bibliográfico sobre a questão 

agrária no Brasil, identificou-se Instituições Governamentais e Entidades não 

governamentais que desenvolvem atividades ligadas aos programas e planos desenvolvidos 

nos assentamentos. Realizou-se um levantamento do número de assentamentos criados, 

número de famílias assentadas, o quantitativo de áreas desapropriadas e formas de 

obtenção das áreas desapropriadas na região do Vale do Itapecuru. Foram elaborados 

mapas temáticos demonstrando a distribuição de famílias assentadas e quantidades de 

assentamentos no território e localização dos projetos produtivos nos seus respectivos 

municípios com a utilização de imagens de satélites. Para se discutir os resultados com 

maior nível de criticidade, foi necessário se fazer uma abordagem sobre o programa 

Território da cidadania desenvolvido pelo Governo Federal nestes municípios, que 

contribuíram para o desenvolvimento dos assentamentos ao longo dos anos e um 

levantamento das áreas com maior número de assentamento existente no Território. Dos 

dez municípios pertencentes ao Território, Itapecuru - mirim é o que mais se destaca em 

quantidade de assentamentos criados desde a década de 1986 a 2010, chegando a um valor 

aproximado de 17 assentamentos. Isto se dá pelo fato da intensa regularização fundiária 

ocorrida no maranhão nestes anos, e por ser uma área de conflitos sociais por posse de 

terra, em contrapartida os municípios de Anajatuba, Miranda do Norte e Matões do Norte 

possuem o menor número de assentamentos criados no território Vale do Itapecuru. O 

Proinf (Projeto de infraestrutura) é uma ação orçamentária que compõe o PRONAT 

(Programa Desenvolvimento Sustentável De Territórios Rurais), cuja finalidade é financiar 
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os projetos estratégicos para o desenvolvimento territorial. Essas demandas são traduzidas 

em propostas técnicas que podem ser apoiadas com recursos de investimento em obras, 

máquinas, equipamentos e outros bens necessários para o fortalecimento da agricultura 

familiar, bem como, recursos de custeio que permitem fortalecer os processos de 

organização e de capacitação dos Assentamentos. Sendo assim, dos projetos de 

Infraestrutura que foram pensados para o território vale do Itapecuru a partir dos anos de 

2003 a 2009  alguns foram executados, outros estão em andamento ou foram concluídos.  

Os projetos desenvolvidos a parti do ano de 2003 a 2006 tiveram suas obras concluídas e 

os que foram pensados a partir de 2007 a 2009 ainda não foram iniciadas, Como enfatizou 

SILVA, ainda há no Brasil uma grande dificuldade de desenvolver a agricultura familiar 

por consequência da crescente demanda do agronegócio (agrobusiness); desta forma, 

apenas criar políticas orçamentárias para alavancar a produtividade e valorizar o produto 

local, não está sendo a melhor maneira de transformar o desenvolvimento rural no Brasil, 

pois como se observa, os próprios investimentos do Proinf não estão sendo executados 

como deveriam. Dos projetos de infraestrutura listados acima, pode-se visualizar que 12 

foram finalizados, onde seis desses projetos se refere apenas à compra de equipamentos, ou 

investimentos financeiros e a outra metade está voltada para construção de infraestruturas 

que por sua vez irão melhorar a produtividade da região. Dos seis projetos produtivos 

concluídos no território Vale do Itapecuru, quatro particularmente foram visitados e 

observou-se in loco o comportamento e a estrutura de cada um.  Os respectivos projetos 

que foram estudados encontram-se nos munícipios de Cantanhede, Itapecuru - mirim e 

Matões do Norte (Mapa 1). 

 

Mapa 1 – Localização dos principais projetos produtivos do Vale do Itapecuru. 
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A Fábrica de Sabonete de coco Babaçu é um dos quatro projetos que foram visitados, a 

partir da criação do clube de mães no município de Itapecuru - mirim em 1997, houve uma 

preocupação das mulheres em estruturar uma forma de utilizar o óleo do babaçu, pois 

retiravam o óleo, mas não tinha utilidade. Neste contexto foi pensada a criação de uma 

fábrica que beneficiaria estas mulheres e suas famílias, que basicamente é formada por 

agricultores familiares. Em 2004 foi construído o projeto com o principal objetivo de 

fabricar sabonetes para exportação, a fábrica está em funcionamento. O projeto Centro de 

Referência da Agricultura Familiar (CRAF) está situado no assentamento entroncamento 

pertencente ao município de Itapecuru - mirim, construído mais nunca esteve funcionando 

adequadamente, um dos problemas ressaltados por beneficiários do projeto é a logística 

dos produtos do assentamento ao centro de comercialização. A Fábrica de Gelo localiza-se 

no município de Matões do Norte e foi estabelecido em 2003 (Foto 4). Esta fábrica foi 

planejada devido a grande demanda de pescadores que há no município. A princípio o 

estabelecimento seria instalado em uma das áreas de comunidades ribeirinhas, Alguns 

entraves como a insuficiência de energia elétrica e problemas com a CEMAR (companhia 

Energética do Maranhão) por falta de recursos levaram à instalação da fábrica na sede 

municipal. O projeto está em funcionamento. O Proinf Abatedouro Para Caprinos localiza-

se no município de Cantanhede, foi pensado pelo colegiado territorial em 2003, mas só 

começou a ser construído em 2004. O empreendimento foi planejado com o objetivo de 

atender toda a demanda de caprinocultura do Território Vale do Itapecuru.  

Consequentemente o estabelecimento foi instalado, mas nunca chegou a funcionar. A 

pesquisa mostrou claramente a importância dos projetos produtivos de infraestrutura no 

desenvolvimento do território e os avanços e os recuos existentes nas implantações destes 

empreendimentos dentro do espaço rural, sabendo que uma má articulação política, uma 

gestão falha dos recursos e uma sociedade descomprometida com o programa, levarão 

sempre ao mau funcionamento destes projetos.  

 

Palavras-Chaves: Projetos Produtivos, Assentamento Rural, Vale do Itapecuru. 
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Como sustenta HAESBAERT (2005, p.87), o território é um dos principais conceitos que 

tenta responder à problemática da relação entre a sociedade e seu espaço. Trata-se de um 

conceito complexo, bastante discutido na atualidade e que possui muitas visões, 

perspectivas e abordagens. Desde RATZEL (1990) que desenvolve seu conceito de 

território a partir de uma visão naturalista em que o considera como sinônimo de solo/terra, 

um recurso natural, base para a reprodução humana, até SANTOS (1985) que afirma que a 

formação de um território é algo complexo que perpassa seus limites, traduzindo - se na 

sucessão de fatos históricos ao qual está inserido. Sua abordagem tornar-se-á necessária 

para se entender de que forma o Ministério do Desenvolvimento Agrário pensou no 

planejamento e na reorganização do território do Vale do Itapecuru - MA a fim de 

promover o desenvolvimento rural sustentável tão esperado. Entender essa visão de 

território permitirá um maior esclarecimento da formação, papel e importância do 

Colegiado Territorial nesta área, objeto de estudo dessa pesquisa. Para a Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial- SDT / Ministério do Desenvolvimento Agrário- MDA (2003) 

o conceito de territórios vai além da delimitação geográfica, eles são vistos como espaços 

de articulação e gestão de políticas públicas. A estratégia do Estado é promover a 

articulação e a gestão descentralizada e participativa dos atores e atrizes do território. Essa 

forma de ver os territórios como unidades de gestão faz parte de uma abordagem recente 

para o planejamento e gestão social das políticas públicas: a abordagem territorial. Essa 

abordagem tem antecedentes em países como França e Espanha, mas no Brasil sua 

formulação ganhou força a partir da mobilização social que a partir de 1990 deu origem a 

programas de desenvolvimento local. A partir dessa perspectiva, consolida-se a ideia de 

criar uma política de desenvolvimento rural sustentável que desconcentrasse as políticas 

públicas e considerasse as dimensões social, econômica, cultural e ambiental do 

desenvolvimento. Foi então lançado em 2008, pelo Governo Federal o Programa 

Territórios da Cidadania, trata-se de uma ação voltada para as regiões rurais nas quais 

existem relações de pertencimento e identidades culturais e geográficas. No Brasil, são ao 

todo 120 territórios, incluindo o Território Vale do Itapecuru, objeto de estudo dessa 

pesquisa, localizado na Mesorregião Norte Maranhense, composto por 10 

municípios(MAPA 1). Dentre os principais resultados desta estratégia territorial, destacam-

se a ação e o protagonismo dos atores sociais dos Colegiados Territoriais que envolvem 

entidades da sociedade civil e do poder público e o planejamento territorial feito a partir 

dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural e Sustentável-PTDRS. O presente 

trabalho tem como principal objetivo analisar a contribuição do Colegiado Territorial no 

Vale do Itapecuru - MA para definição dos eixos estruturantes do Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável. Assim como, identificar a composição do colegiado 

territorial, conhecer os referenciais teóricos discutidos pelos colegiados que ajudaram a 

pensar os projetos produtivos e analisar a participação no colegiado territorial da sociedade 

civil e das instituições públicas. Para o alcance dos objetivos propostos foram realizadas as 
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seguintes etapas: levantamento, análise e discussão do material bibliográfico, 

conhecimento dos Programas instituídos pelo Governo Federal e Estadual para a política 

de Reforma Agrária e realização de trabalhos de campo. A formação e a consolidação dos 

colegiados é algo mais complexo do que parece ser. Esse processo começa com a 

convocação dos membros do colegiado, sua estruturação e capacitação. A construção dos 

eixos que estruturam os Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável-

principal documento que norteia as ações do colegiado- é outro passo a ser seguido e é 

articulado em conjunto. São feitas oficinas para construção e gestão dos planos, onde a 

heterogeneidade que faz parte do colegiado torna-se peça-chave para o encabeçamento das 

discussões e para elaboração de projetos que possam trazer benefícios ao território. 

Verificou – se que a formação do Colegiado Territorial do Vale do Itapecuru - MA conta 

com a presença, em sua maioria, de membros da sociedade civil. A falta de compromisso e 

de participação dos representantes governamentais na articulação e efetivação dos projetos 

produtivos representa um grande entrave, pois segundo os membros do colegiado não há 

avanços quanto à implementação dos projetos, o que existem são ações para a criação e 

desenvolvimento desses projetos e conflitos de interesses. No decorrer desta pesquisa e no 

acompanhamento do Colegiado Territorial do Vale do Itapecuru - MA, houve um 

desligamento de alguns membros do Colegiado devido ao término de contrato de trabalho 

deles. Percebeu-se que a partir do momento que estes membros foram desligados de suas 

funções dentro do Colegiado houve uma descontinuidade da política territorial. Desta 

forma, os representantes dos municípios do Vale do Itapecuru encontram grande 

dificuldade para desenvolver suas funções como entidade representativa do Território. 

Cabem os questionamentos: até que ponto a desarticulação, o desvínculo dos articuladores 

territoriais pode afetar o trabalho das entidades envolvidas no Colegiado? Os projetos 

produtivos podem ser articulados sem a presença dos articuladores? De que forma essas 

descontinuidades na política de desenvolvimento territorial pode afetar negativamente seus 

resultados. O fato é que, não é possível afirmar no presente momento se essa política de 

desenvolvimento territorial que considera os territórios rurais como espaços de articulação 

e gestão de políticas públicas proposta pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário 

conseguiu atingir todos os seus objetivos incluindo o desenvolvimento sustentável de todo 

o Território do Vale do Itapecuru/MA visto que ela ainda está em andamento. Cabe a este 

trabalho fazer uma análise preliminar de como organização e estruturação do Colegiado 

Territorial do Vale do Itapecuru tem ajudado a formar os Planos Territoriais que poderão 

trazer o desenvolvimento tão esperado e que não é alcançado de imediato e com apenas 

uma única política territorial. Apesar dos entraves e dificuldades enfrentados pelo 

Colegiado Territorial do Vale do Itapecuru na mobilização dos seus membros, na 

construção do PTDRS, na implantação dos projetos produtivos e nas demais etapas, essa 

política de desenvolvimento territorial pode ser considerada um avanço dentro das políticas 

territoriais brasileiras já executadas, pois há o protagonismo da sociedade civil em um 

espaço de articulação e concertação política que juntamente com representantes do 

governo podem elaborar paritariamente projetos que tragam desenvolvimento ao seu 

território. 
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Fonte: Sistema de Informações Territoriais/ MDA. 

Mapa 1 – Mapa da localização geográfica do Território Vale do Itapecuru - MA 

 

Palavras-chave: território; colegiados territoriais; planos territoriais. 
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Apesar da política de assentamento rural ter sido implantada no Brasil no inicio dos anos 

90 do século XX, ainda se tem muita dificuldade de estudos científicos sobre o tema no 

estado do Maranhão e, em especial em Caxias, surgindo daí a necessidade de realização de 

pesquisa sobre a temática. A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar a 

contribuição dos assentamentos rurais para intensificações nas relações rural-urbano na 

cidade de Caxias-MA e como objetivo específico caracterizar a territorialização camponesa 

no espaço rural a partir da implantação dos assentamentos. A metodologia para o 

desenvolvimento do projeto foi: pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo em quatro 

Assentamentos que são eles: Buenos Aires, Caxirimbú, São Manoel e Engenho D água, 

entrevista com feirantes e comerciantes da cidade de Caxias e entrevista com o Vice- 

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e com os Presidentes das Associações dos 

Assentamentos visitados. O Maranhão, historicamente, sempre foi palco de muitos 

conflitos pela posse da terra. Os mesmos se acirraram com a implantação da “Lei Sarney 

de Terra” (N. 2.979/17/09/1969), que objetivou realizar a transferência de imensas 

extensões territoriais para grupos empresariais do Nordeste e Centro-Sul do Brasil, 

privatizando as terras públicas do estado e incentivando a expansão de projetos 

agropecuários e agroindustriais, excluindo famílias rurais do acesso a terra. Dos estados do 

Nordeste, os que exprimem os mais elevados níveis de concentração de terras estão no 

Oeste do Maranhão e em grande parte do Piauí, do Vale do Rio São Francisco e do Oeste 

da Bahia.  Segundo Bergamasco e Norber (1996), assentamentos rurais podem ser 

definidos como a criação de novas unidades de produção agrícola, por meio de políticas 

governamentais visando o reordenamento do uso da terra em benefício de trabalhadores 

rurais sem terra. Desta forma, além do agricultor adquirir a terra é necessário disponibilizar 

condições adequadas para o uso da terra.  Segundo Fernandes (2008) a formação de 

território é sempre um processo de fragmentação do espaço. Os seres necessitam constituir 

seus espaços e territórios para garantirem sua existência. É evidente que pelo fato das 

comunidades camponesas terem menor poder político, terão pouco poder de decisão na 

determinação das políticas. Então para a coleta de dados da pesquisa iniciamos com 

entrevista realizada a 11 comerciantes localizados nos três corações na cidade de Caxias. 

Que ao perguntarmos se os mesmos tinham conhecimento da existência de assentamentos 

rurais no município 81,81% responderam que sim e 18,18% que não, mostrando que ainda 

existem pessoas nas cidades que não tem conhecimento dos assentamentos. Tabela 1. 
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 Tabela 1 – Houve mudanças no comércio local após a implantação dos assentamentos. 

Resposta 
Número de 

vezes citados 

Não  03 

Não, Somente quando sai o dinheiro do banco. 01 

Não, Porque as pessoas não compram mais como 

antigamente. 
01 

Sim, Porque comprávamos mercadorias de fora com preço 

elevado e os assentados fornecem os produtos com bons 

preços e é da região. 

01 

Sim, Porque eles compram e vendem produtos. 01 

Sim, Nas questões das vendas 01 

Sim, As vendas aumentaram, há uma troca de produtos 

produzidos por eles. 
01 

Sim, Aumento das vendas 01 

Muito pouco as vendas não aumentaram muito. 01 

 SILVA, 2011 

 

Em visita feita aos Assentamentos Rurais de Caxias-MA, realizamos entrevistas com os 

presidentes de associação dos seguintes assentamentos: Engenho D’água, Caxirimbú, 

Buenos Aires e São Manoel em que foi possível perceber a realidade destes, comprovando 

o que afirma Norder (1997), que os projetos de assentamentos foram criados muito mais 

para resolver situações de conflito localizado, do que situações de pobreza e exclusão 

social, ou mesmo para resgatar o potencial produtivo da agricultura familiar. Aqui 

apresentamos os resultados obtidos com as entrevistas realizadas com as associações, pois 

estas são formas estratégicas de organização para que os assentados possam lutar por seus 

direitos e ter um modo de vida digno como qualquer outro cidadão. Para preservar a 

identidade dos entrevistados convencionamos denominá-los de presidente “A”, presidente 

B1 e B2, presidente “C”, presidentes “D”1 e “D”2. Foi questionado aos presidentes dos 

Assentamentos, qual a origem das famílias e obtivemos as seguintes respostas:  que são 

todos de acordo com a pesquisa feita nos quatro assentamentos trabalhadores rurais, onde  

alguns  já moravam no local antes de ser assentamentos, o que não foi uma luta fácil esses 

assentados enfrentaram vários problemas. Como podemos perceber, houve muita luta por 

parte dos trabalhadores rurais, gerando conflitos, sendo essa uma das características 

marcante no processo de acesso a posse da terra pelos assentados. Na visita realizada aos 

Assentamentos Rurais, verificamos problemas que impedem os assentados de terem uma 

melhor qualidade de vida e uma produção agrícola suficiente para atender as necessidades 

básicas da família como podem se vistas nas Figuras 1, 2,3 e 4. Como afirmam 

Bergamasco e Norder (1996), os agricultores adquirem a terra e é necessário disponibilizar 

de condições adequadas para o uso da terra. O presidente de associação “C” afirmou que 

não adianta apenas o governo disponibilizar a terra, porque terra por terra o PA possui 

muito, mais sim políticas públicas para que se possa desenvolver uma produção agrícola, 

uma estrutura física dos PAs de qualidade e etc. Então no momento da entrevista houve 

presidentes que afirmaram que há o diagnóstico mais fica somente no papel, e então a 

realidade é outra. Os projetos são feitos de cima para baixo sem nenhuma análise das 

características específicas de cada assentamento rural visitado. Foi questionado aos 

148



 

presidentes se nos assentamentos tinham energia elétrica, sendo que 100% dos 

assentamentos têm energia elétrica, mais segundo alguns entrevistados não são de boa 

qualidade porque não pode haver nenhum trovão que a energia já vai embora e nisso os 

assentamentos passam dias sem energia, causando muito prejuízo, porque às vezes estraga 

os alimentos que estão dentro da geladeira. O que percebemos em todos esses 

Assentamentos foram vários problemas e que se obtivessem uma atenção maior por parte 

dos governantes seriam mais desenvolvido e contribuiriam para o desenvolvimento 

econômico tanto dos próprios assentados, como de Caxias e de outras cidades 

circunvizinhas. As visitas realizadas aos Assentamentos veio reforçar o estudo feito por 

Mattos Junior (2010) e Carneiro (2008), quando eles afirmam que as condições de 

acessibilidade dentro dos assentamentos são precárias. Isso foi o que se pode notar nos 

Assentamentos selecionados como amostra de pesquisa. Uma estrutura deficiente com 

casas feitas pela metade, todos os assentamentos visitados ainda hoje esperam por 

acabamentos nas casas que foram construídas, e outras ainda estão para construir, e essa 

demora ocorre em virtude do dinheiro está atrasado, sendo que esse processo já está com 

cerca de 5 a 6 anos, banheiros de má qualidade; na parte de saúde, alguns assentamentos 

têm postos de saúde outros não e os assentamentos que possui postos médicos são 

deficientes em equipamentos; na parte da educação existem Assentamentos onde não há 

escolas para os filhos dos assentados estudarem; falta de segurança pública; falta de 

assistência técnica; problemas no escoamento da produção devido às estradas de péssima 

qualidade; burocracia no acesso a créditos agrícolas; migração dos filhos de assentados e 

até mesmo dos pais de família que trabalham fora para conseguirem complemento da renda 

da família.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Casas com estrutura 

pela metade do PA Engenho D’ 

água. 

Figura 3 – Estrada do PA Buenos Aires. 

Figura 4 – Condições precárias de uma 

das casas em que o INCRA é 

responsável no PA São Manoel. 

 

Figura 2 – Banheiro de uma das residências 

Engenho D’ água PA São Manoel 
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Palavras-chave: Assentamentos rurais. Territorialização. Rural-urbano. 
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MOVIMENTOS SOCIAIS E SABERES: A LUTA DOS QUILOMBOLAS DE 

ALCÂNTARA PELO RECONHECIMENTO DE SUAS TERRITORIALIDADES 

 

Orientado: Tacilvan Silva Alves – Bolsista PIBIC/CNPq 

Acadêmico do Curso de Ciências Sociais – CCSA/UEMA 

 

Orientadora: Cinthya Carvalho Martins  

Profa. Doutora do Departamento de Ciências Sociais – DCS/UEMA  

 

Colaboradores: Cliciane Costa FRANÇA, Jhullyenne Silva SANTOS 

Graduandas do Curso de Ciências Sociais CCSA/UEMA 

Alcântara, desde a década de setenta, tem sido palco de inúmeros conflitos territoriais. 

Estes embates se intensificaram principalmente com a instalação do Centro de Lançamento 

Aeroespacial – CLA, o qual desencadeou um processo de remanejamento compulsório das 

comunidades que viviam na área em que se deu a implantação de tal projeto. Entretanto, 

pode-se notar que o território analisado compreende uma rede construída pelos atores 

sociais que vislumbram uma forma específica de perceber e, logicamente, construir a 

realidade que os envolve. Estas percepções comportam formas de saberes locais de 

interpretar o mundo e que, por vez, estão sujeitadas a modelos de sociedades mais amplas 

que não reconhecem estas especificidades locais.   Portanto, esta pesquisa é um esforço na 

tentativa de analisar os aspectos relacionados às formas de luta dos quilombolas de 

Alcântara em defesa de suas territorialidades específicas e perceber como os saberes 

específicos presentes nas formas de mobilizações, são acionados pelos quilombolas 

alcantarenses enquanto elementos reivindicatório na luta em prol da defesa de seus 

territórios ante a ameaça de desapropriação. A pesquisa tem ainda como objetivo, 

Perceber, a partir das observações realizadas no campo de pesquisa, os saberes em jogo, 

analisar o movimento social acionado diante do confronto, construir uma reflexão entre os 

saberes e os movimentos sociais de modo que se possa compreender a complexidade em 

volta dessas relações e tentar perceber o papel e a influência que as lideranças apropriadas 

dos saberes, desempenham dentro dessa luta mesmo não estando diretamente na frente do 

conflito. O que segue exposto, no entanto, representa os passos de uma pesquisa que vem 

se afunilando ao longo do seu desenvolvimento. Entretanto, pode-se notar que o território 

analisado compreende uma rede construída pelos atores sociais que vislumbram uma forma 

especifica de perceber e, logicamente, construir a realidade que os envolve. Estas 

percepções comportam formas de saberes locais de interpretar o mundo e que, por vez, 

estão sujeitadas a modelos de sociedades mais amplas que não reconhecem estas 

especificidades locais. Estas comunidades não estão isoladas destas redes de relações que 

também, comportam e, ao mesmo tempo, sustentam a base das relações estabelecidas 

dentro do grupo. Conseqüentemente, a existência coletiva destes grupos é que permite a 

própria construção e demarcação de suas fronteiras. Para realizar as observações que 

proporcionaram uma reflexão sobre esta problemática, tomou-se por base a seleção e 

leituras de materiais bibliográficos, realização de viagens a campo, pesquisas em fontes 

primárias, organização sistemática do material colhido em campo e o acompanhamento de 

seminário que trataram a respeito de tal situação. 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 principalmente ampliar o leque de se 

olhar o real sobre óticas que, em muito, passam despercebidas. Porém, no decorrer da 
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pesquisa e ao passo que a mesma ia sendo norteada, percebeu-se que não somente estes 

como as próprias redes sociais construídas com os atores sociais por meio dos 

pesquisadores que há anos desenvolvem reflexões em torno de embate se tornaram de 

fundamental importância. Foram realizadas observações tanto no centro de Alcântara como 

também na comunidade de Itamatatiua. Em Alcântara, incluir-me no período em que foi 

realizado o segundo seminário das Comunidades Quilombolas do Maranhão com o tema 

“Pela garantia do território e o fortalecimento da identidade étnica das comunidades 

quilombolas”. Já na comunidade de Itamatatiua, a mesma se deu a convite do pesquisador 

Davi Pereira Junior para auxiliá-lo em seu trabalho de observação no período em o mesmo 

escrevia sua dissertação de mestrado em torno desta comunidade, mais precisamente, sobre 

o festejo de Santa Tereza. Esta por vez, considerada padroeira deste território. Esta 

comunidade embora não esteja localizado diretamente na área de interesse da base de 

lançamento, não está ausente da existência de conflitos. Além de sofrer diretamente os 

impactos, caso haja a ampliação do projeto espacial. Assim, muito das observações que 

foram realizadas e que apontam para as múltiplas formas que os saberes se manifestam nas 

relações sociais estabelecidas pelo grupo, foram realizadas na comunidade de Itamatatia. 

Os saberes aqui mencionados estão ligados aos modos como estes grupos se relacionam, 

compartilham experiências, se organizam cotidianamente com os seus territórios. 

Consequentemente, as minhas idas a Itamatatiua se deram a partir das redes de relações 

que foram se construindo no decorrer da pesquisa, como descreve Berreman, mesmo já 

tendo consciência da forma como se dá tal atividade e, portando um vasto conhecimento 

teórico, é “somente na prática” (BERREMAN, 1975) que se poderá observar e ter a 

dimensão da trama que se desenrolará a partir do momento em que o pesquisador se 

encontrar diante do campo real a ser pesquisado para a construção do objeto e da relação a 

ser construída a partir desses primeiros contatos. Nesta localidade pude acompanhar a 

realização de dois festejos, a saber, o de São Benedito e o de Santa Tereza. Esta, por vez, é 

considerada pelos moradores como a dona das terras, tendo, neste sentido, a existência de 

um encarregado responsável por cuidar dos bens da Santa. Este encarregado representa 

uma liderança local que comporta saberes de grande importância para grupo. No caso de 

Itamatatiua esse cargo, vitalício, é ocupado por uma mulher, dona Neide. A partir das 

observações e das leituras realizadas tal como dos seminários que pude acompanhar, pode-

se colocar que os movimentos sociais que hora se apresentam refletem um momento em 

que as tensões sociais alcançam dimensões de certo modo incabíveis a uma única 

explicação devido às múltiplas maneiras em tem se dado essas dinâmicas sociais. Fundado 

com o objetivo de dar uma identidade às reivindicações das comunidades quilombolas de 

Alcântara, o MABE busca comportar em sua estrutura a representatividade destas 

comunidades em seus mais variados aspectos sociais possíveis. A questão não se limita 

apenas na defesa do território, pois os próprios atores sociais compreendem que esta luta 

paira sobre a conquista de direitos ou da efetivação dos mesmos, de se produzirem e se 

reproduzirem em territórios secularmente pertencentes a estes, em que os laços dos mais 

diversos aspectos sociais foram estabelecidos com o território. Os conhecimentos expostos 

na luta em defesa destes espaços perpassam pelos conhecimentos que estes comportam nas 

formas de se organizarem nesses espaços em seus cotidianos. Logo, os saberes tradicionais 

pertencentes às realidades destes grupos se tornam de extrema importância na construção 

de suas identidades. Observa-se isto no instante em que estes movimentos sociais se 

apropriam de elementos específicos de suas atividades cotidianas para manifestar-se em 

face dos conflitos como mecanismo de afirmação de suas práticas. Os conhecimentos 

presentes na vida dessas comunidades apontam para a construção de certas reflexões as 

quais possibilitam ao entendimento, notar que estes conhecimentos que por muito 
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estiveram sujeitados as visões oficiais, hoje ganham novas dimensões aplicando-se 

enquanto elementos de autodefinição destes grupos. A partir das observações feitas em 

Itamatatiua, se percebe maneiras relativamente específicas de organização do cotidiano que 

intensificam o sentimento de pertencimento a uma coletividade onde as manutenções da 

existência destes grupos se estruturam nestes saberes presentes nos modos de fazer, de 

perceber, de construir suas vidas, de saber “saber” diferenciadamente das concepções 

homogeneizadora que tentam impor-se sobre estas interpretações específicas destas 

realidades. A maneira de classificar e de perceber seus territórios, por vez, não 

compreendido pelos externos a essas lógicas, contém sabedorias que na interação com as 

demais comunidades ou mesmo as sociedades mais amplas, especificam e demarcam suas 

fronteiras sociais exteriorizando o sentimento de pertencimento a determinada comunidade 

quilombola. Isto se aplica na classificação daqueles considerados de dentro ou aqueles 

considerados de fora. No entanto, é por meio destas interações, destas relações, que os 

laços de pertencimento a um determinado grupo se externalizam. Os conhecimentos do 

cotidiano destas comunidades aplicam-se nas reivindicações de seus territórios externando 

este sentimento de pertencimento a um grupo que comportam maneiras próprias de 

construir suas realidades.  
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O PAPEL DAS RÁDIOS COMUNITÁRIAS NA CONSCIENTIZAÇÃO DO 

CIDADÃO À CIDADANIA 
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Orientador: Prof. Dr. Christian Jacques Henri Delon 
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Este projeto analisou o papel das rádios comunitárias na conscientização cidadão 

observando como se da a relação de representatividade entre a representante das mídias 

comunitárias, a ABRAÇO (Associação Brasileira de Rádio difusão Comunitária), e as 

próprias rádios comunitárias. Tal análise se deu a partir de um objetivo geral que foi 

compreender a relação entre a ABRAÇO Nacional e as Estaduais, mais especificamente a 

ABRAÇO – Ma, e a relação desta última com as rádios comunitárias, mais 

especificamente a rádio Bacanga, onde também verificou-se, a partir da análise de tal 

relação, como as ações da ABRAÇO direcionam as mídias comunitárias em suas ações e 

qual a conseqüência disto para conscientização cidadã. As questões levantadas no objetivo 

geral foram complementadas pelos objetivos específicos que visaram analisar o papel da 

ABRAÇO-MA para organização das rádios comunitárias e mais especificamente da 

Bacanga; entender a lógica de representatividade e a relação hierárquica da ABRAÇO-MA 

em relação à rádio Bacanga; observar se a rádio Bacanga tem aplicado as orientações da 

ABRAÇO-MA e como estas influenciam na conscientização cidadã; entender a relação 

entre a ABRAÇO-MA e as rádios que não estão devidamente regulamentadas de acordo 

com seus padrões. Metodologicamente, optei por levantamento de dados, sendo este 

realizado de duas maneiras: a pesquisa bibliográfica e a observação em campo. Esta última 

foi realizada mediante entrevista estruturada, entrevista aberta e entrevista semiestruturada, 

além disso, foi utilizado como metodologia o que Geertz (1989) chama, em sua 

Antropologia Interpretativa, de “observação situada”, que consiste em salvar o “dito” e 

transpô-lo em formas que se possa pesquisar. A forma de transposição do discurso adotada 

foi a descrição etnográfica proposta por Geertz (1991), ou seja, esta como interpretativa, 

não sendo neutra, antes uma experiência intersubjetiva do pesquisador com seus 

informantes. Segue-se ainda o que Bourdieu (2006) propõe como desnaturalização dos 

conceitos, onde há um rompimento do saber prévio das ideais que norteiam o senso 

comum e parte-se para uma análise nos moldes propostos pela ciência. Como resultado das 

análises feitas neste projeto, somando-se os referenciais teóricos e a pesquisa de campo, 

verificou-se que apesar da regulamentação das rádios comunitárias mediante a Lei 9612/98 

possibilitou às rádios que obtivessem certa proteção contra os abusos históricos que as 

mídias comunitárias sofreram, como o fechamento de suas instituições, a apreensão dos 

seus equipamentos, a criminalização etc, entretanto quando as rádios comunitárias entram 

na lógica da legalidade, isto inviabiliza a dinamicidade destas mídias, pois agora elas tem 

que se enquadrar na lógica do Estado, ou seja, a lógica da limitação da liberdade, a lógica 

do controle, o que possibilita ao Estado um controle sob estas mídias, não permitindo sua 

atuação pelos seus próprios moldes e nem a sua expansão como desejariam. Tratando da 

organização das rádios comunitárias, que é comandada pelas Abraços (nacional e 

estaduais), estas trabalham na mesma lógica do Estado brasileiro da democracia 

representativa, que Washington afirma ser “filha direta do Estado liberal”,  onde a 

representatividade está baseada na confiança de que o representante agirá de acordo com o 

interesse dos representados baseado em suas próprias convicções. Esta mesma lógica que é 
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a responsável por uma Lei tão rígida, elaborada pelos “representantes”, em relação as 

rádios comunitárias e que estas rádios tanto criticam, é a que tais rádios reproduzem em 

termos de órgãos representativos, como ficou claro na fala de José Soter, no Estatuto da 

Abraço e na fala de Luis Augusto acerca da relação entre as Abraços e as rádios 

comunitárias onde este afirma que há uma hierarquia onde a Abraço nacional tem poderes 

maior que a região nordeste (que congrega as Abraços dessa região) que está acima das 

abraços estaduais que, consequentemente, são hierarquicamente superiores as rádios 

comunitárias locais. Essa analise pode ser ainda complementada com as de Louis 

Althusser, afinal se as rádios reproduzem esta lógica da democracia representativa, que é a 

mesma do Estado, elas estão funcionando, neste aspecto, como aparelhos ideológicos de 

Estado. Em outro aspecto também posso afirmar que as rádios se portam como aparelhos 

ideológicos do Estado, quando estas se utilizam do que Foucault chama de procedimento 

de exclusão de interdição, ou seja, as rádios e suas instituições representativas trabalham 

com o padrão da Lei e  não encaram com naturalidade, como Luis Augusto deixou claro, o 

fato das rádios que fogem a esse padrão serem fechadas pelo Ministério das 

Comunicações. Por outro lado as rádios comunitárias, e mais especificamente a rádio 

Bacanga FM, funcionam como instrumentos de resistência que da voz aos grupos locais e 

exprimem os anseios destes grupos trazendo informações intimamente ligadas as 

necessidades locais estabelecidas pelos indivíduos daquela localidade. É a partir dessa 

última perspectiva que chegou-se a conclusão de que As rádios comunitárias devem ser 

entendidas como portadoras de discursos políticos, como afirmei com base em Sayonara e 

Lavina, espaços públicos voltados para interesses locais, como afirmou Luis Augusto na 

entrevista realizada. Tais rádios apresentam um potencial democrático que ensaia a 

possibilidade de uma democracia mais participativa e consequentemente uma cidadania 

não restrita às eleições. Além disso, as rádios comunitárias, entendidas como novos 

modelos de espaço público que, diferente das grandes mídias, estão inseridas nos espaços 

locais participando da realidade que expõe em suas programações, o que foi afirmado por 

Luis Augusto, e sendo um instrumento de reconhecimento que torna visível as 

necessidades locais estabelecidas por quem vive e sabe de suas necessidades. Apesar disso 

as rádios comunitárias são construções humanas e os indivíduos que as constroem, apesar 

de estarem rompendo com uma perspectiva de “cidadania passiva e eleitoral”, são fruto do 

seu tempo, logo carregam consigo certas contradições que fazem com que as rádios ao 

mesmo tempo que apontem para a construção de uma cidadania mais participativa, 

reproduzam certas lógicas que historicamente tem causado malefícios que impendem a 

construção de uma cidadania mais participativa e democrática. Considerando estas duas 

observações, concluo que apesar das contradições presentes - decorrentes de processos 

históricos específicos da construção da cidadania no Brasil - nas instituições chamadas 

rádios comunitárias, estas podem ser entendidas paradigmas para uma construção de novos 

espaços públicos que sejam plurais, democráticos, participativos, inclusivos, construído 

pelo povo e voltado para o mesmo, ou seja, onde se fomenta uma cidadania ativa e 

participativa. 
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AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DAS QUEBRADEIRAS DE COCO BABAÇU 
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O presente trabalho apresenta uma descrição das condições de vida das mulheres 

quebradeiras de coco babaçu, com ênfase para aspectos da saúde. A pesquisa é fruto de 

uma parceria firmada entre o Centro de Estudos Superiores de Santa Inês 

(CESSIN/UEMA) e o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu 

(MIQCB). Foi viabilizada, junto ao grupo das quebradeiras das seis regionais, onde o 

MIQCB atua. Para levantamento de dados foram realizadas quatro oficinas: a primeira em 

Pedreiras-(MA) no período de 22 a 23 de julho de 2011; a segunda, em São João do Arraial 

(PI), no período de 29 e 30 de julho; a terceira em São Miguel (TO), nos dias 01 a 02 de 

outubro de 2011; e, por fim, a quarta em Penalva (MA), no período de 29 a 30 de outubro 

de 2011. Além das oficinas, foi realizada uma pesquisa de campo, junto às instituições 

públicas, na cidade de Penalva (MA), no período de cinco a sete de março de 2012. Nas 

quatro oficinas coletamos relatos quanto às dificuldades ao acesso dos serviços públicos de 

saúde. A primeira preocupação da equipe foi adotar procedimentos metodológicos que 

conjuguem técnicas de investigação próprias de pesquisa qualitativa e quantitativa, em 

conjunto com os agentes sociais envolvidos no diagnóstico. Foram realizadas leituras sobre 

metodologia de pesquisa, tomando como ponto de partida o pensamento do sociólogo 

francês Bourdieu (1998). Foi realizado, ainda, um levantamento bibliográfico e 

documental sobre as temáticas do objeto de estudo. Durante as oficinas as informações 

foram coletadas, através de instrumentais de pesquisa em grupo e, por vezes, de  

entrevistas individuais, aplicação de questionários. As oficinas começam com a exibição 

de um vídeo de curta duração ”Vida Maria”, seguida de um debate aberto, quando o grupo 

participante expressa suas impressões sobre o conteúdo do filme. Para melhor 

entendimento das condições de acesso aos serviços públicos de saúde, a equipe de 

pesquisadores voltou a campo em uma das comunidades para visitar as instituições: 

Secretaria Municipal de Saúde, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), 

Centro de Referência Especializada da Assistência Social (CREAS) e Programa de Saúde 

da Família (PSF) na cidade de Penalva (MA). Durante a realização das quatro oficinas, 

podemos identificar os problemas de saúde que mais afetam o cotidiano das quebradeiras 

de coco. Levantamos dados qualitativos e quantitativos sobre a realidade desse grupo e 

observamos que alguns problemas na área da saúde se repetem em todas as regiões 

visitadas. Um problema comum e que afeta todas as quebradeiras é a falta de 

conhecimento sobre as políticas públicas de saúde. As mulheres da zona rural relatam as 

dificuldades de acesso aos serviços do hospital público, o número de consultas reduzidas, a 

prioridade de atendimento as pessoas da zona urbana em detrimento da zona rural. 

Verificou-se, segundo relatos, o enfrentamento de longas filas, dificuldade de acesso a 
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remédios falta de postos suficientes e médicos, o que leva a população a buscar 

atendimento em outros lugares. A pesquisa de campo, realizada nas quatro oficinas, 

revelou bem o momento atual das condições de vida das quebradeiras de coco e os 

principais problemas de saúde que afetam essas quebradeiras de coco. A realização deste 

trabalho serviu como grande aprendizado. Temos consciência de que nossa tarefa é difícil, 

mas pretendemos continuar buscando conhecimento, pois este tem servido nas atividades 

acadêmicas. O que se pode concluir é que na região dos babaçuais a maioria das 

comunidades não tem médicos suficientes, exames passam meses para serem entregues aos 

pacientes, estrutura física dos hospitais não condiz com a necessidade e há problemas na 

administração das políticas públicas. A partir desta pesquisa o MIQCB terá condições de 

planejar melhor suas ações políticas de capacitação de suas lideranças para a busca de 

melhores serviços públicos de saúde. 
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A pesquisa “Formas organizativas, políticas e econômicas da Pré-Amazônia Maranhense” 

direcionou-se a povos, comunidades tradicionais, movimentos sociais e sindicais, com a 

finalidade de fazer um levantamento das narrativas sobre a memória coletiva desses grupos 

sociais atuantes na chamada Pré-Amazônia Maranhense. Foi desenvolvida inicialmente nos 

municípios de Santa Inês e Pindaré, junto às instituições como o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Santa Inês, Sindicato Regional dos Agentes Comunitários de 

Saúde de Santa Inês, Associação do Clube de Mães da Cohab, Associação de Moradores 

do Parque Santa Cruz. E, posteriormente, na Colônia dos Pescadores Z-26 de Pindaré 

Mirim-MA. Após esse levantamento preliminar das organizações, privilegiou-se o 

Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar (SINTRAF), na 

microrregião do Vale do Pindaré, mostrando a sua história de lutas, objetivos, dificuldades 

e resistência através do seu representante, o senhor João da Cruz Vieira. Buscou-se 

inicialmente, compreender a construção da memória e da identidade coletiva desses 

grupos, percebendo como o passado é interpretado à luz da posição do presente. A 

pesquisa demonstrou, através das narrativas, a contribuição política e econômica das 

entidades organizativas sociais atuantes na Pré-Amazônia Maranhense, possibilitando um 

banco de dados das narrativas históricas desses grupos pesquisados. Para o 

desenvolvimento da temática especificada, foi utilizado levantamento de referências 

bibliográficas que serviram de embasamento teórico, trabalho de campo com mapeamento 

das entidades pesquisadas e entrevistas para coleta das narrativas. Em seguida, foi feita a 

sistematização dos dados obtidos através da transcrição das entrevistas. Por ser um 

trabalho de iniciação científica, é possível elencar resultados como a aceitação das 

organizações sociais em contribuírem com pesquisa, demonstrando por meio das narrativas 

o valor do trabalho que realizam e sua atuação política e econômica na sociedade, além da 

aproximação entre o meio social e a Universidade. Outro resultado é a construção da 

memória e da identidade coletiva, através da releitura do passado à luz do presente desses 

movimentos que compreendem a região da Pré-Amazônia Maranhense. Em suma, este 

trabalho tem contribuído para a demonstração de movimentos sociais que política e 

economicamente organizam-se como grupos que, através da sua história marcada por lutas, 

continuam resistindo e afirmando sua identidade. Além de que a cientificidade da pesquisa 

contribuiu para a aproximação e a interligação dos saberes tradicionais com os saberes 

científicos, mostrando que a memória coletiva dessas organizações e de seus representantes 

é um subsídio importante para a compreensão do momento atual e da existência de povos, 

comunidades, movimentos sociais e camponeses que demandam a garantia de direitos 

políticos, sociais e culturais, na chamada Pré-Amazônia. 
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O Presente projeto visa identificar e analisar os processos socioespaciais e a expansão da 

mancha urbana entre o município de São Luís e o município de Raposa, ambos localizados 

na ilha do Maranhão. O projeto busca ainda localizar os agentes sociais envolvidos na 

produção do espaço urbano e quais as consequências de tais transformações. Inicialmente 

fez-se necessário o entendimento da categoria “periurbano” e sua ligação com o fenômeno 

observado na área objeto, fez-se necessário compreender também o conceito 

“desenvolvimento urbano”, suas contradições e ambiguidades no contexto das políticas 

públicas. Para o trabalho em questão, “periurbano” é o conceito atribuído ao espaço misto 

que para Souza (2005) comportam atividades tidas como rurais e urbanas A ação dos 

agentes que produzem o espaço urbano é complexa, derivando da dinâmica de acumulação 

do capital, das necessidades das relações de produção e dos conflitos relacionados a essas 

relações. Desde a década de 1980 é observada uma verdadeira revolução urbana no Brasil, 

antes concentrada em algumas poucas cidades, principalmente litorâneas, agora este 

processo se interioriza com uma forte tendência à ocupação periférica do território. Tais 

conclusões estão presentes em estudos publicados pela Revista Brasileira de Estudos 

Urbanos e Regionais ao analisar as cidades do agronegócio na região nordeste do país. O 

texto dá subsídios para questionar o objeto em foco, isto é, o corredor urbano que engloba 

os municípios de São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa. A interface 

desses municípios apresenta cada vez mais acelerada uma crescente especulação 

imobiliária. Durante o processo de leitura e discussão da literatura selecionada, usou-se as 

ideias de Milton Santos como esquemas teóricos capazes de se aproximar da realidade 

vislumbrada pelo trabalho bem como da problemática ligada ao desenvolvimento urbano 

nas grandes cidades. Assim, Santos (1993) trata do processo de urbanização sofrido pelas 

cidades brasileiras e mostra que a desmetropolização provoca uma crescente fragmentação 

do território levando a médio e longo prazo problemas como falta de infraestrura, violência 

e segregação espacial. O Estado é visto como expressão das classes dominantes por não 

promover um planejamento democrático, o que pode ser constatado na periferização e 

déficit habitacional. Os municípios localizados no entorno de São Luís, expressa essas 

características ao demonstrar a dinâmica do capital imobiliário e como esta se apropria do 

espaço para construir grandes empreendimentos habitacionais. A simples observação de 

alguns bairros da região metropolitana de São Luís, por exemplo, expõe a mobilidade dos 

elementos que compõem a relação do espaço urbano e a organização destes com as 

relações sociais. É sentida a grande seletividade que os municípios de São Luís, Paço do 

Lumiar, São José de Ribamar e Raposa apresentam, pois as diferenças infraestruturais dos 

bairros estão atreladas a posição de cada um social e economicamente. Dentro do 

desenvolvimento urbano como meta há dispositivos legais usados para legitimar políticas 
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públicas. Nesse sentido, o Plano Diretor é um importante instrumento jurídico, obrigatório 

nas cidades brasileiras com mais de 20.000 habitantes. A pesquisa envolvendo os 

municípios em foco mostrou incongruências em relação ao Plano Diretor de Raposa. O 

município norteia suas ações no âmbito urbano utilizando o Plano  diretor de São Luís, sem 

levar em conta as diferenças de realidade entre um e outro município. A partir da CF de 

1988 tem surgido vários debates em torno do direito à cidade causando uma mudança de 

paradigma no que cabe a função social da propriedade. O poder público municipal ficou 

responsável por fiscalizar tal função. O Plano Diretor objetiva um planejamento urbano 

mais justo, no entanto, suas práticas pouco são refletidas pela sociedade. Com isso pode-se 

dizer que essa ferramenta jurídica quando mal usada pode transformar-se em instrumento 

de exclusão socioespacial. A falta de estrutura administrativa e política nos municípios 

tratados pela pesquisa dificultam a obtenção de elementos mais relevantes a investigação, 

porém, a própria dificuldade aí localizada, em si, é um ponte para análise. Mesmo com 

tantos avanços nos estudos direcionados ao desenvolvimento urbano no Brasil, em relação 

ao maranhão estes são ainda são poucos e com focos isolados. A identificação e 

interpretação dos processos socioespaciais em curso no corredor que envolve os 

municípios analisados, possibilitou perceber os usos residenciais, que são maioria, e 

algumas instalações industriais. É forte a atuação de construtoras e incorporadoras nessa 

área bem como da grande quantidade de loteamentos no vazio demográfico às margens da 

estrada. e de consultorias imobiliárias. Esses são alguns dos agentes identificados e que 

juntamente com a indiferença do poder público de cada município impõem suas 

representações sobre o espaço urbano aqui assinalado. Os usos espaciais do seu solo 

atualmente têm causado consequências nas relações sociais que devem ser ponderadas, 

pois nota-se através das notícias divulgadas em jornais locais, grandes tensões, crescendo o 

número de denúncias sobre grilagem de terras, envolvendo agentes públicos e privados. 

Tais fatos mostram que os conflitos envolvendo o jogo de interesses pelo uso e apropriação 

do solo urbano está de alguma forma relacionada ao meio segregacionista com que o 

capitalismo dispõe do espaço urbano, tentando sempre reproduzir a lógica do sistema. 

Assim, o desenvolvimento urbano é encarado apenas como “modernização” de serviços 

para gerar mais consumo sem considerar o baixo nível de vida da maioria da população e 

suas necessidades reais concretas. Os estudos sobre desenvolvimento urbano no maranhão 

são, até o momento, inexpressivos e pouco abrangentes, o que traz dificuldades ao presente 

trabalho, mas ao mesmo tempo maior motivação empírica e epistemológica. As 

informações e dados são insuficientes para se estabelecer resultados conclusivos, não 

obstante, novas perspectivas e encaminhamentos foram abertos: a posição no campo de 

disputas (no sentido pensado por Bourdieu) dos agentes detentores da maior parte dos 

loteamentos na região pesquisada e quais as estratégias usadas por estes.   
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REESTRUTURAÇÃO SOCIOESPACIAL NO MUNICIPIO DE BACABEIRA: 

IMPACTOS SOCIAIS E AMBIENTAIS 
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Orientador: Zulene Muniz BARBOSA 
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A pesquisa consistiu em, a partir da revisão bibliográfica feita em primeiro momento, 

analisar os possíveis impactos socioestruturais e ambientais que a empresa produz bem 

como as diversas consequências que produz focando no aumento populacional oriundo das 

migrações que, por sua vez, ocorrem devido a demanda que se produz no local acarretando 

uma nova estruturação espacial, tentando observar de maneira crítica os jogos de interesses 

que se processam no âmbito, através da percepção bibliográfica (teórica), em campo 

(prática) e por meio reportagens de diversas mídias (televisão, rádio, jornais, blogs, etc.) 

para abranger a compreensão quanto a períodos anteriores. O processo de articulação foi 

dividido em duas abordagens: primeiramente havendo uma estruturação teórica com a 

utilização de uma extensa gama de obras, e no segundo momento a pesquisa de campo que 

se deu a aplicabilidade das formulações feitas anteriormente. A problematização se deu a 

partir da contextualização das abordagens teóricas a partir do cruzamento destas com o 

material de análise prévia que se adquiriu, tais como documentos com apresentações 

explicativas disponibilizadas no site da própria empresa (com informações de seus 

objetivos e projetos), material midiático (reportagens em jornais, blogs e revistas, bem 

como iconografias e relatos) que, além de poder se perceber o processo de ocupação e 

utilização da área em momentos em que a atuação e/ou abrangência da pesquisa encontra 

seu déficit, esta se mostra de grande importância no que tange o suporte a opinião pública e 

serve de instrumento para que se percebam as modificações e reestruturações do meio 

social, permitindo uma construção prática mais acurada. Ainda a percepção em campo 

constitui-se como outro alicerce que sustenta a produção da pesquisa havendo a coleta de 

informações de setores diversos da sociedade que se configura no município de Bacabeira 

e entornos para se perceber o mosaico de relações e interesses que cerceiam o meio, 

atentando, sempre com cunho crítico, o que é observável para se manter o compromisso do 

pesquisador com a produção científica. Assim, meios quantitativos e qualitativos (como 

entrevistas e questionários) foram utilizados em âmbitos diversos da sociedade para que 

fosse possível se perceber os caracteres que se formulam e tentar chegar próximo do que 

seja real no cenário. O que se conseguiu perceber foram os diferentes olhares que existem 

quanto a um caso comum que é a implantação da Refinaria Premium I em relação a setores 

da sociedade civil do município de Bacabeira e entorno, e da iniciativa privada e suas 

atuações. Os setores da sociedade civil conseguem exemplificar uma série de fatores 

negativos em relação a infraestrutura e atendimento de necessidades públicas que ficam a 

margem das articulações quando das articulações da empresa, sendo que questões 

consideradas de suma importância relativas ao Estado, são postas de lado em detrimento 

dos interesses corporativos que agem sim em vista a certo caráter desenvolvimentista, 

porém não abandonam o preceito maior de lucratividade quanto a sua atuação. Ainda, a 

chegada da empresa na região acarreta processos migratórios com duas características: a 

primeira como um afluxo populacional em busca de emprego, moradias e condições 

melhores, e do outro a instalação, surgimento e desenvolvimento de empresas privadas de 

pequeno, médio e grande porte em vista as diversas demandas que surgem no âmbito que, 
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por consequência, produzem um inchaço populacional que, por falta do descaso do Estado 

e pela falta de políticas públicas e planejamento social quanto ao cenário que se forma, 

acarreta uma série mazelas sociais como o surgimento de favelas e palafitas, aumento do 

subemprego e falta de infraestrutura pública, e que, por outro lado, aumento o crescimento 

da iniciativa privada e do comércio e de elementos que favorecem esta, como a livre 

concorrência, que, apesar de possuírem um certo grau de interesse para com a população, 

este se configura, em última análise, como pertencente a uma lógica individualista 

capitalista que preza por seu desenvolvimento lucrativista.O que se percebe é que apesar da 

utilização de discurso embasado por preceitos desenvolvimentistas e sustentáveis a 

percepção prática da atuação da Refinaria Premium I possui uma evidente contradição 

sendo permitido a análise quanto sua práxis atuante que se configuraria em prezar por uma 

organização interna para dinâmico funcionamento e consequente aumento de seus 

resultados em detrimento de um secundário desenvolvimento local e preocupação pública 

sendo esta posta em evidência quando se cruza com seus interesses primários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosaico 1 - Material iconográfico produzido na pesquisa, da esquerda pra direita, de cima 

para baixo: 1 – Instalações de estruturas industriais na região; 2 – Primeiros 

funcionamentos da empresa; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosaico 2 – Material encontrado no site da empresa e relacionados a ela, da esquerda pra 

direita, de cima pra baixo: 1 – Estratégia de atuação da empresa; 2 – Perspectiva de 

crescimento do mercado;  

 

Palavras-chaves: Globalização, Impactos socioambientais, Desenvolvimento. 
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PARTICIPAÇÃO NOS PROCESSOS DE PROMOÇÃO E CONSERVAÇÃO DO 

PATRIMÔNIO CULTURAL 
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O conceito que temos hoje de Centro Histórico é de que é esse o local de origem da cidade, 

do núcleo urbano (CARRION, 1998). E é partindo desse princípio que podemos entender a 

importância dos centros históricos, já que eles representam a identidade da cidade, onde 

está contida grande parte da sua história. Os centros históricos, entretanto, não devem ser 

tidos apenas como um “local do passado”, pois eles fazem parte da cidade que cresce e 

muda diariamente. Isso que dizer que assim como a história desses sítios deve ser 

preservada, deve-se também levar em conta os autores sociais de hoje em dia - as pessoas 

que o utilizam diariamente. Assim como as outras partes da cidade, os centros históricos 

demandam cuidados e manutenção periódicos, mas nas áreas históricas essa manutenção 

ocorre de forma diferenciada, pois há prédios mais antigos que exigem maiores cuidados. 

Tal proteção de sítios históricos não se dá através de uma ação pontual, e muito menos 

ocorre de uma hora para outra. Por esse motivo utilizamos a expressão ‘processo de 

preservação’ de um Patrimônio Cultural. A área estudada engloba três subsetores 

localizados na área de preservação federal do Centro Histórico de São Luís, previamente 

divididos: Sé (azul), Mercês (amarelo) e João Lisboa (verde). Os outros dois subsetores 

(Praia Grande e Desterro) foram estudados em uma pesquisa já realizada anteriormente. 

 
Imagem 1 – Mapa dos subsetores. Fonte: O Uso Habitacional e sua Integração ao processo 

de Preservação Urbana. 
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A pesquisa tem como objetivo analisar e compreender a dimensão social das relações 

existentes entre o uso habitacional e o processo de preservação do Centro Histórico de São 

Luís, mais precisamente nos subsetores citados acima: Sé, Mercês e João Lisboa. Para que 

tais fatores fossem estudados em São Luís, foi necessário primeiramente compreender o 

papel do uso habitacional em sítios tombados em geral, e de que maneira influenciam nos 

mesmos; e apresentar a relação existente entre o uso residencial e a degradação dos 

subsetores estudados. Para a realização da pesquisa foram inicialmente elaborados três 

formulários: Formulário 1 (referente à caracterização do imóvel e estado de preservação e 

conservação), Formulário 2 (aplicado apenas nos imóveis de uso residencial, referente a 

dados dos moradores) e Formulário 3 (aplicado apenas nos imóveis de uso não residencial, 

referente às características do estabelecimento, que pode ser comercial, institucional, etc.). 

Os questionários foram aplicados em 30% dos imóveis localizados em cada um dos três 

subsetores. Esses imóveis foram “sorteados” através de recursos do programa Microsoft 

Excel ®. Antes da aplicação dos formulários, entretanto, houve um período de estudo para 

a composição da fundamentação teórica, onde foram lidos diversos autores, como Luiz 

Phelipe Andrès, Heliana Vargas e Ana Luisa Castilho, e foram conceituados os termos 

relevantes para a  pesquisa, como Centro Histórico, conservação, preservação, 

gentrificação, além de casos em diversas cidades tanto no Brasil como em outros países. 

Além do levantamento arquitetônico e urbanístico (feito através da aplicação do 

Formulário 1), foi feito em conjunto um levantamento fotográfico da área estudada do sítio 

histórico, com a função de compor um banco de dados dos imóveis estudados. Após a 

aplicação dos formulários e levantamentos, foi montado um banco de dados contendo 

todas as informações recolhidas. A partir do banco de dados, foi elaborado o relatório final 

da pesquisa, com as informações relativas a cada subsetor divididas em tópicos e sub 

tópicos e vindo em forma de gráficos para um entendimento mais fácil. Nos gráficos 

abaixo, por exemplo, percebe-se que no subsetor Sé o uso residencial prevalece, enquanto 

que nos subsetores Mercês e João Lisboa, a porcentagem que o representa é menor. Tais 

dados têm influência direta no fator preservação destes subsetores. 

 

 

Imagem 2 – Gráficos referentes aos usos atuais nos três subsetores 

 

Com a elaboração e análise dos gráficos, foi possível então entender o papel que o uso 

habitacional exerce no processo de preservação urbana do Centro Histórico de São Luís. 

Foi possível perceber que o uso residencial está intimamente ligado com a constante 

manutenção que o Centro Histórico deve ter. Um morador tem muito mais interesse e 

manter a rua da sua casa limpa do que alguém que apenas trabalha em um estabelecimento 

desta mesma rua, por exemplo. Tal argumento não elimina os outros usos, o que deve 

existir é uma integração entre eles.  De acordo com a análise dos dados obtidos na 

pesquisa, percebe-se que o uso habitacional deve estar relacionado com as atividades 
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econômicas presentes na região, e estes devem sempre levar em conta as relações 

existentes no centro como um todo. O processo de preservação, portanto, deve levar em 

conta toda uma questão social existente, deve levar em conta as demandas de quem vive, 

utiliza e pertence ao lugar. 

 

Palavras chave: Centro Histórico, Uso Habitacional, São Luís. 
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TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO NA CIDADE DE SÃO LUIS: ANÁLISE 

DE DADOS PARA CRIAÇÃO DE ZONAS DE TRÁFEGO 
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Fundada em 1612, São Luís, capital do Estado do Maranhão atingiu recentemente a marca 

de pouco mais de 1 milhão de habitantes. Segundo SENA (2011), a cidade encontra-se em 

um momento de adensamento populacional, que tem gerado uma demanda significativa 

por serviços essenciais como, por exemplo, os de transportes. O município é dividido em 

área urbana e rural e, dentro da área urbana, comporta uma grande malha heterogênea 

dividida em zonas urbanas, algumas muito adensadas e outras nem tanto. A diversidade de 

usos e ocupações nestas zonas – as quais foram definidas pela Lei Municipal 3.253/92, que 

trata do Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo do Município – tem gerado 

um grande número de viagens urbanas (deslocamentos urbanos) por dia. Somando-se o 

adensamento das zonas urbanas ao aumento da frota de veículos particulares e aos baixos 

investimentos na infraestrutura voltada para promoção de mobilidade se tem, como 

resultado, inúmeros problemas de circulação. E, mesmo que não seja o mais grave, o 

congestionamento de veículos nas vias tem sido considerado um dos problemas mais 

evidentes. Na contramão de soluções, nem a cidade de São Luis, muito menos a região 

metropolitana na qual a cidade está inserida, possuem Planos de Mobilidade Urbana 

(PlanMob). De acordo com a Lei Federal 12.587/12, que trata da política nacional de 

mobilidade urbana: “em todos os Municípios acima de 20.000 (vinte mil) habitantes e em 

todos os demais obrigados na forma da lei à elaboração do Plano Diretor, deverá ser 

elaborado o Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob), integrado e compatível com os 

respectivos planos diretores ou neles inserido”. Assim, para a otimização da mobilidade 

urbana, o PlanMob deve ser considerado uma ferramenta que pode conduzir a soluções e 

controles de problemas referentes às condições gerais de trânsito e transporte oferecidas, 

de maneira eficaz para promover mobilidade para todos. Entretanto, antes de se propor a 

elaboração de um Plano de Mobilidade Urbana para um determinado local (p. ex. desde um 

campus universitário e uma cidade ou região metropolitana etc.) é necessário que se tenha 

o devido conhecimento sobre as características específicas deste local com o intuito de se 

estabelecer orientações/regras que sejam coerentes com tais características e que 

contemplem as suas necessidades de circulação. O conhecimento sobre as características 

específicas de um local requer uma série de pesquisas que incluam desde o levantamento 

de dados até suas respectivas análises. Segundo SILVA (2008), uma das pesquisas mais 

significativas sobre a caracterização de um determinado local quanto à circulação é a 

Pesquisa Origem/Destino (pesquisa O/D) de viagens urbanas. Mas para a realização de 

uma pesquisa O/D é necessário que se tenha a cidade (ou área analisada) dividida em zonas 

de tráfego, que por definição, NÃO são o mesmo que zonas urbanas. Ao recorrer à 

Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte no ano de 2011, fomos informados que em 

São Luis ainda não existe um estudo de zoneamento de tráfego, que possa servir como base 

para a realização de pesquisas sobre viagens urbanas (p. ex. a pesquisa O/D) que 

contemplem todos os modos de transporte e que contemplem a área da cidade em sua 

totalidade. A observação das condições atuais de circulação na capital maranhense, aliada 

às deficiências já apontadas (quanto à falta de um plano adequado e quanto à falta de bases 
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para a realização deste plano) serviu de motivação para a proposição do presente estudo. 

Seu desenvolvimento terá como base a necessidade de se analisar e discutir critérios para 

criação de zonas de tráfego na área urbana da cidade que, segundo TEIXEIRA (2003), a 

identificação destas zonas em uma cidade é a base para o estudo de fluxos (estudos da 

circulação). Estas zonas, por sua vez, possibilitarão a realização de pesquisas futuras 

(como pesquisa O/D) que, por sua vez, poderão auxiliar na elaboração do Plano de 

Mobilidade Urbana de São Luís. Em outras palavras, a execução de novas vias ou pontes, o 

alargamento de vias existentes, a execução de viadutos ou qualquer outra intervenção no 

sistema viário, praticada comumente nas cidades quando o trânsito apresenta um cenário 

caótico, ou ainda, a implantação de mais linhas de ônibus sem um levantamento adequado 

da necessidade da população, nada mais são do que apenas soluções paliativas quando 

propostas aleatoriamente, sem sequer um estudo específico do problema – SEM 

PLANEJAMENTO. Qualquer intervenção deste porte demanda custo muito elevado e por 

isso, não deve ser proposta sem uma análise específica. Não se pode esquecer que a análise 

do trânsito e do transporte para a melhoria da mobilidade urbana de São Luis deve 

considerar aspectos que envolvam o que preconiza a Lei Federal 12.587/12: “priorização 

dos modos de transportes públicos e os modos não motorizados”. Assim, a proposta de um 

plano de mobilidade para a cidade de São Luis deve partir de dados que possam identificar 

como se comportam estes modos nas vias urbanas e estes dados podem ser mais bem 

analisados se forem obtidos de cada ZONA DE TRÁFEGO. Este trabalho se justifica com 

a necessidade de se propor bases de pesquisa que amparem a realização de um plano de 

mobilidade eficiente. E tem como objetivo principal, definir critérios (mesmo que 

simplificados) a serem adotados para a proposição de Zonas de Tráfego (ZTs) na área 

urbana da cidade de São Luis, a partir da compatibilização de mapas e dados relevantes a 

serem analisados. Segundo ANDRADE (1994), geralmente, a divisão de zonas pode variar 

de acordo com a interpretação e utilização dos dados de cada pesquisador. Assim, a 

metodologia adotada para esta pesquisa consiste das seguintes etapas: (i) delimitação de 

uma área da cidade a ser utilizada como estudo de caso; (ii) coleta dos dados censitários 

fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) para o estudo 

de caso; (iii) sistematização de dados e compilação dos resultados; (iv) investigação do 

perfil topográfico e das características, mesmo que superficiais, da estrutura viária (traçado 

urbano); (v) proposição gráfica das zonas ou macrozonas de tráfego dentro da área 

escolhida como estudo de caso. Assim, foram levantados e analisados os dados censitários 

da cidade de São Luis que pudessem ser utilizados neste trabalho, tais como população 

residente, renda média, quantidade e tipo de habitações de cada setor censitário para iniciar 

uma caracterização de zonas homogêneas de tráfego. A seleção dos dados obtidos no IBGE 

(2010) possibilitou a sua sistematização para análise mais específica das características de 

cada setor censitário pertencente à área escolhida para estudo de caso. Ao todo fizeram 

parte da área selecionada para estudo de caso 77 setores censitários. Quanto aos dados 

sobre perfil topográfico e as características da estrutura viária foram feitas análises para 

concentrar da forma mais homogênea possível as características de cada local tanto no que 

diz respeito à topografia (observando-se mapas altimétricos), quanto ao traçado da malha 

urbana (observando-se mapas com o desenho das quadras e o traçado viário). Como 

resultado, mesmo que de forma simplificada foram apresentadas as macro-zonas de tráfego 

propostas nesta pesquisa através da fusão dos dados obtidos da análise de mapas 

produzidos em cada etapa do processo metodológico. Assim, na Figura 1, é apresentada a 

proposta de zoneamento de tráfego na área escolhida para estudo de caso. Como conclusão 

pôde-se A identificação de zonas de tráfego homogêneas utilizada nesta pesquisa foi 

realizada, basicamente, por meio da relação de alguns dados selecionados da base 
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censitária do IBGE e o traçado da malha urbana disponível em bases gráficas da 

Prefeitura Municipal de São Luis. Com isto, embora não tenha sido objeto de estudo a área 

total da cidade, este trabalho comprovou que é possível definir critérios (mesmo que 

simplificados) para estimar macro-zonas de tráfego (análise simplificada) para a cidade de 

São Luis, as quais contenham características (mais homogêneas possíveis) de polos de 

geração de viagens (produção e/ou atração de viagens). 

 

 
Figura 1 – Proposta de zoneamento de tráfego na área 

escolhida para estudo de caso. 

 

Palavras-chave: zonas de tráfego, mobilidade urbana, trânsito. 
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ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA COMO SEGUNDA 

LÍNGUA (L2) PARA SURDOS 

 

Orientado: Márcio Arthur Moura Machado PINHEIRO - Bolsista PIBIC/CNPq 

Acadêmico do Curso de Letras - Português – DL/UEMA 

 

Orientadora: Maria José NÉLO 

Profª. Drª da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA 

 

A pesquisa, realizada acerca do tratamento dado ao ensino-aprendizagem de língua 

portuguesa como segunda língua para surdos, exigiu, devido à abrangência da temática, a 

delimitação do tema como relevância da comunicação sóciointeracional, por considerar as 

necessidades prementes entre os surdos tanto na aquisição das informações quanto nas 

diferentes situações comunicativas, visto que necessitam exercer sua cidadania livremente, 

e terem como recurso comunicativo inicial a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. Nesse 

contexto, os surdos têm a língua portuguesa escrita como segunda língua e meio para 

interagir com outros grupos sociais, quer na aquisição de informação, quer no exercício da 

comunicação escrita. Não obstante foi, também, necessário tratar do ensino-aprendizagem 

da língua escrita e suas peculiaridades para esses aprendizes, bem como a formação dos 

professores que atuam nessa modalidade. O aluno surdo convive com a Língua Portuguesa 

(LP), compreendida como língua de interação na modalidade escrita e a Língua Brasileira 

de Sinais (LIBRAS). A convivência com duas modalidades de língua propicia dificuldades 

de interação dos alunos na escrita. Esses fatores decorrem das estruturas linguísticas e das 

divergências de representações culturais e sociais, podendo, também, interferir na 

aquisição de conhecimentos ao perpassarem da LP para LIBRAS e vice-versa. Outro 

aspecto identificado que remete às dificuldades dos surdos são as demarcações de tempo e 

lugar nas relações socioculturais tanto na aquisição quanto no ensino de língua e demais 

articuladores textuais. Assim, os surdos têm a língua portuguesa escrita como segunda 

língua e meio para interagir com outros grupos sociais, quer na aquisição de informação e 

quer no exercício da comunicação escrita. Para abordar o ensino-aprendizagem de língua 

portuguesa na modalidade escrita, constatou-se que os estudos, conhecimentos teóricos e 

metodológicos têm concepções diferentes daquelas propostas para o ensino/aprendizagem 

de língua materna (FERNANDES, 2003,2006; GUARINELLO, 2005; QUADROS, 1997, 

2006; SALLES et al, 2006; SILVA, 2001). Tal constatação indica a necessidade de 

maiores estudos e pesquisas diversificadas, a fim de abarcar toda sua complexidade. Há 

que se considerar, também, as especificidades de aquisição, de diferenças de modalidades 

entre as línguas envolvidas (LIBRAS E LP) e tantos outros aspectos que tornam tal ensino 

muito peculiar. Essas concepções relacionam-se com os objetivos que nortearam a 

pesquisa, a saber: objetivo geral: contribuir com estudos voltados ao ensino de Língua 

Portuguesa como segunda língua para surdos como forma de produção de conhecimentos 

acerca dessa modalidade de ensino bem como sobre a formação de professores de L2 para 

surdos; e objetivos específicos: 1) identificar, em diferentes situações de uso, considerando 

língua oral ou escrita, expressões linguísticas correntes no português brasileiro 

contemporâneo que oferecem dificuldades para os surdos; 2) selecionar e analisar as 

expressões linguísticas de acordo com os usos e os sentidos implicados em situações do 

cotidiano dos surdos, tendo em vista a frequência de ocorrências e de interação; 3) aplicar 

os conhecimentos adquiridos, a partir de leituras e de experiências com alunos e 

professores, minicursos e palestras acerca de ensino-aprendizagem de LIBRAS. As ações 

realizadas tiveram como metodologia leituras de teorias que embasaram as aplicações de 
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atividades junto aos surdos e os profissionais facilitadores de ensino-aprendizagem. Assim, 

a função precípua de estudar uma bibliografia mais especializada acerca do tema propiciou 

tratar da cultura e da identidade como recurso fundamental no ensino da língua portuguesa 

escrita, considerando aspectos sígnicos, bem como a produção de materiais e de 

orientações para solucionar, na medida do possível, as dificuldades do ensino-

aprendizagem de LIBRAS e LP. Desse modo, o levantamento bibliográfico contemplado 

que trata da educação de surdos em contextos bilíngues, Língua Portuguesa como segunda 

língua, ensino-aprendizagem de língua e formação do professor de Língua Portuguesa para 

outros falantes, primeiramente foi feito. Num segundo momento, foram realizados 

resenhas, síntese e fichamento dos textos lidos, tendo como finalidade aplicar e analisar os 

textos produzidos pelos surdos que apontam a problemática proposta. Além dos textos já 

acima citados, utilizou-se a Linguística Textual como referencial teórico e instrumento de 

análise sobre o corpus de trabalho, que são textos, escritos por surdos bilíngues, na forma 

de redação. Quanto à caracterização etiológica da surdez dos analisados, pode-se dizer: 

Aluno 1: perda auditiva neurossensorial bilateral profunda. Aluno 2: Perda auditiva 

neurossensorial bilateral de grau severo e profundo. Tendo por base tais informações, o 

olhar sobre os textos baseou-se em questões de uso oral na escrita, análise das expressões, 

análise comparada LIBRAS/Língua Portuguesa e aspectos de coesão e coerência, a saber: 

(a) Uso oral na escrita - Durante a análise dos textos, perceberam-se traços de oralidade e 

coloquialidade na escrita dos alunos. Muito embora eles não tenham acesso aos sons da 

fala oral, visto que são surdos, tais textos oferecem tais traços. O uso oral na transcrição 

dos alunos, são usadas em textos mais formais. Nesse sentido, é fundamental tratar com 

alunos aprendizes as formalidades da norma padrão que se repassam nas instituições de 

ensino, além do ensino da língua de sinais. (b) Análise das expressões - Do ponto de vista 

gramatical, explicita-se que as permutas de classes gramaticais, dificuldades do uso de 

pronomes oblíquos, inadequação de ortografia são constantes nas construções de frases e 

textos dos alunos surdos, portanto é fundamental tratar com muita frequência as 

dificuldades dos alunos como também orientar os professores que acompanham a vida 

escolar desses aprendizes. (c) Análise comparada - O entendimento da escrita do aluno 

surdo perpassa, necessariamente, o entendimento da estrutura morfológica e sintática da 

língua de sinais. Tais especificidades na escrita devem-se justamente ao fato de o surdo 

fazer a “transposição” da estrutura da sua língua para a escrita da Língua Portuguesa, 

provocando tais comportamentos não convergentes na norma padrão. (d) Aspectos de 

Coesão e Coerência - A análise global dos textos (anexos da pesquisa) dos alunos nos 

permitiu apontar: Aluno 1: Aspectos de coesão prejudicados, embora demonstre uso de 

coesão sequencial por progressão em “então muito estuda” e “por isso antes não 

conhecer”como retomada do raciocínio da oração anterior, bem como utilização da adição 

de elementos em “pesquisa e prova tem”. Entre as orações “por isso antes não conhecer a 

palavra” e “agora desenvolver palavra” parece existir, implicitamente, e tendo como 

referência a Língua de Sinais, um encadeamento por adversidade. A própria utilização do 

termo “palavra”, nesse contexto, seria uma alusão à “faculdade”, não enquanto palavra, 

mas enquanto organismo, enquanto ser. Poderíamos, então, dizer que há, aí, a transposição 

de um processo de coesão referencial anafórica em Língua de Sinais. Quanto aos aspectos 

de coerência observa-se que, tendo, embora, prejudicados os aspectos de coesão, o aluno 

surdo consegue manter uma progressão em seu raciocínio, mostrando as etapas pelas quais 

uma pessoa muito provavelmente passará ao entrar na faculdade: faculdade – trabalho – 

provas e pesquisas – pós-graduação, etc. Aluno 2: Demonstra conhecer o recurso anafórico 

utilizado, aqui, pelos pronomes (mesmo com a colocação ambígua “lhe-te”) como em 

“buscá-las”, “E isso”, ”buscá-lo”. Texto com aspectos gramaticais não tanto divergentes, 

179



 

possuindo concordâncias, pontuação, etc. Apresenta também pensamento coerente, embora 

se utilize exacerbadamente da linguagem figurada e das possibilidades que ela lhe pode 

dar. O texto, em si, é cheio das impressões do autor acerca da perpetuação das palavras, e 

do quanto se pode utilizá-los, bem como aos livros, para trazer a vida “sonhos e cheio de 

surpresas, emoções, pensamentos”. A organização do material coletado e análise permitem 

indicar que os resultados da pesquisa são finais e apresentam: a) as questões referentes à 

língua (gem) são significativas, tendo em vista a aquisição de outra modalidade de 

comunicação; b) a construção de orações e articuladores textuais, como significação do 

mundo pelo sujeito e sua relação social; c) as estratégias usadas para construção de textos 

escritos numa segunda língua; e d) as dificuldades  quanto ao uso dos fatores de coesão e 

coerência na elaboração de textos. Assim sendo, a construção discursiva do texto tem suas 

peculiaridades que envolvem aspectos relacionados à etiologia da surdez, linguísticos, 

sociais, emocionais que precisam ser considerados no processo de ensino-aprendizagem da 

Língua Portuguesa para aluno surdo. Com base nos resultados, apontam-se novos 

caminhos desde que se considerem as Ciências Linguísticas aplicadas ao ensino de 

Segundas Línguas e da Educação de Surdos para que se possa, efetivamente, proporcionar 

aos aprendizes surdos experiências e aprendizados significativos e eficientes.  

 

Palavras-chave: Ensino. Surdez. Comunicação. Segunda Língua. 
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JORNAIS E FOLHETINS LITERÁRIOS DO MARANHÃO NO SÉCULO XIX E 

INÍCIO DO SÉCULO XX 
 

Orientado: Maykson Luis Rocha CARVALHO – Bolsista PIBIC/CNPq 

Acadêmico do Curso de Letras e Literatura do CESC/UEMA 

 

Orientadora: Drª. Algemira Macedo MENDES  

Professora dos Departamentos de Letras do CESC/UEMA e da USPI 

 

O Maranhão sempre teve uma tradição grande de poetas, mas no final do século XIX a 

divulgação das produções desses poetas era muito difícil, o único meio era através dos 

jornais de circulação popular. Durante muitos anos esses arquivos se perderam nos 

fundos de bibliotecas na capital e no interior do estado do Maranhão. Dado a isto a 

pesquisa tem como objetivo mostrar como os poetas e as pessoas que produziam 

literatura mostravam seus trabalhos nos séculos XIX e limiar do XX. Para tanto buscou-

se pesquisar em museus e instituições do Maranhão em que os acervo de jornais e 

folhetins foram preservados afim de contribuir identidade literária do Maranhão. No 

entanto reconstituir, através do resgate estas categorias históricas das práticas literárias 

do século XIX e XX, no Maranhão tem sido um desafio, e para fundamentar a pesquisa 

em questão procurou-se sustentação teórica autores como: Michel de Certeau (1996); 

Regina Zilberman (2003) Roland Barthes (1980); dentre outros. Portanto espera-se 

promover a interface entre a história da literatura e outras do conhecimento, fomentar a 

critica literária bem como divulgar as obras de escritores levantadas, afim de que sejam 

conhecidas e estudadas nos estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior, 

como nos cursos de Letras. A imprensa no Maranhão começou de forma tardia, as 

primeiras tipografias foram criadas por volta de 1820, quase 100 anos depois dos 

grandes centros no sul, nessa época o estado maranhense era um vulcão de idéias e 

artistas em ascensão. O Maranhão passava pela fase do Romantismo, assim como todo o 

resto do Brasil, nesse movimento é notório o apreço e valorização da figura feminina, 

assim como a representação do sofrimento masculino, nos primórdios da imprensa 

literária maranhense isso é mostrado com poesias de cunho romântico. Muitos desses 

aspectos são exibidos nas poesias e contos dos jornais maranhenses do séc. XIX. 

Durante muito tempo a imprensa maranhense se preocupou em mostrar somente valores 

políticos, e muitos dos órgãos de noticias participavam somente de disputas, por isso os 

jornais literários começaram um tempo depois do inicio da imprensa propriamente dita. 

Muitos desses artistas não tinham como mostrar seus trabalhos e claro que um jornal de 

cunho exclusivamente literário seria a forma ideal para a exposição de suas produções, 

o problema é que muito desses jornais eram usados de forma de embates políticos e 

literatura tinha seu pequeno espaço cada vez mais ameaçado por essas guerras. O 

primeiro jornal exclusivamente literário e voltado ao divertimento de seus leitores foi o 

“O Jornal de Instrucção e Recreio” no ano de 1845, esse era propriedade da Associação 

Literária Maranhense do qual eram membros: Henrique Leal, Reis Rayol entre outros, 

esse jornal é um marco na literatura maranhense, pois foi nele que se publicou s 

primeiras obras de Gonçalves Dias, esse jornal era produzido por alunos do Liceu 

Maranhense e continha ensaios sobre o ensino e métodos de educação, esse jornal durou 

um ano. Em 1846 surge “O Arquivo” que também era pertencente à Associação 

Literária Maranhense e substituto do “Jornal de Instrucção e Recreio”, possuía seções 

que mostravam poesias e contos, era voltado também para a publicação de artigos 

científicos, era uma revista com 20 paginas e teve em torno de nove publicações. O fato 
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curioso sobre esse jornal é que foi o primeiro a ter o consentimento de Gonçalves Dias 

sobre suas publicações, pois como já dito antes, o poeta se tornara membro da 

Associação Literária Maranhense, dona do jornal. A Associação Literária Maranhense 

mostra-se um dos maiores marcos na historia da imprensa literária maranhense, pois foi 

a possuidora dos jornais de maior importância para a divulgação de algum tipo de 

literatura no estado, formando assim a primeira geração de jornais literários. O segundo 

momento seria o de consolidação, depois de alguns anos os jornais se desgastavam e 

eram desfeitos, muitos dos escritores e redatores famosos de alguns jornais se juntavam 

em novos projetos, a exemplo disso surge o Parnaso Maranhense (1861). Esse breve 

panorama da historia de imprensa literária maranhense serve para mostrar o quanto o 

estado sempre teve uma tradição literária forte, após esses dois primeiros momentos: o 

de criação e o de consolidação percebemos que mesmo o jornal sendo um órgão 

noticioso passou a ter poesias em suas paginas, ou seja, se tornou necessário o uso de 

algum tipo de ferramenta que divertisse o leitor. Com o passar do século as imprensa se 

tornou algo que exigia rapidez e objetividade em ralação a noticias, por isso os jornais 

que separavam uma parte à publicação das belas letras retiram as poesias e contos de 

suas paginas, mas uma vez os escritores foram obrigados a publicarem somente em 

jornais exclusivamente literários. Podemos perceber que ao passar do tempo que muitos 

gêneros foram explorados nas paginas de jornais e a evolução dos mesmos, a seguir 

algumas fotografias de jornais exemplificando esses gêneros textuais. 

 

 
 

Figura 1 - 1. Soneto de J. P. Martins retirado de “O Brazil” de 12 de setembro de 1907, 

2. Epigrama de Ricardo retirado de “A Marmota Maranhense” de 01 de março de 1851, 

3. Charada sem assinatura retirada de “A Marmota Maranhense”, sábado, 01/04/1851, 

4. Folhetim sem assinatura “Qual a melhor religião” retirado do “Amor às Lettras” de 

08 de agosto de 1905, 5. Mote e glosa de R. Borba retirado de “ Estrela da Tarde” sem 

datação. 
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Tabela 1 – Alguns jornais que ilustravam com algum tipo de literatura as suas páginas 

na origem da Imprensa Maranhense na capital São Luís:  

 

Nome Cidade Ano Gênero  

A Revista São Luís 1842 Poesias, Ensaios 

O Publicador Maranhense São Luís  1842 Poesias 

 O Jornal de Instrucção e 

Recreio 

São Luís 1845 Poesias, contos, charadas, 

epigramas 

 A Marmota Maranhense São Luís 1850 Poesias, contos 

 A Sentinella São Luís 1855 Poesias 

 A Estrella da Tarde São Luís 1857 Poesias 

 Parnaso Maranhense São Luis 1861 Poesias, contos 

 Eco da Juventude São Luis 1864 Poesias, contos, folhetins 

 Semanário Maranhense São Luis 1868 Poesias, contos, folhetins 

 O Combate,  São Luis 1909 Poesias 

 O Brazil São Luis 1907 Poesias 

 

Palavras-Chave: Imprensa, Resgate, Literatura. 
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Acervo digital da Biblioteca Publica Benedito Leite: 

www.cultura.ma.gov.br/portal/bpbl/acervodigital. Acessado de agosto de 2011 a julho 

de 2012. 

 

Acervo da Biblioteca Publica Benedito em São Luis. Visita em abril de 2011. 

 

Acervo do Instituto Histórico e Geográfico Caxiense Visita de outubro de 2011 a 

janeiro de 2012. 

 

Acervo da Academia Caxiense de Letras Visita de outubro de 2011 a janeiro de 2012. 
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OS TYMBIRAS – POEMA AMERICANO, DE GONÇALVES DIAS, E AS 

HISTÓRIAS DA LITERATURA BRASILEIRA 

 

Orientando: Anielle Silva SANTOS – Bolsista PIBIC/CNPq 

Acadêmica do curso de Letras Português/Literatura – CESC/UEMA 

 

Orientador: Diógenes Buenos Aires de CARVALHO 

Prof. Dr. Departamento de Letras – CESC/UEMA 

 

A obra literária de Gonçalves Dias, sem dúvida, está canonizada na literatura brasileira 

como se pode comprovar através de sua presença nas diversas histórias literárias, a 

exemplo de WOLF (1863), ROMERO (1888), VERÍSSIMO (1916), SODRÉ (1938), 

AMORA (1955), MERQUIOR (1979), PICCHIO (1997), RONCARI (1995). Diante desse 

quadro, nota-se, no entanto, uma lacuna no tocante à preocupação com a recepção literária 

da obra literária de Gonçalves Dias. Por conseguinte, não se tem a configuração do diálogo 

que o poema gonçalvino, Os Tymbiras – Poema Americano, estabelece com seus leitores-

historiadores de diferentes épocas, ou seja, não se conhece as possíveis questões ou 

respostas que essa obra pode propor aos seus receptores/historiadores. Em vista disso, urge 

trazer à tona os resultados desse processo de interlocução, em especial, com os 

historiadores da literatura brasileira dos séculos XIX, XX e XXI, o que significa perceber 

que diálogo os historiadores (enquanto leitores especializados) de diferentes épocas e 

nacionalidades estabelecem com essa obra, e, consequentemente, o lugar da obra do poeta 

caxiense nas histórias da literatura brasileira. No primeiro momento, executou-se a leitura 

de conteúdos teóricos base do projeto: Jauss (1994) e Ricouer (1997). Jauss (1994) 

demonstrou que a compreensão do leitor para com o texto é passível de renovação e as 

respostas podem variar segundo a época. E a noção de vestígio é outro requisito para a 

prática historiadora, desse modo, para Ricouer (1997), o vestígio é visível como sinal, 

como marca que indica o passado da passagem, o aqui, o espaço, o agora. Foram feitas 

pesquisas e seleções das histórias da literatura brasileira dos séculos XIX, XX e XXI, que 

tratam dos objetivos do projeto seguida da coleta dos “vestígios” da obra Os Tymbiras – 

Poema americano, de Gonçalves Dias, nas Histórias da Literatura Brasileira dos séculos 

XIX, XX e XXI. Tais vestígios forma coletados em 17 histórias: Romero (1888), 

Veríssimo (1916), Freitas (1939), Oliveira (1939), Candido (1955), Amora (1955), 

Coutinho (1955), Bosi (1970), Merquior (1977), Sodré (1982), Carvalho (1984), Abdala e 

Campedelli (1986), Moisés (1985), Roncari (1995), Picchio (1997), Castello (1999) e 

Nejar (2007). A obra Os Tymbiras foi publicada, em 1857, pela editora Brockhaus, em 

Leipzig, na Alemanha. A epopéia indianista inacabada de Gonçalves Dias é uma narração 

dividida em uma introdução e quatro cantos. O poema possui 2035 versos livres, estando 

distribuídos pelo poema da seguinte forma: Introdução, Canto I, Canto II, Canto III e 

Canto IV. Nos poemas são narrados os feitos de guerreiros timbiras, principalmente do 

chefe Itajuba e do jovem guerreiro Jatir. Altamente idealizados, estes índios falam apenas 

em valor, coragem, guerra e honra, num mundo habitados por inimigos vis, piagas (pajés) 

sábios e guerreiros valorosos. Do universo de dezesseis historiadores da literatura brasileira 

do século XIX e XX, nota-se que unicamente Romero (1888), Veríssimo (1916), Sodré 

(1938), Oliveira (1939), Freitas (1939), Amora (1955), Moisés (1985), Bosi (1970), 

Merquior (1977), Candido (1955), Coutinho (1955), Carvalho (1984), Abdala e 

Campedelli (1986), Castello (1999), Bittencourt (1971), Moises (1985), Nejar (2007), 

Picchio (1997), Castello (1999), dão destaques ao poema americano Os Tymbiras. Dentre 

os historiadores estudados, Sílvio Romero (1888) em sua história da literatura brasileira faz 
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a seguinte asserção sobre o poema os Tymbiras “não faço especial menção dos Timbiras, 

porque não passam eles de um fragmento de poema sem caráter épico, de onde se colhem 

apenas alguns pedaços líricos” (p. 751). Nota-se que Romero (1888) faz uma crítica breve, 

porém severa ao poema épico desvalorizando o seu conteúdo épico. Em apenas uma 

história da literatura brasileira, o poema em questão é utilizado para fazer referencia e 

apreciar o respeitável poeta Gonçalves Dias. Desse modo, Bittencourt (1941) afirma que 

“grande poeta lírico, autor festejado de Os Timbiras, poema não concluído” (p. 319). 

Contudo, Bittencourt não se abstém a apenas essa referencia, ele estende-se mais. 

Primeiramente ele faz questão de mostrar como se inicia a epopeia os Tymbiras:  

 

Assim começa o poema indiano de Gonçalves Dias – Os Timbiras: 

Os ritos semi-bárbaros dos Piagas, 

Cultores de Tupan, e a terra virgem 

Donde, como dum trono, enfim se abriram 

Da cruz de Cristo os piedosos braços. 

(BITTENCOURT, 1941, p. 321) 

 

Verificou-se que a minoria dos historiadores em suas histórias faz uma crítica do poema 

levando em consideração os quatros cantos publicados, pois para eles a originalidade, 

simplicidade e a abordagem do índio como um tema renovador ficam bem ressalvados na 

epopéia inacabada. Enquanto que a maioria dos leitores especializados critica severamente 

Os Timbiras, declarando que o poema é uma imitação mal sucedida de outros poemas 

épicos, que o mesmo não é a representação da verdadeira realidade do aborígene. Desse 

modo, pode-se afirmar que apesar dos quatro cantos publicados a fortuna crítica dessa obra 

é imensa, contudo não muito de apreciação, havendo aqueles que declaram que o poeta 

deixou a desejar e outros que esses cantos foram o suficiente para o poeta mostrar seu 

talento e capacidade. 

 

Palavras-chaves: Gonçalves Dias; Os Tymbiras; História da Literatura Brasileira. 
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LEONOR DE MENDONÇA, DE GONÇALVES DIAS, E AS HISTÓRIAS DO 

TEATRO BRASILEIRO 
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Orientador: Diógenes Buenos Aires de CARVALHO 
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A trajetória teatral de Gonçalves Dias foi claramente ofuscada pela sua consagração como 

poeta. Sua obra teatral compreende quatro peças: Patkull, Beatriz Cenci, Boabdil e Leonor 

de Mendonça, dentre essas, a última fora a única representada quando o autor ainda vivia. 

Todas as histórias se passavam na Europa e abordam temas como: traição, pena de morte, 

incesto e adultério. Leonor de Mendonça, escrita em 1846, é considerada uma obra prima 

do século XIX e o mais importante texto dramático do Romantismo no Brasil. O tema 

narra a tragédia conjugal dos Duques de Bragança, Jaime e Leonor, e a dúvida acerca da 

fidelidade da esposa. Apesar da importância da obra Leonor de Mendonça para a história 

do teatro brasileiro, nota-se, no entanto, uma lacuna no tocante à preocupação com a 

recepção literária da obra teatral gonçalvina, o que revela uma espécie de desprezo pelo 

terceiro eixo do sistema literário: o leitor. Por conseguinte, não se tem a configuração do 

diálogo que a literatura dramática gonçalvina estabelece com seus leitores-historiadores de 

diferentes épocas, ou seja, não se conhece as possíveis questões ou respostas que essa obra 

pode propor aos seus receptores/historiadores. Sendo assim, o presente projeto de pesquisa 

vem contribuir para definir o lugar da obra teatral Leonor de Mendonça, de Gonçalves 

Dias, nas histórias do teatro brasileiro, tendo em vista que grande parte dos estudos 

literários não apresentam a obra teatral de Gonçalves Dias, e poucos são os historiadores 

que a inserem em seus volumes de história literária brasileira; os que fazem, quase sempre 

a colocam como “outra face do poeta”, quando estão estudando a obra poética gonçalvina. 

Por esse motivo, viu-se a necessidade de analisar a mais importante de suas obras teatrais, 

Leonor de Mendonça. Para fundamentar essa pesquisa toma-se como base os pressupostos 

teóricos da Estética da Recepção, de Hans Robert Jauss (1994), que defende que a obra 

literária é condicionada pela relação dialógica entre literatura e leitor, isto é, em face da 

natureza dialógica dessa relação, a obra literária só permanece em evidência enquanto 

puder interagir com o receptor, sendo o parâmetro de aceitação desse o horizonte de 

expectativas. Baseia-se igualmente na conceituação de “vestígio” formulada por Paul 

Ricouer (2010), onde o “vestígio” é um requisito para a prática historiadora, que está 

vinculada “a um processo de pensamento que, partindo da noção de arquivos, depara-se 

com a de documento, e, daí, remonta ao seu pressuposto etimológico último: o vestígio, 

precisamente” (RICOUER, 2010, p. 196). Em vista disso, urge trazer à tona os resultados 

desse processo de interlocução, em especial, com os historiadores do teatro brasileirao dos 

séculos XX e XXI, o que significa perceber que diálogos os historiadores (enquanto 

leitores especializados) de diferentes épocas e nacionalidades estabelecem com essa 

dramaturgia, e, por conseguinte, o lugar ocupado pela obra teatral Leonor de Mendonça, do 

escritor caxiense nas histórias do teatro brasileiro. Inicialmente foram lidas essas obras, 

que posteriormente foram discutidas e resenhadas. Pesquisas e exploração sobre a vida e 

obra de Gonçalves Dias, com leitura aprofundada de Moraes (1998). Seleção das histórias 

do teatro brasileiro dos séculos XX e XXI que tratam dos objetivos do projeto. E coleta dos 

“vestígios” da peça Leonor de Mendonça, de Gonçalves Dias, nas histórias do teatro 

brasileiro dos séculos XX e XXI. Tais vestígios foram coletados em 7 histórias: Sousa 
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(1960), Hessel e Readers (1979), Prado (1993), Prado (1994), Magaldi (2004), Giron 

(2004) e Prado (2008). Porém, de um modo geral, a recepção do teatro de Gonçalves Dias, 

principalmente da obra Leonor de Mendonça, feita pelos historiadores da literatura 

brasileira dos séculos XIX à XXI, é de que Gonçalves Dias além de grande poeta tinha 

uma excelente capacidade criadora e também de expressão no âmbito teatral e foi 

consideravelmente um dos maiores representantes do teatro brasileiro. O teatro de 

Gonçalves Dias, apesar de suas irregularidades, acrescentou ao teatro romântico brasileiro 

o dom da ousadia e o toque da modernidade, através de suas peças com temáticas 

polêmicas. O teatro desse escritor maranhense é também um teatro que possui 

características inconfundíveis, tais como: intertextualidade contínua, inquietação estética e 

ausência de humor. O que esse drama de Gonçalves Dias demonstra, segundo a opinião 

dos críticos, é que é uma prosa romântica e dialoga o tempo inteiro com o teatro 

shakespeariano, em que o lirismo embala os momentos afetuosos que movem as 

personagens. A obra literária de Gonçalves Dias, estudada nas escolas de ensino médio, 

fundamental e nas universidades, faz-se principalmente na poesia indianista e nacionalista. 

Pelo menos, não é de conhecimento dos alunos, mesmo que superficiais comentários, sobre 

o teatro, o drama literário que se insere em sua literatura. Provavelmente, isso acontece 

pelo fato de a maior parte dos seus críticos se contentarem com o conteúdo romântico-

indianista ou nacionalista de sua obra. No entanto o que se pôde observar durante as 

analises desse trabalho foi que Gonçalves Dias, além de poeta, também tem uma 

sensibilidade apurada e bem elaborada no teatro. O seu drama Leonor de Mendonça tem 

estilo claro, puro, elegante, em que o autor expõe os seus desígnios e ideias sobre a arte. O 

drama se passa na época em que a sociedade cavalheiresca medieval trazia uma civilização 

de poucos comandos, o poder ficava na mão da nobreza, que ditava e regulava o modo de 

vida do povo. O cavaleiro medieval é romântico em suas cantigas, a mulher por ele amada 

é sublime, idealizada, pura, porém sem direito de escolha ao modo de viver. A casa nobre 

era obrigada a ter um casal, o chefe da família tinha de reunir-se a uma donzela para a 

procriação. No todo, a obra teatral Leonor de Mendonça ocupa atualmente um papel 

importantíssimo para a história da literatura e do teatro brasileiro, ela mais do que qualquer 

outra de sua época, honra a literatura dramática romântica brasileira. É considerada obra 

prima do teatro, foi pensada em linguagem romântica e supera o romantismo por duas 

qualidades modernas: a complexidade psicológica e a ambiguidade moral. Finalmente, 

observou-se principalmente que numerosos estudos já foram feitos sobre o teatro de 

Gonçalves Dias, entretanto um elemento negativo dificulta o estudo acerca da obra teatral 

desse exímio escritor: é a pouca atenção dada pelos biógrafos e críticos a esta parte 

preciosa de sua obra. A escassez dos valores dos dramas vem de muito tempo e perdura até 

hoje, embora tenha-se notado, especialmente através dessa pesquisa, a exceção de Leonor 

de Mendonça, que possui mais um valor literário do que teatral propriamente dito. A 

posterioridade deve a Gonçalves Dias e a sua obra teatral os aplausos e a consagração, 

pelas quais o dramaturgo tanto ansiou. 

 

Palavras-chave: Teatro; Literatura; Leonor de Mendonça. 
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Ao Longo dos anos, a Física tem sido vista como uma das disciplinas mais difíceis do 

currículo escolar. Professores dessa disciplina deparam-se diariamente com alunos 

desmotivados, e que desde o principio esta é ministradas como uma disciplina decorativa e 

que deve se aprender suas formulas e aplicá-las. Assim frequentemente ouvimos dizer que 

a Física é uma disciplina difícil, e o ensino desta, deve-se levar isso em consideração. No 

entanto, para o desenvolvimento das competências sinalizadas nos PCNS, esses 

instrumentos seriam insuficientes e limitados, devendo ser buscadas novas e diferentes 

formas de expressão do saber da Física, desde a escrita, (...), até a linguagem corporal e 

artística. PCN+ (BRASIL, 2002, p. 84). Tendo em vista as dificuldades da aprendizagem 

de tal disciplina, o teatro científico surge como ferramenta inovadora principalmente 

quando se trabalha a ciência, pois o mesmo visa minimizar os problemas encontrados para 

apreender os conteúdos dessa matéria. Através deste, é possível atrair o público para 

assuntos científicos, com as constantes dúvidas, provocações e reflexões, cada vez mais 

presentes nas preocupações de todos enquanto indivíduos. Assim, o teatro deve ser 

encarado como uma possibilidade de ampliar e cativar o grande público, além de constituir 

uma agradável ferramenta de ensino (MEDINA. M. 2010). Esta investigação objetiva 

estabelecer o entrelace ou inter-relação entre o teatro com o ensino de Física, com vistas à 

demonstração de que, por intermédio de peças teatrais, os aspectos históricos e conceituais 

pertencentes a essa área do conhecimento podem ser apresentados aos educando de forma 

lúdica, interativa e contextualizadora. Desenvolvimento do nosso projeto foi realizado 

através de varias etapas: Visitas a instituições públicas, palestra sobre teatro cientifico, 

questionários antes, após apresentação e com 30 e 60 dias, questionário este que obteve 11 

questões com perguntas “abertas” e “fechadas” de acordo com o que é apresentado na peça 

teatral “Dançando com Universo”. Após feito todas essas etapas foram plotados os dados 

obtidos pelos questionários, os  resultados que foram respondidos de acordo com a 

apresentação teatral “Dançando com Universo” apresentada pelo grupo de teatro Letrafísic 

foram chamadas de respostas positivas, as que não estavam de acordo com apresentação 

denominamos de negativas e não opinaram as perguntas que os alunos deixaram sem 

responder. O nível de respostas negativas teve maior percentual no primeiro questionário 

aplicado (graf.1), este foi aplicado antes dos alunos assistirem a apresentação somente com 

seu conhecimento estudantil. No resultado 2º questionário após apresentação índice de 

respostas negativas que anteriormente era de 58,31% sofreu um decréscimo 41,87% 

passando a ser 16,44% e o positivo 53,57% elevou 29,10 % transformando o numero de 

respostas positivas para 82,67% com mostra o (graf.2). Após 30 dias aplicamos o 3º 

questionário, com o propósito de verificar o que alunos ainda conseguem lembrar-se do 

que foi apresentado a eles 30 dias atrás, resultados obtidos no (graf. 3), mostram que correu 

um decréscimo de 3,10% nas respostas que foram respondidas de acordo com que 

mostrava apresentação teatral “positiva” e as que não estavam de acordo com apresentação 

elevaram se 2,87% com 30 dias após a apresentação números estes mesmo com pequena 

alteração ainda nos mostram o poder da inovação na aprendizagem, pois isso raramente 

seria notório nas normais em quadro acrílico nas aulas de Física. No 4º questionário, apesar 
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de passados 60 dias conseguimos ver que foi satisfatório o resultado da plotação do 

questionário sendo mostrado de aos estudantes de forma diferenciada através de peça 

teatral, ao contrario do que poderíamos verificar se fosse esse, mesmo assunto nas aulas 

normais, verifica se isso através do (graf. 4). Ao longo das aplicações dos questionários os 

alunos conseguiram reter as informações com essa nova metodologia inovadora e mais 

descontraída, que é o teatro científico, alunos que inicialmente não opinavam sobre um 

assunto específico, passaram a emitir opinião sobre o conteúdo trabalhado, em alguns 

questionários as alterações eram facilmente observadas no questionário seguinte mostrando 

que o teatro é um bom meio de repassar conteúdos deixando assim os estudantes mais 

participativos e interessados nas aulas de Física. Nas escolas que trabalhamos com este 

projeto, os alunos sempre ao final das aplicações conversavam com os integrantes do 

projeto para expor as dificuldades que tem em relação a disciplina, e que o projeto ajudou a 

ver a Física de outra maneira, e que assim como esse projeto foi aplicado já em algumas 

escolas, outros esses ou mesmo esse projeto fosse apresentado a várias outras escolas 

pudessem também conhecer esse novo método de repassar o conhecimento.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Palavras-chave: Ensino de Física; Teatro Científico: Inovação na Aprendizagem. 

 

 

 

 

 

Gráfico1 - 1º Questionário 

antes da apresentação teatral. 

Gráfico2 - 2º Questionário 

após apresentação teatral. 

Gráfico 4 - 4º Questionário 

com 60 dias depois da 

apresentação teatral. 

 

Gráfico 3 - 3º Questionário 

com 30 dias depois da 

apresentação teatral. 
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AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE PRODUÇÃO DO FEIJÃO-CAUPI 

BIOFORTIFICADO PRODUZIDO EM SISTEMAS AGROECOLÓGICOS DO 

TRÓPICO ÚMIDO 

 

Orientada: Thais Maira Barbosa SILVA – Bolsista BIC/FAPEMA 

Acadêmica do Curso de Engenharia Agronômica – CCA/UEMA 

 

Orientador: Emanoel Gomes de MOURA 

Prof. Dr. da Universidade Estadual do Maranhão  

 

Colaboradores: Virley Gardeny Lima SENA; Elvira Lina Silva MONTEIRO – Alunas de 

Graduação do Curso de Engenharia Agronômica – CCA/UEMA 

 

Condições histórico-culturais, ambientais e ausência de alternativas adequadas conduziram 

os agricultores do norte/nordeste do Brasil à prática de uma agricultura itinerante que ainda 

utiliza o fogo como forma de preparo e fertilização do solo. A incapacidade de produzir 

alimentos capazes de suprir as demandas nutricionais necessárias para uma vida saudável 

aliada a prática de uma agricultura degradante acrescem cada vez mais os episódios de 

desnutrição e carência alimentar vividos por estes agricultores. Pensando nisso, a Embrapa 

lançou um programa de biofortificação de alimentos que visa fornecer à população alvo 

(comunidades carentes e que registram alto índice de carência nutricional) alimentos mais 

nutritivos e capazes de fornecer parte das recomendações diárias de vitaminas e minerais. 

Contudo, apenas disponibilizar variedades biofortificadas sem oferecer aos agricultores os 

processos por meio dos quais possam implantar e conduzir agrossistemas sustentáveis não 

garante o acesso das famílias aos alimentos de qualidade, principalmente nas regiões do 

trópico úmido onde a baixa aptidão das terras dificulta a implantação de lavouras 

produtivas (MOURA et al., 2009). Levando em conta as condicionantes sociais e 

ambientais do trópico úmido, Moura, (1995) e Ferraz Jr., (2000), conceberam um 

agroecossistema denominado de “plantio direto na palha de leguminosas cultivadas em 

aléias” que combina as vantagens do “plantio direto na palha” com os benefícios do 

“cultivo em aléias”. Proporcionar aos agricultores familiares maranhenses um sistema de 

manejo que mantenha o solo sustentável, capaz de produzir alimentos biofortificados que 

atendam suas demandas nutricionais, diminuindo a carência de vitaminas e minerais e 

aumentando a produtividade dos agrossistemas é, portanto, um desafio que superado, pode 

contribuir para o desenvolvimento regional, portanto o objetivo deste trabalho foi avaliar o 

desempenho do feijão-caupi biofortificado quando cultivado em vários agrossistemas do 

trópico úmido, no sentido de compatibilizar o aumento da produtividade de forma a 

atender as demandas nutricionais das famílias dos agricultores do norte/nordeste do Brasil. 

O experimento foi instalado no Assentamento Vila União, no município de Chapadinha-

MA, situado na região do meio-norte brasileiro, entre a Amazônia úmida e o Nordeste 

seco, a 43° 21''W de longitude e 03° 44'S de latitude.  O clima da região na classificação de 

Koppen é do tipo AW’, equatorial quente e úmido. A precipitação anual em média é de 

aproximadamente 2000 mm. A temperatura média local gira em torno de 29°C. O solo da 

área foi classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo distrocoeso (Embrapa, 2009). 

Para produção dos resíduos utilizou-se o sistema de cultivo em aléias 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).  As espécies foram semeadas em 

fileiras duplas de forma que cada parcela recebesse dois tipos de resíduos, resultante da 
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combinação de duas leguminosas, formando os seguintes tratamentos: I – Gliricídia + 

Acácia (G + A); II - Gliricídia + Sombreiro (G + S); III - Leucena + Acácia (L+A); IV - 

Leucena + Sombreiro (L+S) e; V - Testemunha, sem leguminosas. Utilizou-se o 

delineamento experimental em blocos ao acaso, com cinco tratamentos e oito repetições. 

As leguminosas foram espaçadas 0,5m entre plantas, em parcelas de 10 x 4m. Entre as 

leguminosas foi cultivado o feijão-caupi (Vigna unguiculata) biofortificado, variedade 

BRS Xique-xique, em maio de 2012, em parcelas de 10 x 4m, no espaçamento de 0,8 m 

entre linhas e 0,25 m entre plantas. A poda das leguminosas foi realizada em janeiro de 

2012, a altura de aproximadamente 50 cm. As quantidades de biomassa seca produzidas 

pelas combinações das leguminosas foram igualmente distribuídas entre todas as parcelas 

de cada tratamento (tabela 1). 

 

Tabela 1 – Quantidade de biomassa seca produzida pela combinação de leguminosas. 

TRATAMENTO G + A G + S L + A L + S 

BIOMASSA SECA (kg/ha) 1169 3391 400 2648 

G + A = Gliricídia + Acácia; G + S = Gliricídia + Sombreiro; L + A = Leucena + Acácia; L + S = Leucena + 

Sombreiro. 

 

Para avaliar o desempenho do feijão-caupi biofortificado, variedade BRS Xique-xique, 

foram determinados o número de vagens por planta, o número de grãos por vagem, o peso 

de 100 grãos (g) e a produtividade (kg.ha
-1

). Os dados foram analisados estatisticamente 

com auxílio do programa ASSISTAT e submetidos à análise de variância, com 

comparação de médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. A adição de 

leguminosas apresentou efeito pronunciado nos seguintes componentes de produtividade: 

número de vagens/planta, peso de 100 grãos e produtividade (tabela 2). Na tabela 2 

podemos observar que o tratamento G+S produziu 2,13 vagens/planta, apresentando 

diferença significativa quando comparado à testemunha, que produziu 0,77 vagens/planta. 

Essa diferença pode ser justificada pela grande quantidade de biomassa seca aplicada neste 

tratamento, como já exposto na tabela 1. O número de grãos/vagem (tabela 2) não 

apresentou diferenças significativas entre os tratamentos com combinações de resíduos, e 

nem entre estes tratamentos e a testemunha. Quanto ao peso de 100 grãos, os tratamentos 

G+A, G+S e L+S apresentaram respectivamente 20,56g, 20,32g e 20,35g (tabela 2). A 

cobertura morta além de atuar como protetora contra a erosão e aprimorar as características 

físico-químicas do solo, contribuiu para a incrementação de nutrientes na cultura do feijão-

caupi biofortificado, auxiliando assim a produção. Quanto a produtividade, o tratamento 

G+S destacou-se, apresentando produtividade três vezes superior a testemunha, com 

441,52 kg/ha e 131,19kg/ha respectivamente (tabela 2). Esse tratamento recebeu a maior 

quantidade de biomassa seca, e isto contribuiu para a incrementação de sua produtividade. 

O plantio direto com o uso de leguminosas como cobertura do solo, com espécies que 

fornecem resíduos de baixa e alta qualidade, pode aumentar a produtividade das culturas. 

Apesar do incremento de produtividade ocorrido em todos os tratamentos com 

combinações de resíduos, a produtividade esperada para esta variedade nas regiões Norte e 

Nordeste, de acordo com Neves et al. (2011), é de 1254 kg/ha, em média. No ano de 2012, 

no estado do Maranhão, houve uma ausência da regularidade de chuvas. De acordo com o 

MAPA (2011), temperaturas elevadas prejudicam o crescimento e o desenvolvimento da 

cultura, exercendo influência sobre o abortamento de flores, o vingamento e a retenção 

final de vagens, afetando também o número de sementes por vagem. Déficit hídrico 

próximo e anterior ao florescimento pode ocasionar severa retração do crescimento 

vegetativo, limitando a produção. Portanto, a ausência de chuvas neste ano afetou a 
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produtividade do feijão-caupi biofortificado. Os resíduos das leguminosas adicionados ao 

solo, com ênfase para a combinação G + S influenciaram positivamente o desempenho do 

feijão-caupi biofortificado, variedade BRS Xique-xique, portanto, devem ser considerados 

fundamentais para a condução desta cultura em Argissolos do Trópico Úmido. 

 

Tabela 2 – Componentes de produtividade do feijão-caupi biofortificado, variedade BRS Xique-

xique. 

G + A = Gliricídia + Acácia; G + S = Gliricídia + Sombreiro; L + A = Leucena + Acácia; L + S = Leucena + 

Sombreiro. Médias seguidas pela mesma letra na linha não diferem entre si, pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

Palavras-chave: biofortificação, feijão-caupi, sistema de aléias. 
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Tratamentos 
Nº de 

vagens/planta 

Nº de 

grãos/vagem 

Peso de 100 

grãos (g) 

Produtividade 

(Kg/ha) 

G + A 1,72 ab 10,35 a 20,56 a 320,41 b 

G + S 2,13 a 9,93 a 20,32 a 441,52 a 

L + A 1,93 ab 10,8 a 19,73 ab 334,55 b 

L + S 1,23 bc 9,8 a 20,35 a 238, 75 b 

TEST. 0,77 c 9,5 a 18,31 b 131,19 c 
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RESPOSTA FUNCIONAL E NUMÉRICA DO ÁCARO PREDADOR 

Amblyseius largoensis (Acari: Phytoseiidae) SOB NINFAS E PUPAS DA 

MOSCA NEGRA DOS CITRUS (Aleurocanthus woglumi Ashby) 

 
Orientada: Suelen Rayane Cardoso SOUSA - Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Acadêmica do Curso de Agronomia – DFF/UEMA. 

 

Orientadora: Ester Azevedo da SILVA. 
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Colaboradores: Andréia Serra GALVÃO - Profª. Doutora do Instituto Federal do 
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A mosca-negra-dos-citros, Aleurocanthus woglumi Ashby, é originária do sudoeste da 

Ásia, e encontra-se disseminada em grande parte do mundo (África, e por toda América). 

No Brasil, seus primeiros registros datam de julho de 2001, no Pará (OLIVEIRA et al, 

2001). Por ser praga quarentenária, A.woglumi representa uma ameaça à fruticultura 

brasileira. O controle biológico é o método mais indicado para o controle de A.woglumi 

pelas características de sustentabilidade e não agressão ao meio ambiente. Não constam 

relatos científicos sobre a predação de A. woglumi por ácaros predadores. Porém estudos 

recentes sobre a mosca negra dos citros em vários pólos de produção do estado do 

Maranhão detectaram a presença de ácaros predadores pertencentes à família Phytoseiidae 

sobre populações da mosca negra, dando indicativo dos ácaros, entre eles o predador 

Amblyseius largoensis, como inimigos naturais da praga em estudo. A família Phytoseiidae 

compreende mais de 1500 espécies descritas, algumas usadas mundialmente no controle 

biológico de ácaros pragas como o Phytoseiulus macropilis (Banks) e Amblyseius aerialis 

(Muma), reportados como importantes predadores no controle de Tetranichus urticae e 

Brevipalpus phoenicis. Solomon (1949) define a resposta funcional como a alteração do 

número de presas ingeridas por unidade de tempo por um único predador com a alteração 

da densidade da presa. O consumo de presas pelo predador é alterado em decorrência do 

tempo de exposição e saciação em função da disponibilidade da presa, essa resposta pode 

ser vista através da variação numérica, seja por migração ou por crescimento populacional 

ao qual é chamada de resposta numérica. Este trabalho tem como Objetivos constatar a 

capacidade de predação da mosca negra pelo ácaro fitoseídeo Amblyseiu. largoensis, bem 

como a capacidade em controlar as formas de ninfas de 2° e 3º instares assim como a fase 

de pupas de A. woglumi, além de verificar o comportamento dos ácaros predadores, sua 

eficiência em sobreviver e multiplicar-se, tendo a mosca-negra como alimento. Os Material 

e Métodos: A criação do predador A. largoensis foi iniciada a partir de espécimes 

coletados em folhas de plantas do gênero Citrus oriundos de um pomar localizado no 

bairro da Cidade Olímpica em São Luís (MA). No laboratório, os ácaros foram transferidos 

para arenas constituídas de discos de PVC preto de 6 cm de diâmetro com um furo no meio 

para passar um alfinete de aço, preso pela cabeça no fundo da placa de Petri com cola de 

silicone, essa arena foi mantida flutuando em água destilada para evitar a fuga dos ácaros. 

As colônias dos predadores foram alimentadas, diariamente, com pólen de mamona 

(Ricinus communis L.) e com os ácaros tetraniquídeos Tetranychus urticae e 

Mononychellus tanajoa (Bondar), oriundos da criação de manutenção do laboratório sob 
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mudas de plantas de feijão para o T. urticae e em mudas de mandioca para o M. tanajoa. 

Resposta funcional e numérica: Uma fêmea adulta de A. largoensis foi mantida durante 

cinco dias em uma arena de 3 cm de diâmetro (7.1 cm²) feita com folha de citros (Citrus 

sinensis) flutuando em água destilada dentro de uma placa de Petri com 9 cm de diâmetro 

por 2 cm de profundidade (REIS & ALVES, 1997). As fêmeas foram submetidas a 

tratamentos com densidade de 5, 10, 20 e 40 presas, sendo feitas cinco repetições para cada 

tratamento. As avaliações foram feitas foram feitas a cada 24 h, durante 5 dias, com 

reposição de presas ao final do dia, observando o consumo e a oviposição para verificação 

da resposta funcional e numérica. Análise estatística: Na primeira etapa determinou-se a 

forma da curva de resposta funcional através de regressão logística da proporção de presas 

consumidas em função das densidades originais de presas por predador usando Proc REG 

do programa SAS. Inicialmente, foi testado o modelo cúbico devido à capacidade de 

capturar todas as possíveis variações das curvas de resposta funcional. Em seguida, 

fizeram-se as reduções dos termos da equação até a obtenção de significância desses. O 

sinal do termo linear da equação gerada a partir da proporção de presas consumidas/mortas 

pela densidade de presas foi utilizado para determinar o tipo de resposta funcional, este 

quando não significativo indica resposta funcional Tipo I, quando negativo indica resposta 

funcional Tipo II e quando positivo resposta funcional Tipo III. O consumo por fêmea de 

A.largoensis em função da densidade de A. woglumi disponíveis no período de 5 dias de 

vida foi analisado através de análise de regressão do consumo por fêmea em função da 

densidade de presas ou de presas consumidas utilizando o Proc REG do programa SAS. A 

produção de ovos por fêmea de A.largoensis em função da densidade de moscas 

disponíveis em suas respectivas densidades no período de 5 dias de vida foi analisada 

através de análise de regressão do número de ovos por fêmea em função da densidade de 

presas ou de presas consumidas utilizando o Proc REG do programa SAS (SAS Institute, 

2002). Os Resultados e Discussão: Adultos de A.largoensis apresentaram resposta 

funcional do tipo II nos estágios de ninfa de 3º instar e pupa, ou seja, é o tipo mais comum 

entre os invertebrados. A taxa de procura é constante (Tabela 1). No bioensaio com pupas 

de A. woglumi as maiores taxas de predação ocorreram nas menores densidades (Tabela 2), 

esse dado indica que esse ácaro predador é mais eficiente em baixas densidades de ovos, 

sugerindo que esse predador não é muito eficiente para a predação dos ovos desse 

hemiptera, uma vez que esse inseto pode chegar a colocar até 100 posturas com até 61 

ovos por folha. Observa-se que no tratamento com 40 pupas de A. woglumi a taxa de 

consumo foi menor. Quanto ao bioensaio com diferentes densidades de ninfas de A. 

woglumi o consumo aumentou nas maiores densidades. O tratamento com 20 ninfas 

apresentou a maior taxa de consumo, diferente nos demais tratamentos (Tabela 2).  

 
Tabela 1 – Parâmetros estimados da regressão logística da proporção de pupas e ninfas de 

2º e 3º instar consumidos por Amblyseius largoensis em diferentes densidades. 
Fases testadas Parâmetros Valor (±EP) χ2 P Resposta 

Pupa Intercepto 2.8794 ± 1.9000 2.30 <0.1296  

 Linear -0.8337 ± 0.4345 3.68 0.0082  Tipo II 

 Quadrática 0.0381 ± 0.00253 2.27 0.1316  

 Cúbica  0.00005 ± 0.0009 1.95 0.1622  

Ninfas 2º instar Intercepto -1.0286 ± 3.0226 0.12 <0.7336  

 Linear -0.03465 ± 0.6798 0.26 0.6103 Tipo 1 

 Quadrática 0.0246 ± 0.0387 0.40 0.5255  

 Cúbica          -0.00041±0.0005 0.42 0.4902  

 Intercepto   34505 ± 2.5019 1.90 0.1679  

 Linear -1.2038 ± 0.6036 3.98 0.0461 Tipo II 

Ninfas de 3º instar Quadrática 0.0635 ± 0.00350 3.29 0.0659  

 Cúbica            -0.00094±0.000539 3.05 0.0806  
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Tabela 2 - Resposta funcional e numérica de Amblyseius largoensis alimentados com pupas, 

ninfasdo 2º e 3º instar de A. woglumi. 

 

Densidades de 
presas 

    Pupas  de A.woglumi Ninfas de 2º instar 
A.woglumi 

Ninfas de 3º instar de A.woglumi N de 
repetiçoes 

Consumo 

presa/dia 

Ovos/dia Consumo presa/dia Ovos/dia Consumo 

presa/dia 

Ovos/dia  

5 1,8±0,58 0,56±0,09 0,4±0,24 0,56 ± 
0,09 

1,4 ±0,4 0,48 
±0,04 

5 

10 1,0±0,44 0,68 

±0,04 

0,4±0,24 0,68 

±0,04 

0,4 ±0,24 0,48 

±0,08 

5 

20 1,0± 0,31 0,48 

±0,04 

1,0± 0,01 0,48 

±0,04 

1,2 ±0,37 0,56 

±0,11 

5 

40 0,4±0,24 0,56±0,04 0,8 ±0,20 0,56 
±0,04 

1,2 ±0,37 0,44 
±0,04 

5 

 
 

Palavras-chave: Amblyseius largoensis, mosca negra dos citros, predação. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E GERMINAÇÃO EM VIVEIRO E EM 

LABORATÓRIO DE SEMENTES DE AROEIRA (Myracrodruon urundeuva 

Allemão), COLETADAS NA ÁREA DE REVEGETAÇÃO DA UHE - ESTREITO 

 

Orientanda: Tamires Rakel Mota Silva- Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Acadêmica do curso de Ciências Biloógias- CESI/ UEMA  

 

Orientador: Paulo Henrique de Aragão Catunda 

Prof. Dr. em produção vegetal  

 

Myracrodruon urundeuva Allemão (Anacardiaceae), conhecida popularmente como 

aroeira, aroeira-do-sertão ou urundeúva, é uma espécie decídua, heliófitae seletiva xerófita 

(LORENZI, 1992). Seu limite distribuição natural se estende pelas Regiões Nordeste, 

Sudeste e Centro-Oeste do Brasil até a região chaquenha da Bolívia, Paraguai e Argentina 

(GURGEL-GARRIDO et al., 1997). A aroeira apresenta grande uso farmacológico. Sua 

entrecasca possui propriedades antiinflamatórias, adstringentes, antialérgicas e 

cicatrizantes (VIANA et al., 1995). A sua madeira, em função da durabilidade e 

dificuldade de putrefação, é muito usada na construção civil. No entanto, devido aos seus 

princípios alergênicos, a árvore não deve ser cultivada em locais de fácil acesso ao público 

(ALMEIDA et al., 1998). Entre os diferentes estágios do ciclo de vida dos vegetais 

superiores, a germinação das sementes é um dos pontos mais críticos para o sucesso das 

plantas (METIVIER, 1986). A germinação, do ponto de vista fisiológico, pode ser dividida 

em diferentes etapas: embebição de água (reidratação), aumento da respiração, 

alongamento das células, divisão celular (conseqüente formação de enzimas, digestão, 

mobilização e transporte das reservas e assimilação metabólica), crescimento e 

diferenciação dos tecidos (CASTRO e HILHORST, 2004). Fatores bióticos, intrínsecos à 

própria semente, e abióticos, como luz, temperatura e umidade, afetam diferentemente a 

germinação (BASKIN e BASKIN, 1998). Além disso, muitos diásporos apresentam algum 

mecanismo de dormência que dificulta sua propagação. Assim, trabalhos têm sido 

desenvolvidos com o objetivo de quebrar a dormência das sementes, aumentando a taxa 

germinativa dos propágulos para a produção de mudas (ZAIDAN e BARBEDO, 2004). 

Devido à intensa redução das áreas nativas dos biomas brasileiros, especialmente do 

cerrado, e dado o valor econômico que várias espécies nativas têm, principalmente 

frutíferas, para o processo de reflorestamento e até mesmo para fins comerciais, tornam-se 

de extrema importância estudos sobre a germinação de nativas com amplo potencial para 

regeneração de áreas degradadas, visto que a  implantação  dessas  espécies  em projetos  

de recuperação de áreas  em  processo de degradação  pode  amenizar  o impacto  

ambiental negativo  decorrente  dos  desmatamentos  e  auxiliar  no restabelecimento do  

equilíbrio  desses ecossistemas Rodrigues et al., 2008) O estudo tem como objetivo 

diagnosticar a qualidade das sementes qualidade e germinação em viveiro e em laboratório 

de sementes de Aroeira (myracrodruon urundeuva allemão), coletadas na área de 

revegetação da UHE-Estreito, assim caracterizar as sementes de Aroeira (myracrodruon 

urundeuva allemão), através de testes de germinação, vigor e condutividade elétrica com 

objetivo de fornecer mudas de qualidade para os programas de preservação, manejo e 

restauração de suas populações. O trabalho está sendo conduzido no Laboratório de 

Agronomia do Centro de Estudos Superiores de Imperatriz, campus da Universidade 

Estadual do Maranhão, localizado na cidade de Imperatriz no Estado do Maranhão e no 

viveiro do CESTE-UEMA localizado na hidrelétrica no município de Estréito-MA. Para o 

teste de germinação está sendo utilizando seis repetições de 25 sementes de aroeira e 

204



 

distribuídas em papel Germitest umedecidos diariamente com água destilada, colocadas em 

caixas gerbox e em seguida acondicionadas aleatoriamente em estufa BOD em um 

delineamento inteiramente casualizado, com temperatura controlada de 20°C, 30ºC e 35 

ºC. Após 7, 14, 21 e 28 dias da semeadura foi realizada a contagem das sementes 

germinadas. Foi realizado com amostras de sementes de aroeira com três repetições, cada 

uma com 100 sementes, e pesadas em balança analítica com resultado em gramas com 

precisão de três casas decimais, onde o peso médio foi   1,494kg. Com os testes realizados 

foram obtidos os seguintes resultados: em relação ao peso de 100 sementes, foi possível 

observar que, em médias as sementes colhidas em 2010 são mais pesadas que as sementes 

colhidas em 2011, o que nos indica que as sementes produzidas em 2010 tiveram maior 

acúmulo de reservas. No que se refere ao teor de água as sementes colhidas em 2011, 

estavam com uma uniformidade maior, pois todas as amostras apresentaram teor de água 

de 2,4% de umidade, que demonstra que o lote é mais homogêneo que o lote de colhido em 

2010. No teste de germinação realizado a temperatura de 35°C, as sementes do lote colhido 

em 2011 foram superiores as sementes do lote colhido em 2010 aos 7,14, 21 e 28 dias, com 

isso podemos afirmar que, a idade da semente tem interferência na germinação, já que as 

sementes do lote coletada em 2010 tiveram um índice de germinação bem inferior. No 

teste de germinação realizado na temperatura de 30°C, as sementes colhidas em 2011 

foram superiores as colhidas em 2010, demonstrando que a idade influencia diretamente na 

germinação das sementes, aos 14 dias as sementes colhidas em 2011, germinaram quase 

que em sua totalidade. No teste de germinação realizado a 20°C, foi possível observar a 

influencia da idade das sementes e da temperatura, já que o numero de plantas germinadas 

a 20°C foi bem inferior que as geminadas a temperatura de 30°C e 35°C e em relação a 

idade das sementes mesmo a temperatura de 20°C não favorecendo a germinação das 

sementes do lote de sementes de menor idade, que são as coletadas  em 2011, que tiveram 

germinação superior aos lotes coletados em2010. 

 

 

Figura 1 - Amostras de sementes de Aroeira (Myracrodruon urundeuva Allemão) usadas para dos 

testes de qualidades de sementes: A) sementes coletadas no ano de 2010, B) sementes coletadas no ano 

de 2011. 

 
 

2010 

1- 2,5% 

2- 4,9% 

3- 2,5% 

2011 

1- 2,4% 

2- 2,4% 

3- 2,4% 

 
2010 

1- 1, 479g 

2- 1, 449g 

3- 1, 453g 

1, 459g 

2011 

1- 1, 321g 

2- 1, 353g 

3- 1, 357g 

1, 343g 

 Tabela 01              Tabela 02 
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Na Tabela1 o peso de sem sementes com três repetições para cada lote (2010 e 2011), cada uma com 

100 sementes, e pesadas em balança analítica com resultado em gramas com precisão de três casas 

decimais. Já na Tabela 2 o teor de água das sementes, foram três repetições de 4 g cada, acondicionadas 

em pesa filtro em um período de 24h na estufa à 150°c, pesadas em balança analítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico – Teste de germinação seis repetições, para cada temperatura, com amostras de 25 sementes 

cada, Papel Germitest, umedecidos, armazenados em estufa BOD, feita a contagem de 7, 14, 21 e 28 

dias. A) temperatura de 35°C; B) temperatura de 30° C e C) temperatura de 20° C. 

 

Palavras-chave: Germinação; Sementes de Aroeira; UHE – Estreito. 
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ANÁLISES BIOMÉTRICAS DE PLANTAS DE BANANEIRA SUBMETIDAS À 

APLICAÇÃO DE CAL SOBRE A FOLHA 

 

Orientado: Benjamim Valentim da SILVA – Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Acadêmico do Curso de Agronomia – CCA/UEMA 

 

Orientador: Fabrício de Oliveira REIS 

Prof. Dr. Departamento de Química e Biologia – CCA/UEMA 

 

Colaboradores: Rafaela Patrícia do Nascimento SOUSA – Mestranda em Agroecologia – 

CCA/UEMA; Luíz Fernado Ganassali de Oliveira JUNIOR – Prof. Dr. UFS 

 

A bananeira (Musa spp.) é cultivada em todas as regiões quentes do mundo, produz 

durante quase todo o ano, é consumida no mundo inteiro e movimenta a economia de 

diversos países produtores. É bem apreciada no mundo, por suas características 

organolépticas, perdendo apenas para a laranja em comercialização. A produção mundial 

de banana se concentra em alguns países, Índia, China, Filipinas, Brasil, Equador e 

Indonésia, correspondendo a 64,3% da produção mundial. O Brasil se destaca com quinto 

maior produtor mundial, produzindo cerca de 7,19 milhões de toneladas (FAO, 2011). 

Embora a bananeira seja uma espécie típica de clima tropical, em São Luís, na época seca 

(agosto a dezembro), em que a radiação solar é aumentada significativamente, por ausência 

de nuvens na maior parte do dia, as plantas, mesmo com irrigação, passam por uma 

possível fotoinibição. Os autores REIS et al., (2009) e CAMPOSTRINI et al., (2010), 

trabalhando com fruteiras tropicais, também observaram fotoinibição em situações 

semelhantes ao presente estudo. O aumento dos conhecimentos sobre a fisiologia da 

bananeira poderá dar condições de produzir plantas e frutos de melhor qualidade, 

aumentando a produção, que permitirá aumentar a disponibilidade de frutos para o 

consumo interno e para a exportação. Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar 

o efeito da aplicação de cal nas folhas da planta de bananeira quanto ao teor de clorofila 

foliar e à biometria da planta. O trabalho foi conduzido no Núcleo de Biotecnologia 

Agronômica da Universidade Estadual do Maranhão-UEMA, São Luís. No presente 

trabalho foi utilizada a variedade FHIA-18, prata anã, com seis anos de idade. As folhas 

das bananeiras foram pulverizadas com uma suspensão de cal virgem, com 5% de 

concentração, utilizando-se um pulverizador manual cobrindo-se todo o dossel das plantas. 

O delineamento foi inteiramente casualizado utilizando dois tratamentos: T1 (sem cal) e o 

T2 (com cal), onde cada tratamento teve 4 (quatro) repetições. Após as pulverizações 

iniciaram-se as medidas biométricas, de teor de clorofila e temperatura foliar da planta. As 

medidas biométricas foram feitas a cada 15 dias nos dois tratamentos. Já as medidas do 

diâmetro do pseudocaule foram feitas semanalmente com a utilização de um paquímetro. 

Também foram feitas medidas semanais da altura de planta, utilizando-se uma régua de 

aproximadamente 2 metros de comprimento. A determinação do teor de clorofila e a 

temperatura foliar foram feitas duas vezes por semana nos horários de 08, 12 e 16 horas. 

Para a determinação do teor de clorofila da folha foi utilizado o medidor portátil de 

clorofila Minolta (modelo SPAD-502). As medições foram feitas em cinco diferentes 

regiões da folha, e utilizou-se a média fornecida pelo equipamento para o cálculo da média. 

Para medir a temperatura foliar foi utilizado um termômetro infravermelho. O termômetro 

foi apontado a um metro de distância na região adaxial da folha. Foi observado que no 

decorrer dos meses não houve variação no número de folhas entre os dois tratamentos 

como mostra a figura 1A. Essa observação pode ser devida a um período curto de 
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avaliações, e em uma época de crescimento mais lento devido a estiagem. Quanto às 

medidas feitas do diâmetro do pseudocaule (figura 1B), o tratamento com cal apresentou 

uma pequena diminuição a partir do dia 17 de novembro. Esse fato justifica-se pela 

abscisão de algumas folhas, o que reduz o diâmetro do pseudocaule. As plantas foram 

avaliadas na época de menor desenvolvimento vegetal (setembro a novembro). O diâmetro 

médio do pseudocaule das plantas com cal foi de 7,2 cm, enquanto das plantas sem cal foi 

de 7,7 cm. De fato, Ratke et al. (2012), trabalhando com bananeira e adubação, verificaram 

diferença estatística a partir de 150 dias após plantio. No período estudado, a aplicação de 

cal nas folhas de bananeiras não alterou o desenvolvimento da planta, segundo medições 

da altura (figura 1C). Aparentemente a aplicação de cal não afeta negativamente o 

crescimento das plantas, e sem sintomas de fitotoxicidade. A delgada camada de cal sobre 

a superfície foliar, da mesma forma, não reduziu a temperatura foliar (figura 1D). A 

temperatura pode influenciar a planta em diversos aspectos, principalmente no processo de 

fotossíntese. Devido a altas temperaturas, pode ocorrer uma fotoinibição, ou seja, uma 

redução na assimilação fotossintética de CO2 no período de maior incidência de radiação 

solar. Campostrini et al. (2010), que usaram partículas refletivas na folha, não observaram 

redução da temperatura foliar, apesar de ter aumentado a reflexão da radiação solar. 

Segundo esses autores, a maior quantidade de clorofila na folha indica que a planta 

necessita de maior incidência luminosa. Glenn et al. (2001, 2003) afirma ainda que a 

redução da temperatura foliar depende da espessura da camada e do tipo de material 

refletivo. De fato, como pode ser visto na figura 1E, durante todo o período, os valores de 

SPAD no tratamento com cal se manteve mais elevado que o tratamento sem cal. Embora 

não se tenha observado redução na temperatura foliar, a aplicação de cal sobre a superfície 

das folhas retardou o processo de senescência dessas folhas quando avaliada pelo teor de 

clorofila. A aplicação de cal nas folhas de bananeira não resultou em mudanças 

significativas quanto às análises biométricas e à temperatura foliar possivelmente devido 

ao curto período de avaliação. O parâmetro valor de SPAD apresentou diferença entre os 

tratamentos, onde o tratamento com cal manteve por mais tempo e em maior quantidade o 

teor de clorofila. 
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Figura 1 – Número de folhas (A); Diâmetro do pseudocaule (B); Altura (C); Temperatura 

Foliar (D) e Teor de Clorofila (E) avaliados em plantas de bananeira com cal e sem cal, em 

São Luís – MA. As barras verticais indicam o erro padrão. 

 

Palavras – chaves: SPAD, Teor de Clorofila, Musa sp. 
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PERÍODO ANTERIOR À INTERFERÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS NA 

CULTURA DO ARROZ DE TERRAS ALTAS DO ESTADO DO MARANHÃO 
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Acadêmico do curso de Engenharia Agronômica-CCA/UEMA 

 

Orientadora: Maria Rosangela Malheiros SILVA 

Profª. Doutora-DFF-CCA/UEMA 

 

Estudos sobre interferência das plantas daninhas em culturas agrícolas são de grande 

relevância para o estabelecimento adequado do controle dessas espécies que na cultura do 

arroz são um dos principais fatores biológicos limitante da sua produtividade. Segundo 

Pitelli e Durigan (1984) os períodos de interferência às plantas daninhas são o período 

anterior à interferência (PAI), período total de prevenção à interferência (PTPI) e o período 

critico de prevenção a interferência (PCPI). De acordo com os referidos pesquisadores o 

PAI refere-se ao período a partir da semeadura ou do plantio, em que a cultura pode 

conviver com as plantas daninhas, antes que a sua produtividade ou outras características 

sejam alteradas negativamente. Portanto, o conhecimento do PAI indica o período em que 

plantas daninhas e cultura podem conviver juntas. A determinação do PAI para a cultura 

do arroz nas condições ecológicas do Estado do Maranhão é de grande relevância para o 

desenvolvimento de informações locais, pois existem grandes variações dos resultados de 

região para região. Isso contribuirá para tomada de decisão na condução dessa importante 

cultura no Estado. Portanto, o objetivo deste trabalho foi determinar o período anterior à 

interferência das plantas daninhas na cultura do arroz de terras altas nas condições 

ecológicas do norte do Estado do Maranhão. O experimento foi conduzido de janeiro a 

maio 2011 em área da Fazenda Escola São Luís da Universidade Estadual do Maranhão, 

situada em São Luís – MA. Segundo a classificação de Thorntwaite, o clima é do tipo 

B1WA’a, clima úmido do tipo (B1), com moderada deficiência de água no inverno, entre 

os meses de junho a setembro, megatérmico (A’), ou seja, temperatura média mensal 

sempre superior a 18 ºC. Os totais pluviométricos variam entre 2400 e 2800 mm e a 

umidade relativa do ar anual superior a 82% (GEPLAN, 2002). A cultivar de arroz usada 

foi a BRS Sertaneja semeada em espaçamento de 0,45 m entre linhas. O delineamento 

experimental foi em Blocos ao acaso, com oito tratamentos e quatro repetições. As 

parcelas consistiram de cinco linhas de cinco metros e a área útil para colheita, às três 

linhas centrais. Os tratamentos foram constituídos pela convivência das plantas daninhas 

com a cultura nos períodos: 0 – 10 DAE; 0 – 20 DAE; 0 - 30 DAE; 0 - 40 DAE; 0 - 50 

DAE; 0 - 60 DAE; 0 - 70 DAE; 0 – colheita. As avaliações das plantas foram feitas pelo 

lançamento ao acaso de um retângulo de 0,5 m x 0,30 m por quatro vezes em cada parcela, 

coletando e separando as partes aéreas das plantas por espécie. A massa seca foi obtida 

pela secagem em estufa com ventilação forçada a 70°C até peso constante. Os dados de 

densidade e massa seca da comunidade infestante foram usados para determinar os índices 

fitossociológicos: freqüência, freqüência relativa, densidade, densidade relativa, 

dominância relativa e o índice de valor de importância. Os dados de produtividade foram 

submetidos à análise de regressão pelo modelo sigmoidal de Boltzman adaptado por Kuva 

et al (2000).  Com base na equação de regressão foi determinado o período anterior à 

interferência das plantas daninhas para o nível arbitrário de 5% de redução na 

produtividade do arroz, em relação ao tratamento testemunha no limpo. Foram 

identificadas 18 famílias de plantas daninhas, sendo três pertencentes ao grupo das 
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monocotiledôneas e 15 das eudicotiledôneas. As famílias de maior riqueza de espécies 

entre as monocotiledôneas foram Cyperaceae e Poaceae com dez e doze espécies, 

respectivamente. Entre as eudicotiledôneas destacaram-se as famílias Asteraceae (seis 

espécies) e Rubiaceae (cinco espécies). Pesquisas conduzidas por Silva e Durigan (2006) 

mostram essas famílias como importantes na cultura do arroz de terras altas. Na figura 1 

observa-se que nos períodos iniciais de convivência (dos 10 aos 30 DAE) três espécies 

destacaram-se com elevado IVI na comunidade infestante, P.niruri, A.tenella e C. 

rotundus. Nos períodos finais de convivência (dos 60 aos 120 DAE), A. tenella sobrepujou 

as demais espécies, tornando-se a espécie mais importante na comunidade infestante da 

cultura do arroz. Segundo Kissmann e Groth (1997), A. tenella é uma infestante de culturas 

anuais e perenes que geralmente não interfere na fase inicial das culturas anuais devido à 

emergência tardia, sendo mais prejudicial na colheita. A Figura 2 apresenta a curva de 

produtividade do arroz ajustada pelo modelo sigmoidal de Boltzmann, em função dos 

períodos de convivência com as plantas daninhas. Admitindo-se uma perda de 5% na 

produtividade dessa cultivar constatou-se que a convivência com as plantas daninhas 

começou a afetar a cultura aos 10 dias após a emergência.  Pode-se inferir que esse menor 

período de convivência decorreu da grande pressão da comunidade infestante que foi muito 

favorecida pela elevada pluviosidade local e da menor capacidade competitiva da cultivar. 

Resultados similares foram obtidos por Silva e Durigan (2006) com a cultivar IAC 202 no 

ano agrícola de 2003/04 quando a elevada pluviosidade favoreceu o desenvolvimento da 

comunidade infestante em Jaboticabal - SP. A produtividade da cultivar na ausência total 

da interferência e em convivência durante todo o ciclo com as plantas daninhas foi de 

3054,71 e 254,52 kg ha
-1

 respectivamente. Assim, verifica-se que a convivência com as 

plantas daninhas provocou reduções de produtividade do arroz em torno de 92%. Pesquisas 

conduzidas por Silva e Durigan (2009) mostraram resultados semelhantes para cultivar de 

arroz de terras altas, Caiapó indicando que a interferência com a cultura deve ser 

minimizada nos estádios iniciais de desenvolvimento, pois conforme Garrity et al (1992) o 

arroz de terras altas não compete bem com as plantas daninhas a menos que o controle seja 

precoce e bem feito. As principais famílias de plantas daninhas foram Cyperaceae e 

Poaceae. As espécies de maior importância na comunidade infestante foram P. niruri, A. 

tenella e C. rotundus. Considerando 5% de tolerância na redução da produtividade do 

arrozese só pode conviver com as plantas daninhas até dez dias após a sua emergência. 
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Figura 1 – Índice de Valor de Importância das principais plantas daninhas identificadas nos 

períodos de convivência na cultura do arroz de terras altas na Fazenda Escola São 

Luís/UEMA – São Luís/MA, 2011. 
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Figura 2 – Produtividade do arroz (BRS Sertaneja) e ajuste dos dados pelo modelo 

sigmoidal de Boltzmann, em função dos períodos de convivência com as plantas daninhas, 

considerando-se uma perda de 5% de produtividade. São Luis - MA, 2011. 
 

Palavras-chave: Oryza sativa L., competição, comunidade infestante. 
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Orientadora: Prof. Drª. Maria Rosangela Malheiros Silva 
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Os bancos de sementes no solo têm um papel crucial na substituição de plantas eliminadas 

por causa naturais ou não, como senescência, doenças, movimentos do solo, queimada, 

estiagem, temperatura adversas, e consumo animal, incluindo o homem. (CARMONA 

1992). Portanto, o objetivo do trabalho foi analisar aspectos quantitativos e qualitativos do 

banco de sementes de plantas daninhas na cultura do arroz na Baixada Maranhense. A 

pesquisa foi conduzida em área de produtores na zona rural do município de Vitória do 

Mearim - MA na fase vegetativa da cultura do arroz em janeiro de 2012. Foram 

selecionadas três áreas, área A1 (povoado Mato Grosso), área A2 (povoado Tirirical) e 

área A3 (povoado Coque) e coletadas 40 amostras de solo em ziguezague, com um trado 

tubular com 5 cm de diâmetro na camada 0-10 cm do solo. As amostras foram 

homogeneizadas, peneiradas e colocadas em bandejas etiquetadas com peso igual a 1 kg. 

Depois dispostas em casa de vegetação na Fazenda Escola de São Luis sob sistema de 

regas diárias e a cada 15 dias após a implantação, as plântulas foram contadas e 

identificadas até aos 90 dias.  Os dados obtidos foram usados para a determinação dos 

índices fitossociológicos: densidade relativa, freqüência relativa e índice de valor de 

importância  (MUELLER – DOMBOIS e ELLENBERG, 1947).Também  foi calculada a  

estimativa de sementes viáveis no último  fluxo, utilizando – se a fórmula adaptada de 

Monquero e Christoffoleti (2003). Foram identificadas nove famílias e 19 gêneros com 

destaque para as famílias Cyperaceae e Poaceae com seis e dez espécies, respectivamente 

(Tabela 1). Pesquisa realizada por Costa (2011) nos municípios de Santa Luzia e Alto 

Alegre do Pindaré MA mostraram essas duas famílias com maior riqueza de espécies no 

banco de sementes da cultura do arroz. As espécies mais importantes da comunidade 

infestante considerando – se o índice de valor de importância (IVI) na área A1 foi 

Eragrostis ciliares (125%) seguida de Cyperus iria (83,74%), Hedyotis corymbosa (80%), 

Brachiaria plantaginea (77,5%), Spermacoce capitata (71,66%), Lindernia crusacea 

(66,66%) e Echinochloa colona (44,80%). Na área A2 se destacaram na comunidade 

infestante com elevado IVI: Lindernia crustacea (99,46%), Cyperus iria (69,93%), 

Brachiaria sp (51,55%) e Fimbristylis miliaceae (44,14%) e na área A3, Lindernia 

crustácea (81,90%), Cyperus iria (78,91%), Fimbristylis miliaceae (59,04%) e Kyllinga 

odorata (45,49%) (Tabela 2). As monocotyledoneas Cyperus iria, Brachiaria plantaginea, 

Echinochloa colona, Fimbristylis miliaceae e Kyllinga odorata  são citadas comumente na 

literatura como invasoras na cultura do arroz, as outras espécies do grupo das 

eudicotyledoneas Hedyotis corymbosa, Spermacoce capitata e Lindernia crustacea  não 

estão entre as importantes na lavouras de arroz. A área com maior número de sementes não 

dormentes.ha
-1

 na fase vegetativa da cultura do arroz foi a área A2, seguido pela área A3 e 

A1 respectivamente (Figura 1). Isso indica que provavelmente nessa área esta ocorrendo 

um inadequado manejo de plantas daninhas e/ou menor período de pousio e maior 

freqüência de cultivo.  
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Tabela 1 – Famílias e espécies com respectivos números de indivíduos de plantas daninhas 

do banco de sementes na fase vegetativa da cultura do arroz no município de Vitória do 

Mearim - MA (jan. /2012). 

 

Famílias/Espécies A1 A2 A3 TOTAL 

Cyperaceae     

Cyperus luzulae L.Rottb. ex Retz 7 7 0 14 

Cyperus esculentus L. 13 0 0 13 

Cyperus iria L. 269 744 340 1353 

Fimbristylis miliaceae (L.) Vahl. 12 361 142 515 

Cyperus sphacelatus L. 3 3 4 10 

Kyllinga odorata Vahl. 0 23 120 143 

Comelinaceae     

Murdania nudiflora  (L.) Brenan 0 2 0 2 

Fabaceae     

Calopogonium muconoides Desv. 0 0 1 1 

Onograceae     

Ludwigia leptocarpa (Nutt) H.Hara 2 212 7 221 

Ludwigia octovalvis (Jacq) P.H. Raven 0 9 3 12 

Ludwigia peruviana (L.) Hara 0 2 3 5 

 Phyllanthaceae     

Phyllanthus niruri L. 0 0 3 3 

Phyllanthus tenellus Robox. 0 3 10 13 

Poaceae     

Cynodon SP 0 1 1 2 

Echinochloa colona (L.) Link 66 1 1 68 

Echinochloa sp 1 0 0 1 

Eragrostis ciliares (L.) R. Br. 225 0 22 247 

Brachiaria sp 0 36 0 36 

Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf 0 109 1 110 

Brachiaria decumbens Stapf 40 0 0 40 

Brachiaria plantaginea (Link) Hitchc 3 9 0 12 

Panicum sp 0 30 0 30 

Panicum trichoides Sw 0 0 1 1 

Portulacaceae     

Talinum triangulare (Jacq.) Willd 1 1 0 2 

Plantaginaceae     

Scoparia dulcis L. 0 0 14 14 

Bacoba salzmannii (Benth.)Wettst ex 

Edwall 
1 34 2 

37 

Não identificada 0 0 1 1 

Lindernia crustacea ( L.) F. Muell 1 31 83 115 

Rubiaceae     

Hedyotis corymbosa L. 5 74 24 103 

Spermacoce capitata Ruiz & Pav 13 10 33 56 

Spermacoce verticilata L. 7 3 28 38 

TOTAL     3218 
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Tabela 2 – Parâmetros fitossociológicos das principais plantas daninhas nas amostras de 

solo na fase vegetativa da cultura do arroz no município de Vitória do Mearim - MA, (jan/ 

2012). 
 

Espécies DR FR IVI 

Área A1 

Eragrostis ciliares 75 50 125 

Cyperus iria  59,50 24,24 83,74 

Hedyotis corymbosa 40 40 80 

Brachiaria plantaginea 37,5 40 77,5 

Spermacoce capitata 25 46,66 71,66 

Lindernia crustácea 20 46,66 66,66 

Echinochloa colona 20,56 24,24 44,80 

Área A2 

Lindernia crustacea 69,46 30 99,46 

 Cyperus iria  52,28 17,64 69,93 

Brachiaria sp 21,55 30 51,55 

Fimbristylis miliaceae 19,1 25 44,14 

Área A3 

Lindernia crustácea 61,90 20 81,90 

Cyperus iria  63,52 15,3 78,91 

Fimbristylis miliaceae 19,90 40 59,04 

Kyllinga odorata 26,13 19,35 45,49 
 

 
 

Figura 1 – Número de sementes não dormentes.ha
-1

 nas áreas A1, A2 e A3 no município de 

Vitória do Mearim - MA/2012. 

 

Palavras chaves: Oryza sativa L., sementes no solo, comunidade infestante.  
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O feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.) é cultivado em todo o Norte e Nordeste 

brasileiro, constituindo a base alimentar da população, fonte de renda e subsistência para 

os pequenos agricultores. No Maranhão, onde predomina a agricultura itinerante, utiliza-se 

práticas de corte e queima para o preparo das áreas, provocando a redução da 

biodiversidade e empobrecimento dos  agroecossistemas. Considerando que o sistema de 

plantio pode interferir na estrutura das comunidades ecológicas, o presente trabalho teve 

como objetivo verificar a influência do sistema agroflorestal sobre a abundância e 

diversidade de artrópodes associados à cultura do feijão-caupi. O experimento foi realizado 

em condições de campo, no município de São Luís, na Fazenda Escola da Universidade 

Estadual do Maranhão. O sistema agroflorestal (SAF) ocupa uma área de 0,4 ha, sendo 

constituído por Ingá (Inga edulis), Sombreiro (Clitoria fairchildiana) e Leucena (Leucaena 

leucocephala). As consorciações são formadas pelas combinações Ingá x Ingá, Sombreiro 

x Sombreiro, Leucena x Leucena, Ingá x Sombreiro, Ingá x Leucena e Sombreiro x 

Leucena constituindo-se nos tratamentos do experimento mais o tratamento controle. A 

poda das leguminosas foi realizada 30 dias antes da semeadura, distribuindo-se a matéria 

verde entre as linhas de plantio. O plantio do feijão-caupi foi realizado no período de 

07/05/2012. A parcela experimental constituiu-se de 12,5 m² com 5 metros de 

comprimento x 2,5 metros de largura e com cinco linhas, sendo a área útil utilizada para 

amostragem as três fileiras centrais de feijão-caupi. Para captura da fauna epiedáfica foram 

realizadas três coletas nas fases vegetativa, reprodutiva e de maturação dos grãos, ou seja, 

aos 20, 35 e 55 dias após o plantio, utilizando-se armadilhas do tipo pitfall confeccionadas 

com recipientes plásticos com capacidade de 500 mL.  No centro de cada parcela, foi 

colocada uma armadilha, tomando-se o cuidado de manter o nivelamento da borda da 

armadilha com a superfície do solo (Figura 1). No seu interior foram colocados 200 mL de 

água com duas gotas de detergente. Para evitar a entrada direta de água da chuva, a 

abertura da armadilha foi protegida por um prato plástico suspenso a ± 5 cm do solo por 

hastes de madeira. As armadilhas permaneceram no campo por 48 horas, sendo então 

retiradas e levadas para o Laboratório de Entomologia da Universidade Estadual do 

Maranhão. O material coletado foi lavado e armazenado em álcool 70% para posterior 

triagem (Figura 1). Os artrópodes foram contados e identificados em grandes grupos 

taxonômicos, utilizando-se chaves entomológicas contidas em Borror e DeLong, (1969) e 

Borror e White (1970). Os índices faunísticos: dominância, abundância e frequência, além 

dos índices de equitabilidade e diversidade, foram calculados com base no programa 

ANAFAU (MORAES et al., 2003).  De acordo com a análise faunística, foram 

identificadas cinco classes de artrópodes: Insecta, Arachnida, Diplopoda, Isopoda e 

Chilopoda. Na classe Insecta foram registradas nove ordens com 38 famílias, totalizando 

5.548 de indivíduos. As ordens Coleoptera, Diptera, Hemiptera e Hymenoptera foram 

superdominantes, superabundante e superfrequente para o tratamento controle, enquanto 

nos tratamento com leguminosas as ordens Coleoptera, Diptera e Hymenoptera foram 
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dominantes e a ordem Hemiptera não apresentou dominância (Tabela 1). No tratamento 

controle as ordens Coleoptera e Diptera foram superabundantes e nos tratamentos com as 

leguminosas foram comuns, indicando que nesses tratamentos o ataque de pragas 

importantes como a vaquinha (Cerotoma arcuata) e a larva minadora das folhas 

(Liriomyza sativae), representantes dessas ordens, podem ter sido reduzidos uma vez que 

estas ordens não foram abundantes. A grande dominância e abundância da ordem 

Hymenoptera pode ser atribuída principalmente a grande presença de indivíduos da família 

Formicidae (2.488 indivíduos), confirmando resultados de Dantas et al. (2012), que citam 

esta família como uma das mais abundantes em sistema agroflorestal. Em relação ao índice 

de diversidade (H) entre os tratamentos, não foi verificado diferença significativa (Tabela 

2), diferindo de Romano (2003) que encontrou maior índice de diversidade em sistema 

orgânico, quando estudou a entomofauna em feijão (Phaseolus vulgares) cultivado 

convencionalmente e organicamente. Portanto, conclui-se que a abundância e diversidade 

de artrópodes associados a Vigna unguiculata é influenciada pelo cultivo em sistema 

agroflorestal. 

Figura 1 – (A) Parcela experimental, (B) e (C) Armadilha pitfall, (D) Triagem do material. 

São Luis, 2012. 

 

Tabela 1 – Dominância, abundância e frequência de artrópodes associados feijão-caupi 

(Vigna unguiculata L. Walp.) cultivado em sistema agroflorestal. São Luis, 2012.  

 
 Sem leguminosa Com leguminosa 

Ordem 
Dominânci

a 

Abundânci

a 

Frequênci

a 

Dominânci

a 

Abundânci

a 

Frequênci

a 

Blattodea ND C F ND C F 

Coleoptera SD SA SF D C F 

Dermaptera ND C F - - - 

Diptera SD SA SF D C F 

Hemiptera SD SA SF ND C F 

Hymenoptera SD SA SF D MA MF 

Lepidoptera ND C F ND D PF 

Mantodea ND C F - - - 

Orthoptera D MA MF ND C F 

Índice de 

Diversidade 
H = 1.2228 H = 1.2617 

Equitabilidad

e 
E = 0.5565 E = 0.6484 

SD= superdominantes; D = dominante; ND = não dominante;  

sa = superabundante; ma = muito abundante; a = abundante; c = comum; d = dispersa; r = rara; 

SF= superfrequente; MF = muito freqüente; F = freqüente; PF = pouco frequente. 
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Tabela 2 – Índice de Diversidade da população de insetos associados às fases vegetativa, 

reprodutiva e de maturação de feijão-caupi (Vigna unguiculata L. Walp.) cultivado em 

sistema agroflorestal. São Luis, 2012. 

 

 

Fase 

Vegetativa 

Fase 

Reprodutiva 

Fase de 

Maturação 
Médias 

Controle 2.2392 1.7163 1.6441 1.8665 a 

Ingá x Ingá 1.8402 1.6386 1.6257 1.7015 a 

Sombreiro x Sombreiro 1.9873 1.8307 1.7560 1.8580 a 

Leucena x Leucena 1.4971 1.8891 1.9102 1.9102 a 

Ingá x Sombreiro 2.0133 1.9779 1.9136 1.9682 a 

Ingá x Leucena 1.3522 1.8685 2.1228 1.7811 a 

Sombreiro x Leucena 1.4907 1.8044 2.0918 1.7956 a 

H= Índice de Diversidade 

¹ Médias seguidas de mesma letra na linha não apresentam diferenças significativas entre os  tratamentos pelo 

Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 

 

Palavras-chave: Diversidade, artrópodes, feijão-caupi. 
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INSETOS FITÓFAGOS E PREDADORES ASSOCIADOS AO FEIJÃO-CAUPI 

(Vigna unguiculata L. Walp.) EM SISTEMAS DIVERSIFICADOS DE CULTIVO 
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Colaboradores: Albéryca Stephany de Jesus Costa RAMOS - Aluna de Graduação do 

Curso de Agronomia – CCA/UEMA.  

 

O feijão-caupi é base alimentar em mais de 65 países, incluindo o Brasil devido ao seu 

elevado valor nutritivo, nível protéico e energético (FREIRE FILHO et al., 2009; 

ONOFRE, 2008). Considerando que o sistema de plantio pode interferir na estrutura das 

comunidades ecológicas, diminuindo a presença de inimigos naturais e permitindo o 

aumento populacional de herbívoros, objetivou-se identificar insetos-pragas e inimigos 

naturais em feijão-caupi cultivado em sistemas diversificados. O estudo foi realizado em 

condições de campo, na Fazenda Escola - São Luís, do Centro de Ciências Agrárias, da 

Universidade Estadual do Maranhão. No plantio em sistema convencional utilizou-se 

espaçamento entre linhas de 0,50 metros e densidade média de 10 plantas por metro linear. 

A parcela experimental foi constituída por 5 m de comprimento e 2,5 m de largura, sendo a 

área útil utilizada para amostragem igual a 12,5 m
2
, totalizando 20 parcelas. O plantio em 

Sistema Agroflorestal foi constituído pela combinação das seguintes leguminosas: Inga 

spp. (ingá), Clitoria fairchildiana Howard. (sombreiro), Leucaena leucocephala Lam. 

(Leucena). A área apresenta comprimento de 80 m, e largura de 60 m. O espaçamento 

entre fileiras é de 6 m e entre fileiras duplas de 2 m. Cada parcela experimental apresentou 

uma área de 12,5 m
2
, com 4 parcelas por tratamento, sendo 7  tratamentos. As coletas dos 

insetos foram realizadas nas fases vegetativa, reprodutiva e de maturação dos grãos. 

Utilizou-se um caminhamento em Z na área central de cada parcela coletando-se ao acaso 

5 plantas/parcela, estas, foram cobertas individualmente com saco plástico e cortandas 

rente ao solo. Após a coleta, as plantas amostradas foram levadas para o Laboratório de 

Entomologia da UEMA para triagem, contagem e identificação das morfo-espécies. A 

extração dos artrópodes das folhas coletadas foi realizada através do Método de lavagem 

das folhas. Verificou-se a ocorrência dos artrópodes pragas e inimigos naturais através da 

identificação das categorias taxonômicas presentes nas amostras, utilizando-se chaves 

taxonômicas e a coleção de referência do Museu de Entomologia. Foram coletados 23934 

indivíduos da categoria taxonômica Artropode distribuídos em sistemas diversificados de 

cultivo. A classe Insecta destacou-se com 96,6 % dos indivíduos coletados no sistema de 

cultivo convencional, distribuindo-se nas seguintes ordens: Coleoptera, Diptera, 

Hymenoptera, Hemiptera, Lepidoptera, Orthoptera e Thysanoptera (Tabela 1). Na ordem 

Hemiptera verificou-se maior índice de indivíduos destacando-se as famílias: Coccoidea, 

Pentatomidae (Nezara viridula, Euschistus heros e Piezodorus guildinii) e Cicadellidae 

(Empoasca kraemeri). Na ordem Hemynoptera registrou-se a ocorrência das famílias 

Formicidae (Ectatoma, Pheidole, Crematogaster, Solenopsis, Brachimyrmex, 

Camponotus), Vespidae e Polecinidae. A ordem Coleoptera foi evidenciada a família 

Coccinelidea, Curculionidae, Tenebrionidae, Bostrichidae, Chrysomelidae e Scarabaeidae.  

Para a ordem Diptera as famílias Dolichopodidae, Phoridae, Drosophilidae, Muscidae, 

Tachinidae e Culicidae. Para o sistema de cultivo Agroflorestal a classe que mais se 

destacou com 96,5 % dos indivíduos, foi à classe insecta, registrando-se as seguintes 
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ordens: Coleoptera, Diptera, Hymenoptera, Hemiptera, Lepidoptera, Orthoptera e 

Thysanoptera, registrados nas três coletas (Tabela 2). Na Tabela 2, observou-se que a 

ordem Hemiptera apresentou maior índice de indivíduos identificando-se as famílias: 

Coccoidea, Pentatomidae (Nezara viridula, Euschistus heros e Piezodorus guildinii), 

Coreidae (Crinocerus sanctus) e Cicadellidae (Empoasca kraemeri) e Aphididae (Aphis 

sp.). Os indivíduos dessa ordem foram classificados em superdominante, superabundante, 

superfrequente e constante, sendo encontrados nas três coletas realizadas. É um grupo 

diversificado de insetos, que constituem a maior ordem de insetos hemimetábolos, na 

ordem Hemiptera está inserido grande parte dos insetos-pragas da cultura do feijão-caupi 

(GALLO et al., 2002). Na ordem Hymenoptera, as famílias encontradas foram: Formicidae 

(Pheidole, Crematogaster, Solenopsis, Paratrechina, Brachimyrmex, Camponothus), 

Vespidae, Polecinidae, Ichneumonidae, Evanidae e Sphecidae e de acordo com o teste 

foram considerados dominantes, muito abundantes, muito frequentes e constantes. A 

ordem Coleoptera foi dominante, abundante muito freqüente e constante, sendo registrado 

menor número de indivíduos, as famílias identificadas foram: Coccinelidae, Curculionidae, 

Tenebrionidae, Bostrichidae, Scarabaeidae, Chrysomelidae e Cleridae.  A ordem Diptera, 

apesar de dominante, foi considerada comum, freqüente e constante, sendo identificadas as 

famílias: Dolichopodidae, Phoridae, Drosophilidae, Muscidae e Tachinidae.  No geral, as 

ordens Lepidoptera, Thysanoptera (Thripidae) e Orthoptera (Gryllidae) foram dominantes, 

dispersas e pouco frequentes. Com a aplicação do teste T para comparação das médias dos 

sistemas de plantio observou-se, que apesar do número de indivíduos terem sido maior no 

feijão-caupi cultivado no sistema agroflorestal não houve diferença significativa em 

relação ao convencional (Tabela 3). Os principais insetos sugadores foram Empoasca 

kraemeri (cigarrinha verde) e Aphis sp. (pulgão). Os principais predadores observados 

realizando o controle biológico das pragas foram as vespas, as aranhas e a joaninha. Os 

principais parasitóides das lagartas foram vespinhas da ordem Hymenoptera. Através da 

coleta com saco plástico foi observada a ocorrência dos seguintes insetos de importância 

econômica: Maconellicoccus (Hemiptera: Coccoidea), Cerotoma arcuata, (Coleoptera: 

Chrysomelidae), Aphis sp. (Hemiptera: Aphididae), Nezara viridula, Euschistus heros e 

Piezodorus guildinii (Hemiptera: Pentatomidae), Crinocerus sanctus (Hemiptera: 

Coreidae) e Empoasca kraemeri (Hemiptera: Cicadellidae) infestando a cultura do feijão-

caupi. Em trabalhos de Cardoso et al., (2006), a vaquinha Cerotoma arcuata (Coleoptera: 

Chrysomelidae), também foi reportada em plantas de feijão-caupi. Apesar do número de 

indivíduos ter sido maior no sistema agroflorestal, não houve diferença significativa em 

relação ao sistema convencional; As principais pragas observadas no feijão-caupi para os 

dois sistemas foram: Cochonilha (Hemiptera: Coccoidea), Vaquinha Cerotoma arcuata, 

(Coleoptera: Chrysomelidae), Pulgão Aphis sp. (Hemiptera: Aphididae), Percevejos 

Nezara viridula, Euschistus heros e Piezodorus guildinii (Hemiptera: Pentatomidae), 

Percevejo vermelho do caupi Crinocerus sanctus (Hemiptera: Coreidae), Cigarrinha verde 

Empoasca kraemeri (Hemiptera: Cicadellidae), Larvas de lepidopteros e Larvas de 

coleopteros. As principais espécies consideradas benéficas foram: Joaninha (Coleoptera: 

Coccinelidea), Vespa-predadora (Hymenoptera: Vespidae), Mosquito- Metálico (Diptera: 

Dolichopodidae) e Formigas (Hymenoptera: Formicidae). 
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Tabela 1 – Análise faunística da classe taxonômica Insecta da categoria Artrópoda 

coletados nas fases vegetativa, reprodutiva e de maturação dos grãos de feijão-caupi em 

sistema de cultivo convencional na parte aérea da cultura. São Luís, 2012. 

Artrópode Número de Indivíduos Número  

    de  

Coletas 

     D
1 

 (1)           (2)
 

A
2
 F

3
 C

4
 

Coleoptera 264 3 D D A MF W 

Diptera 183 3 D D C F W 

Hymenoptera 296 3 D D Ma MF Y 

Hemiptera 7350 3 SD SD Sa SF W 

Lepidoptera 18 3 D ND D PF W 

Orthoptera 5 2 ND ND D PF W 

Thysanoptera 

 

30 2 D ND C F W 

1 Dominancia: (1) Método de Laroca e Mielke e (2) Método de Sakagami e Laroca. 

1 Dominancia: SD- superdominante, D- dominante, ND- não dominante. 

2 Abundancia: sa- superabundante, ma- muito abundante, a- abundante, c- comum, d- disperso. 

3 Frequência: SF- superfrequente, MF- muito freqüente, F- freqüente, PF- pouco freqüente. 

4 Constância: W- constante, Y- acessória. 

 

Tabela 2 – Análise faunística de insetos coletados na parte aérea da cultura nas fases 

vegetativa, reprodutiva e de maturação de feijão-caupi em sistema de cultivo agroflorestal. 

São Luís, 2012. 

Artrópode Número de Indivíduos Número  

de  

Coletas 

     D
1 

 

     (1)            (2) 

A
2
 F

3
 C

4
 

Coleoptera 352 2 D D a MF W 

Diptera 247 3 D D c F W 

Hymenoptera 401 3 D D ma MF W 

Hemiptera 13932 3 SD SD sa SF W 

Lepidoptera 23 3 D ND d PF W 

Orthoptera 1 1 ND ND d PF Y 

Thysanoptera 11 2 D ND d PF W 
1 Dominância: (1) Método de Laroca e Mielke e (2) Método de Sakagami e Laroca. 

1 Dominância: SD- superdominante, D- dominante, ND- não dominante. 

2 Abundância: sa- superabundante, ma- muito abundante, a- abundante, c- comum, d- disperso. 

3 Frequência: SF- superfrequente, MF- muito freqüente, F- freqüente. 

4 Constância: W- constante, Y- acessória. 

 

Tabela 3 – Comparação do número médio de artrópodes coletados nas fases vegetativa, 

reprodutiva e de maturação dos grãos de feijão-caupi cultivados em sistema convencional e 

sistema agroflorestal. São Luís, 2012. 

Sistema de Plantio Nº de Indivíduos 

 

T tabelado (5%) T calculado 

SAF 

Convencional 

2584,33 a 

1685,60 a 

1,83 

 

0, 000342357 

 
Médias seguidas da mesma letra na linha não diferem significativamente entre si pelo Teste t. O nível de 

significância adotado para todos os testes foi de 5%. 

 

Palavras-chave: Pragas, Inimigos Naturais e Monitoramento. 

221



 

REFERENCIAS: 

 

CARDOSO, S. R. S.; LEMOS, R. N. S.; CHAGAS, E. F.; OTATTI, A. L. T.; MOURA, E. 

G. Ocorrência de artrópodes em genótipos de feijão-caupi cultivados em sistema itinerante 

e em aléias In: Congresso nacional do feijão-caupi e reunião nacional de feijão-caupi, 6., 

2006, Teresina. Anais... Teresina: Embrapa Meio Norte, 2006. 

 

FREIRE FILHO, F. R.; ROCHA, M. de M.; RIBEIRO, V. Q.; SITTOLIN, I. M. Avanços e 

perspectivas para a cultura do feijão-caupi. IN: ALBUQUERQUE, A. C. S.; SILVA, A. G. 

(Ed.). Agricultura Tropical: quatro décadas de inovações tecnológicas, institucionais e 

políticas. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2009. Cap. 7, p. 235-250. 

 

GALLO, D.; NAKANO, O.; SILVEIRA NETO, S.; CARVALHO, R.P.L.; BATISTA, 

G.C. de, BERTI FILHO, E.; PARRA, J.R.P.; ZUCHI, R.A.; ALVES, S.B., VENDRAMIN, 

J.D.; MARCHINI, L.C.; LOPES, J.R.S.; OMOTO, C. Entomologia agrícola. Piracicaba: 

FEALQ, Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, Biblioteca de Ciências Agrárias 

Luiz de Queiroz, v.10, 2002. 920p. 

 

ONOFRE, A. V. C. Diversidade genética e avaliação de genótipos de feijão-caupi 

contrastantes para resistência aos estresses bióticos e abióticos com marcadores SSR, DAF 

e ISSR. Dissertação de Mestrado, UFPE, Recife, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222



 

IMPLEMENTAÇÃO DA MICOTECA GILSON SOARES DA SILVA– COLEÇÃO 

DE CULTURAS DE FUNGOS FITOPATOGÊNICOS LABORATORIO DE 

FITOPATOLOGIA DA UEMA 

 

Orientada: Ana Letícia Rocha MONTEIRO – Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Acadêmica do Curso de Agronomia – CCA/UEMA 

 

Orientadora: Antonia Alice Costa RODRIGUES 

Profa. Dept. Fitotecnia e Fitossanidade – Agronomia/UEMA 

 

A conservação de microrganismos fitopatogênicos, como recursos genéticos, é importante 

para atender as necessidades e demandas da pesquisa agrícola. Os isolados de 

fitopatógenos são importantes como referências para quarentena, para serem utilizados no 

desenvolvimento de “kits” diagnósticos de doenças, estudos de variabilidade e posterior 

uso na seleção de plantas resistentes às doenças (EMBRAPA, 2007). A viabilidade de um 

fungo conservado pode ser em curto prazo ou em longo prazo dependendo da técnica 

adotada. Uma das técnicas mais antigas é a repicagem, conservando o organismo a curto 

período de tempo. Diversos estudos têm demonstrado que repiques sucessivos propiciam 

alterações nas características morfológicas, antigênicas, genéticas e de virulência de 

isolados fúngicos (CAVALCANTI, 2010). A preservação de fungos fitopatogênicos por 

longos períodos de tempo é importante para que pesquisas possam ser realizadas a 

qualquer tempo. No entanto, o método de preservação precisa manter as características 

originais dos fitopatógenos, tais como capacidade de esporular e patogenicidade 

(APARECIDO et al., 2001). O presente trabalho teve o objetivo de implementar e montar 

um acervo biológico, que venha contribuir para o conhecimento, preservação e 

manutenção de fungos fitopatogênicos, além de disponibilizar isolados que subsidie 

pesquisa científica, de forma a contribuir com o ensino, pesquisa e extensão. Os 

experimentos foram conduzidos no Laboratório de Fitopatologia do Núcleo de 

Biotecnologia Agronômica da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, Campus 

Paulo VI, São Luís – MA. Foram coletadas amostras periódicas de material vegetal com 

sintomas característicos de doenças em áreas produtoras, na ilha de São Luís e demais 

municípios do estado do Maranhão, atentando para o local de procedência, hospedeiro, 

data de isolamento. Para o isolamento dos fitopatógenos foram utilizados fragmentos da 

parte intermediária das lesões, em seguida, foram submetidas à assepsia com álcool 50 %, 

solução desinfestante (solução aquosa de hipoclorito na proporção 3:1) e água destilada, 

para retirar o excesso da solução desinfestante. Os fragmentos foram colocados em placas 

de Petri contendo meio BDA (batata-dextrose-ágar) em dois pontos eqüidistantes e 

mantidas em temperatura ambiente 25±2ºC para o crescimento do fungo. A identificação 

dos isolados procedeu de acordo com aspectos micro-morfologicos. Foi efetuado um 

levantamento dos fungos fitopatogênicos depositados no Laboratório de Fitopatologia, o 

estado de conservação, estado de pureza, e em quais métodos encontraram-se preservados. 

Após a identificação, cada isolado foi cadastrado em fichas contendo o timbre da micoteca 

e receberam o código MGSS seguido de uma numeração crescente de acordo com a ordem 

de obtenção da cultura fúngica.  No registro foram preenchidos os dados do método de 

preservação em que os isolados se encontram, gênero e espécie, numero da linhagem, data 

de isolamento, local de origem, hospedeiro de origem ou substrato de origem. No método 

de repique continuo foram feitas transferências de fragmentos de micélio de um meio de 

cultura para um novo meio de cultura BDA, em tubos de ensaio, visando sempre que o 

microrganismo desenvolva o máximo vegetativamente, estruturas de resistência e de 

223



 

propagação. As culturas foram estocadas em baixas temperaturas. O repique é feito antes 

do consumo total do meio de cultivo, a fim de evitar alterações morfológicas e fisiológicas 

na cultura. O método de Castellani consiste no armazenamento de discos de meio de 

cultura de BDA (batata-dextrose–ágar), contendo micélio jovem, em frascos de vidro 

previamente esterilizados, contendo aproximadamente, 4 ml de água destilada esterilizada, 

após a transferência, os frascos foram lacrados com tampa de borracha passado papel filme 

e identificados. A conservação está em baixas temperaturas, podendo também ser feita em 

temperatura ambiente. Com isso o fungo tem a diminuição do metabolismo e formação do 

estado latente devido à falta de fontes nutritivas.  No método de preservação em solo, o 

solo foi esterilizado pelo menos duas vezes a 121° C por 1 hora, seco em temperatura 

ambiente e transferido para tubos de ensaio estéreis, na quantidade de 5 g de solo, e foi 

realizada a inoculação de 2 mL da suspensão de fungos fitopatogênicos em água destilada 

e as amostras foram vedadas e estocadas em refrigerador. No método de preservação em 

óleo mineral foram retirados fragmentos de cultura de fungos fitopatogênicos com o meio 

de cultivo, postos em eppendorf, e foi adicionada uma camada de óleo mineral esterilizado 

de 1 cm de profundidade, e devidamente fechado com papel filme. O óleo mineral para 

preservação de fungos fitopatogênicos utilizado possui grande viscosidade, é mantidos à 

temperatura de 20°C. No método de congelamento os fungos fitopatogênicos foram 

depositado em eppendorf contendo meio de cultura e armazenados em um freezer com 

uma faixa de temperatura de 0 a -20° C o que resultará na redução do metabolismo 

induzindo um estado de latência artificial.  A micoteca Gilson Soares da Silva conta com 

um acervo de 292 isolados de fungos fitopatogênicos divididos em 17 gêneros, 29 espécies 

fúngicas, isolados materiais vegetais coletados na ilha de São Luis e outros municípios do 

estado do Maranhão. Os gêneros que se destacam foram Fusarium e Colletotrichum, 

correspondendo a 32,9 % e 30,5 % respectivamente dos isolados. De acordo com as 

características de cada espécie de fungo fitopatogênico foi adotado um método de 

preservação adequado, a fim de manter suas características originais e viabilidade por 

longos períodos.  Os métodos empregados foram os de Castellani, Repique Contínuo e 

Preservação em Solo, Preservação em Óleo Mineral e Congelamento (Figura 01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 –  

A – Método 

de Castellani,  

B – Congela-

mento,  

C – Preser-

vação de 

Óleo Mineral, 

D – Preserva-

ção em Solo,  

E - Repique 

Contínuo. 
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Todos os isolados estão mantidos em dois ou mais métodos de preservação que variam de 

acordo com seus gêneros e a origem. Foram preservados no método de Castellani 46 

isolados, de 8 gêneros, no método de Congelamento 52 isolados, divididos em 8 gêneros, 

no método de Preservação em Óleo Mineral foram 66 isolados, em 10 gêneros, no método 

de Repique Contínuo, considerado como clássico, foram 110 isolados, de 14 gêneros e no 

método de preservação em solo foram guardados 18 isolados apenas do gênero Fusarium. 

O método mais empregado foi o de repique contínuo, de simples manuseio, o qual permite 

que o fungo desenvolva todas as suas estruturas vegetativas e reprodutivas, e armazenado a 

temperaturas menores tem-se a desaceleração do crescimento celular. Após o consumo 

total do meio, um fragmento é retirado do tubo e passado para um novo tubo com meio, e 

guardado em curto prazo, a desvantagem desse método é o manuseio constante do isolado, 

pela exaustão do meio de cultura, e com isso, os riscos de contaminações e perdas são 

maiores. O método de preservação em Óleo Mineral foi o segundo mais empregado, 

promovendo a redução do consumo de oxigênio. O método de preservação em solo foi 

menos empregado, pois deve ser utilizado de acordo com a natureza do patógeno, ou seja, 

apenas para os habitantes do solo como do gênero Fusarium. O método de Congelamento 

foi o terceiro mais empregado tratando-se de um método simples, menos oneroso, não 

requer equipamentos sofisticados, nem mesmo quanto ao preparo do material. O método de 

Castellani, faz com que o fungo fitopatogênico entre em estado de latência tendo suas 

características inalteradas, evita contaminação por ácaros, por isso é considerado de médio 

a longo prazo de preservação. Através da analise destes dados pode-se compreender a 

importância de manter as características inalteradas de coleções de fungos fitopatogênicos 

e sua diversidade, pois é um recurso prático e científico para a atividade laboratorial, 

diagnóstica e de pesquisa, permitindo ampla exploração biológica caracterizando a 

infraestrutura básica de suporte para pesquisas, ensino e desenvolvimento científico. A 

utilização de vários métodos de preservação, de acordo com as características dos fungos, é 

fundamental para mantê-los viáveis a longo prazo, conservando as características 

fenotípicas e genotípicas originais inalteradas. 

 

Palavras-chave: acervo biológico, métodos de preservação, fúngico.  
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MARANHÃO 

 

Orientada: João Bruno de Paiva PAULINO – Bolsista PIBIC-FAPEMA 

Acadêmico do curso de Agronomia – CCA/UEMA 

 

Orientador: José de Ribamar Gusmão ARAÚJO 

Profº do Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade/UEMA  

 

Colaboradores: Larissa de Paula Viana da SILVA - Aluna de graduação do curso de 

Agronomia – CCA/UEMA 

 

O abacaxizeiro, Ananas comosos (L. Merril), pertencente à família Bromeliáceae, é uma 

frutífera cujas folhas são dispostas em roseta, o caule é curto e quando a planta atinge o 

estágio reprodutivo, alonga-se, formando na extremidade, uma inflorescência que coalesce 

e forma o fruto. A planta adulta atinge de 1m a 1,20 m de altura e 1m a 1,5 m de diâmetro, 

sendo que cada planta produz um único fruto saboroso e de aroma intenso (NASCENTE & 

COSTA, 2005). De modo geral, o ciclo desta frutífera, quando cultivada comercialmente 

varia entre 16 e 18 meses. A importância socioeconômica da espécie é muito grande, pois a 

fruticultura é um ramo da agricultura absorvedor de mão de obra, que gera emprego e 

renda para inúmeras famílias. Esta frutífera é uma das mais cultivadas no mundo, e 

atualmente, segundo dados do IBGE (2010), o Brasil produziu 1.470.391 mil frutos, sendo 

que deste total, o Maranhão contribuiu com 23.684 mil. Ainda segundo dados do IBGE 

(2010), o município de São Domingos do Maranhão é o maior produtor de abacaxi do 

estado, produzindo 13.912 mil frutos, classificando-se como o 21º no ranking dos 

municípios brasileiros de maior produção. Apesar da boa representatividade de São 

Domingos do Maranhão na produção brasileira de abacaxi, um fator limitante da expansão 

da cultura no município é o aspecto fitossanitário, sendo que a fusariose, a principal doença 

do abacaxizeiro, tem causado sérios danos a abacaxicultura neste local. A fusariose é 

causada pelo fungo Fusarium subglutinans f. sp. ananas  e de acordo com Reinhardt 

(2004), pode infectar 40% das mudas, 20% das quais morrem antes de atingir a fase de 

floração. De acordo com Sousa (2010), a incidência de fusariose em São Domingos do 

Maranhão é elevada, causando perdas que chegam a 100 %, conforme a época do ano 

(período chuvoso). Como agravante, é relatada a existência comum de antigos abacaxizais 

abandonados em meio às capoeiras, contribuído como fonte de inóculo do fungo, 

resultando em maior disseminação da doença. Diante das exigências do município de São 

Domingos do Maranhão em tecnologias que minimizem os danos causados pela fusariose, 

a pesquisa se propõe a avaliar neste município, o comportamento produtivo e fitossanitário 

das cultivares de abacaxi Vitória e Imperial, resistentes a fusariose, e da cultivar Turiaçú, 

em diversificação ao cultivo da cultivar Pérola e difusão dos resultados nas áreas 

produtoras. As atividades da pesquisa foram desenvolvidas entre os meses de agosto de 

2011 e janeiro de 2012 sendo realizado um diagnóstico da situação da abacaxicultura, em 

parceria com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do município de São Domingos 

do Maranhão. Foram entrevistados, com 43 perguntas gerais, 392 produtores, sendo que 

suas respectivas áreas cultivadas com abacaxi foram localizados com GPS. De acordo com 

Diagnóstico da Abacaxicultura, tem-se que o presente município possui 392 agricultores 

cultivando abacaxi em vários povoados e às margens da BR 135 e, que a área plantada no 
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município é de 1.140,18 ha. O povoado Condurú destacou-se pelo significativo número de 

abacaxicultores, 133 ou 33,93%, enquanto que Maturé, Pucumã, Paul e Inhuma, 

respectivamente, obtiveram 7,65%, 6,89%, 6,89% e 6,12% do número de produtores. No 

diagnóstico, observou-se que pequenos produtores (que possuem menos de dois ha 

plantados com abacaxizeiros) correspondem a 47,19% do total de 392 produtores e que 

estes ocupam apenas 19,47% do total da área plantada, evidenciando assim, o potencial de 

expansão da cultura no município de São Domingos do Maranhão através do crescimento 

da área dos pequenos produtores. Ainda se observa que os médios produtores (que 

possuem entre dois e cinco ha plantados com abacaxizeiros) corresponderam a 41,33% do 

total de 392 abacaxicultores e também que ocuparam 43,06% da área cultivada com 

abacaxi no município. Em relação à área plantada nos diferentes povoados, Condurú 

apresentou a maior área plantada, com 32,66% da total equivalente a 372,39 ha e Maturé, 

Pucumã, Paul e Inhuma, se destacaram entre os oito maiores povoados em área plantada, 

sendo também considerados como de grande importância para a economia municipal. Dos 

30 povoados do município de São Domingos do Maranhão, os quais representam 1.140,18 

ha plantados com abacaxizeiro, Condurú, Pucumã, Paul, Barriguda, Pedras, Consolação, 

Inhuma e Maruré concentrarm 77,75% da área plantada ou 856,74 ha e 32,89% dos 

produtores, significando que nestes povoados encontram-se os maiores produtores, já que 

3/4 da área encontra-se na posse de apenas 1/3 dos produtores. A incidência de fusariose 

em São Domingos do Maranhão, de acordo com o Diagnóstico, não está relacionada a 

grandes cultivos, mas sim a pequenos, nos quais se usa pouca tecnologia e manejo 

inadequado para o controle da doença. Segundo o Diagnóstico, apenas 2,04% dos 

produtores fazem cura das mudas, demonstrando assim, que estes possuem resistência por 

este método de controle da fusariose. Do total de produtores, 46,68% usam novas áreas 

para plantio e apenas 4,85% produtores fazem rotação de cultura. Atualmente, 18,62% dos 

produtores de abacaxi em São Domingos do Maranhão, fazem tratamento químico durante 

a floração para controle de pragas e doenças ou um manejo de erradicação da doença, 

eliminando plantas com sintomas ainda no campo. Na erradicação, as plantas são retiradas 

da área de cultivo e queimadas para a redução da fonte de inóculo. Embora eficiente, esta 

prática apresenta como principal desvantagem, o grande  dispêndio de capital. Ainda de 

acordo com o Diagnóstico da Abacaxicultura de São Domingos do Maranhão de 2011, 

47,11% dos produtores possuem menos de dois hectares plantados com abacaxizeiros. 

Estes produtores concentram 25,97% da área plantada, parcela significativa em termos de 

contribuição. Os pequenos produtores possuem maior potencial para a expansão da 

abacaxicultura no município, só que problemática impeditiva é a falta de tecnologia 

acessível a fim de “driblar” as perdas de produção causadas pela fusariose. De acordo com 

o Diagnóstico da Abacaxicultura realizado no município de São Domingos do Maranhão, 

no qual o manejo da fusariose é praticamente inexistente, comprova-se a resistência dos 

agricultores por práticas convencionais de manejo desta doença, assim como a necessidade 

de introdução, naquele local, das cultivares resistentes à fusariose, já que outras práticas, 

por exemplo, a rotação de cultura e a eliminação dos restos culturais não são adotadas 

pelos agricultores. A continuidade da pesquisa está na dependência da liberação de verbas 

do BNB, para aquisição e introdução das mudas em São Domingos do Maranhão. 

 

Palavras-chave: Ananas comosus, Fusariose, São Domingos do Maranhão 
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O feijão-caupi (Vigna um guiculata (L.) Walp), também conhecido por feijão de corda ou 

feijão-macassar é um importante alimento, além de ser um componente essencial dos 

sistemas de produção nas regiões tropicais e subtropicais do mundo. Na região Nordeste do 

Brasil encontram-se as maiores áreas plantadas do país, e a cultura desempenha função de 

destaque socioeconômico. Porém, a cultura do feijão-caupi, como a de qualquer outra 

espécie agrícola, é afetada por fatores ecológicos que, direta ou indiretamente, podem 

comprometer seu rendimento. Como exemplo, tem-se a interferência de plantas daninhas, 

que constitui um dos fatores que mais influenciam o crescimento, o desenvolvimento e a 

produtividade da cultura do feijão-caupi, pois competem por luz, nutrientes e água, o que 

se reflete na redução quantitativa e qualitativa da produção (FREITAS et al., 2009). 

Segundo Blanco (1985), todas as definições de plantas daninhas envolvem caráter 

econômico ou de indesejabilidade e o método fitossociológico permite avaliar 

momentaneamente a composição da vegetação através de parâmetros confiáveis acerca das 

espécies de plantas daninhas infestantes de uma determinada cultura. No entanto, no 

Maranhão, os estudos desse tipo na cultura do Feijão-caupi, ainda, são escassos. Assim, a 

pesquisa teve por objetivo realizar o estudo fitossociológico da comunidade infestante da 

cultura do feijão-caupi submetida a períodos de interferência das plantas daninhas no 

município de São Luís – MA. A pesquisa foi realizada no ano agrícola (2011/2012) na área 

experimental da Fazenda Escola da Universidade Estadual do Maranhão no município de 

São Luís situada a 2º31´ de latitude S e 44º16´ de longitude W Gr. O preparo do solo foi no 

sistema convencional. O ensaio foi conduzido em delineamento experimental em Blocos 

ao acaso com 14 tratamentos e quatro repetições, totalizando 56 parcelas. As parcelas 

experimentais foram constituídas por cinco linhas de semeadura de cinco metros de 

comprimento, espaçadas de 0,50 m. Os tratamentos consistiram em períodos de controle e 

convivência, ambos distribuídos em 0-10, 0-20, 0-30, 0-40, 0-50, 0-60 dias e por todo o 

ciclo da cultura. A semeadura do feijão-caupi, variedade BRS Guariba, foi realizada 

manualmente em 29 de Fevereiro de 2012. Na adubação de semeadura foram utilizados 

250 kg ha
-1

 de N – P - K, fórmula 4 – 14 – 8. A adubação de cobertura foi feita aos 20 dias 

após a emergência (DAE) na dose de 20 kg ha
-1

 de N na forma de uréia. Foram feitas a 

coleta, contagem e identificação das plantas daninhas de acordo com os respectivos 

tratamentos (períodos de convivência) e por ocasião da colheita (testemunha mantida no 

mato). Para isso, fez-se uma amostragem por parcela, com o lançamento aleatório de um 

quadro vazado de ferro (0,5 m x 0,3 m), por quatro vezes, determinando-se a densidade e 

acúmulo de massa seca correspondente. A massa seca da parte aérea das plantas daninhas 

foi obtida pela secagem em estufa (70 °C). A identificação das plantas daninhas se realizou 

por meio de consulta a literatura especializada. Com os dados obtidos, realizou-se o estudo 

229



 

fitossociológico, determinando-se para cada espécie identificada, a densidade relativa 

(CURTIS & MC INTOSH, 1950), a frequência relativa, a dominância relativa e o índice de 

valor de importância (MUELLER-DOMBOIS & ELLEMBERG, 1974). De acordo com os 

resultados, a comunidade infestante foi composta por 3885 indivíduos, sendo identificados 

414 nos períodos de controle e 3471 nos períodos de convivência. Nos períodos de 

controle das plantas daninhas, o grupo eudicotiledôneas foi o mais representativo quanto 

ao número de indivíduos e espécies, enquanto, nos períodos de convivência, o grupo das 

monocotiledôneas foi o que obteve maior destaque. Dentre as principais plantas daninhas 

identificadas as famílias que apresentaram maior riqueza em número de espécies nos 

períodos de controle e convivência foram Cyperaceae e Poaceae. Nos períodos de controle, 

Alternanthera tenella Colla, foi a espécie mais importante (Fig. 1). Já nos períodos de 

convivência, a espécie Cyperus rotundus apresentou maior IVI até aos 40 DAE (Fig. 2); 

entretanto, aos 50 DAE, Digitaria ciliaris foi a espécie que apresentou maior IVI, e a partir 

dos 60 DAE, Alternanthera tenella destacou-se como a espécie mais importante até a 

colheita. 

 
 

                                                                  A)                                        B)                                    C) 

                                                                          
 

                                                          D)                                E)                                           F) 

    
Figura 1- Parâmetros Fitossociológicos (%) das principais populações de plantas daninhas 

identificadas nos períodos de controle: A) 0-10 DAE; B) 0-20 DAE; C) 0-30 DAE; D) 0-

40 DAE; E) 0-50 DAE; F) 0-60 DAE. Fazenda Escola de São Luís /CCA /UEMA – São 

Luís/MA, 2012. DAE = Dias após a emergência, De.R. = Dominância Relativa, Fr.R. = 

Frequência Relativa, Do.R. = Dominância Relativa; IVI = Índice de Valor de Importância. 
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A)                                        B)                                           C) 

 
                                                                   D)                                                               E) 

                                 
                                                                 F)                                                    G) 

 
 

Fig. 2. Parâmetros Fitossociológicos (%) das principais populações de plantas daninhas 

identificadas nos períodos de convivência com a cultura: A) 0-10 DAE; B) 0-20 DAE; C) 

0-30 DAE; D) 0-40 DAE; E) 0-50 DAE; F) 0-60 DAE; G) 0-COLHEITA. Fazenda 

/UEMA – São Luís/MA, 2012. DAE = Dias após a emergência, De.R. = Dominância 

Relativa, Fr.R. = Frequência Relativa, Do.R. = Dominância Relativa;   IVI = Índice de 

Valor de Importância. 

  
 

Palavras- chave: Comunidade infestante, Fitossociologia, Vigna unguiculata. 
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Segundo Oliveira e Filho (2007) as perdas pós-colheita do mamão podem ter causas 

diversas, dentre as quais se destacam as doenças, onde as ocasionadas por fungos ocorrem 

com maior frequência e atividade. Dentre os mais sérios problemas ocasionados por esses 

fitopatógenos estão às podridões pedunculares que causam consideráveis prejuízos na fase 

de comercialização. Essas podridões são resultantes da colonização dos tecidos do fruto 

por Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. & Saca., dentre outros fungos é o 

principal agente.Tratamentos de frutos com indutores de resistência representam um 

método alternativo e eficaz no controle de doenças pós-colheita. Além disso, o uso de 

óleos essenciais para tratamentos de frutos surge como método alternativo para controle de 

doenças, sendo menos agressivos ao meio ambiente. Neste trabalho,objetivou-se viabilizar 

o controle da antracnose em frutos de mamão (Carica papaya) em pós-colheita, através da 

aplicação de diferentes produtos naturais e avaliar o efeito dos óleos essenciais de Nim 

(Azadirachta indica),Pau Rosa (Aniba Rosaeodora), Coco (Cocos nucifera), Mamona 

(Ricinus communis) e Algodão (Gossypium hirsutum.) sobre o fungo C. gloeosporioides 

em frutos de mamão em pós-colheita.Para avaliação do efeito dos indutores utilizou-se 

onze tratamentos: T1 (Acadian 40 ml/L); T2 (Acadian  60 ml/L); T3 (Biopirol 40ml/L) ; 

T4  (Biopirol 60 ml/L); T5 (Trichodermil 0,2 g/L) ; T6 (Trichodermil 0,4 g/L ); T7 

(Rocksil 15 g/L); T8 (Rocksil 30 g/L); T9 (Protego 3 g/L); T10 (Protego  6 g/L); T11 

(água/Testemunha). Os frutos foram tratados 48 e 72 horas antes da inoculação do 

patógeno, com quatro repetições/tratamento. A inoculação consistiu na deposição de discos 

com estruturas do patógeno nos frutos aos ferimentos realizados nos mamões. As 

avaliações foram realizadas medindo-se o tamanho das lesões nos frutos, sendo as médias 

dos tratamentos comparadas pelo teste de Ducan (5%). Observou-se que os indutores 

utilizados foram eficientes em reduzir as infecções causadas por C. gloeosporioides. O 

Biopirol 40ml/L foi o produto que melhor diferiu da testemunha, apresentando menores 

lesões de antracnose em relação aos demais tratamentos da primeira época de aplicação 

(48h) conforme a tabela 1. Em relação aos resultados obtidos na segunda época de 

aplicação (72h) o Acadian 40 ml/L e Rocksil 30 g/L apresentaram melhores resultados 

com menores médias de lesões de antracnose quando comparados aos demais tratamentos 

desta época (Figura 1). Quanto aos resultados com o Acadian e Rocksil no controle pós-

colheita de doenças fúngicas os resultados obtidos por Gomes et al. (2011) assemelham-se 

aos obtidos no presente trabalho, os autores avaliaram o efeito dos indutores naturais de 

resistência (Acadian, Biopirol, Óleo de Nim, Quitosana e Rocksil) em pimentas pós 

colheitas, e observaram que o Biopirol, na primeira  época de aplicação (24 horas) na 

maior dosagem, e o Acadian, na segunda época de aplicação (48 horas) nas duas dosagens, 

apresentaram os melhores resultados para o controle de Colletotrichum gloeosporioides.  

Para avaliação do efeito dos diferentes óleos essenciais utilizou-se onze tratamentos: T1 

(Nim1%); T2 (Nim 2%); T3 (Pau- Rosa 1%); T4 (Pau-Rosa 2%); T5 (Coco 1%) ; T6 

(Coco 2%) ;T7 (Mamona 1%); T8 (Mamona 2%); T9 (Algodão 1%); T10 (Algodão 2%); 
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T11 (água/Testemunha). O ensaio foi feito com imersão dos frutos de mamão, por cinco 

minutos em soluções dos óleos essenciais.  O inóculo consistiu de discos de micélio 

retirados de colônias do patógeno, crescida em BDA. A inoculação foi realizada utilizando 

método com ferimento e depositando-se o inóculo na superfície do fruto. Os frutos foram 

acondicionados em bandejas plásticas e mantidos em câmara úmida. Para a análise do 

desenvolvimento da lesão, foram feitas medições do tamanho da lesão nos frutos, sendo as 

médias dos tratamentos comparadas pelo teste de Tukey (5%). Nos resultados obtidos foi 

observado que apenas o óleo de Mamona foi eficiente em reduzir o desenvolvimento da 

lesão de antracnose conforme a tabela 2. Os demais óleos utilizados não diferiram da 

testemunha (Figura 2). Assim, verificou-se que o óleo essencial de mamona, possui 

potencial no controle de C. gloeosporioides em frutos de mamão, sendo que a sua 

utilização poderia ser uma opção de controle em cultivos orgânicos ou em cultivos 

convencionais em sistema de manejo integrado reduzindo, assim, a aplicação de fungicidas 

comerciais. 

 

 
Figura 1 - Frutos de mamão inoculados com o fungo Colletotrichum gloeosporioides, 

tratados com os diferentes indutores em duas épocas de aplicação. 

 

 
Figura 2 - Frutos de mamão inoculados com o fungo Colletotrichum gloeosporioides, 

tratados com os óleos essencias na segunda época de aplicação. 
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Tabela 1 – Dosagens dos indutores de resistência usado no controle de antracnose em 

frutos de mamão em relação às médias das áreas lesionadas. 

 

INDUTORES TRATAMENTOS (DOSES)* 
ÉPOCAS DE APLICAÇÃO 

48h AI** 72h AI** 

ACADIAN 
40 ml/L 2,11 abA 1,59 bA 

60 ml/L 1,80 abA 2,07 abA 

BIOPIROL 
40 ml/L 1,52 bA 1,85 abA 

60 ml/L 1,86 abA 1,90 abA 

TRICHODERMIL 
0,2 g/L 1,70 abA 2,23 aA 

0,4 g/L 2,01 abA 2,16 abA 

ROCKSIL 
15 g/L 1,97 abA 1,88 abA 

30 g/L 1,81 abA 1,60 bA 

PROTEGO 
3 g/L 2,14 aA 2,26 aA 

6 g/L 1,97 abA 2,35 aA 

TESTEMUNHA 2,18 aA 2,36 aA 

CV% 18,8 17,7 
 

Médias de quatro repetições (X=X
1/2

). Valores seguidos pela mesma letra minúscula nas linhas e maiúscula 

nas colunas não diferem entre si pelo Teste de Duncan a 5% de probabilidade. AI** Antes da Inoculação. 

 

Tabela 2 – Dosagens dos óleos essenciais usado no controle de antracnose em frutos de 

mamão em relação às médias das áreas lesionadas. 

 

INDUTORES TRATAMENTOS (DOSES) 
ÉPOCAS DE APLICAÇÃO 

48h AI** 72h AI** 

NIM 
1% 1.3688 aA 1.0063 abA 

2% 1.4813 aA 1.3938 abA 

PAU ROSA 
1% 1.7813 aA 1.5063 aA 

2% 1.5563 aA 1.3500 abA 

COCO 
1% 1.1688 aB 1.5750 aAB 

2% 1.9563 aA 1.6438 aAB 

MAMONA 
1% 1.5688 aA 0.7188 bB 

2% 1.3313 aAB 0.7750 bB 

ALGODÃO 
1% 1.2063 aA 0.9875 abA 

2% 1.4938 aA 1.3938 abA 

TESTEMUNHA 1.4125 aA 1.5438 aA 

CV% 24.84  
 

Valores seguidos pela mesma letra minúscula nas colunas e maiúscula nas linhas não diferem entre si pelo 

Teste de Tukey a 5% de probabilidade. AI** Antes da Inoculação. 

 

Palavras-Chave: Indução de Resistência; Colletotrichum gloeosporioides; Carica papaya. 

 

REFERÊNCIAS: 
 

GOMES, E. C.; SERRA, I. M. R. S.; RIBEIRO, J. G.; SILVA, E. G.; MONTELES, F. H. 

R. Uso de indutores naturais de resistência no controle de Colletotrichum gloeosporioides 

em frutos póscolheita de pimenta. Tropical Plant Pathology (Suplemento), v.36, p.620, 

2011. 

 

OLIVEIRA, A. A. R.; FILHO, H. P. S. Podridão de Rhizopus. EMBRAPA. Bahia, n. 26, 

2007. 

234



 

USO DE TRICHODERMA NO BIOCONTROLE DA FUSARIOSE, 

MELOIDOGINOSE E DO COMPLEXO FUSÁRIO + NEMATÓIDE 
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O controle biológico faz parte do manejo integrado de doenças e cada vez mais se estuda e 

se utiliza essa forma de controle como alternativa ao controle químico. É atualmente uma 

das alternativas utilizadas para o controle da murcha de fusário e antagonistas como 

Trichoderma ssp. são encontrados em formulações comerciais, nacionais e internacionais. 

Nesse sentido, estudos com a utilização de diferentes tipos de isolados de Trichoderma 

spp. são necessários. Estes irão contribuir de forma decisiva gerando alternativas ao 

controle sustentável de doenças de hortaliças em cultivos orgânicos no estado do Maranhão 

e no Brasil. Este estudo visa avaliar o potencial do fungo Trichoderma sp. isolado em 

laboratório e do Trichodermil
®
, produto comercial à base de Trichoderma sp. em relação 

ao controle biológico de doenças causadas por nematóide, fusário e o complexo 

nematóide+fusário em tomateiros (Lycopersicon esculentum). Para avaliação do potencial 

dos biocontroladores foram utilizados tratamentos nas seguintes dosagens respectivamente: 

0; 2; 4; 6; 8g do produto comercial Trichodermil e as proporções: 0; 10
9
; 2x10

9
; 3x10

9
 e 

4x10
9
 conídios/L do isolado de Trichoderma harzianum. O delineamento experimental foi 

inteiramente casualisado, 2 (produtos) X 5 (dosagens) X 4 (repetições por tratamento: 

planta/ vaso). Para o experimento 1) Avaliação do Trichoderma sp. e do Trichodermil
®

 

WP sobre o patossistema Meloidogyne incognita x Tomateiro a inoculação do nematoide 

foi realizada 30 dias após o plantio das mudas de tomate. O inóculo consistiu na suspensão 

de ovos de Meloidogyne incognita na proporção de 5.000 por planta, vertido em torno do 

colo da planta pelo método de meia-lua. Foram avaliados o peso de parte aérea, número de 

ovos por grama de raiz e fator de reprodução, os dados foram submetidos ao teste de 

Tukey 5%, para comparação das medias dos tratamentos. Os resultados obtidos 

demonstraram que o Trichoderma harzianum em comparação com o produto comercial 

Trichodermil apresentou melhores resultados, principalmente nas maiores concentrações, 

3x10
9 

e 4x10
9 

conídios/L, que foi a
 
mais eficiente no controle da meloidoginose causado 

por M. incognita (Fig 1). O experimento 2) Avaliação do Trichoderma sp. e do 

Trichodermil
®
 WP sobre o patossistema Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici x Tomateiro 

o fungo foi inoculado 25 dias após a semeadura, através do ferimento de raízes me meia 

lua (MENEZES, 1972), com o auxílio de um bisturi e na proporção de 20 mL da suspensão 

de inóculo por planta em delineamento inteiramente casualisado, em aranjo fatorial 

totalizando 40 parcelas. Ao longo de 21 dias após a inoculação, as plantas foram avaliadas 

de acordo com escalas de notas, proposta por Santos (1999), os dados foram submetidos ao 

teste de Tukey 5%. Os resultados demostraram que com exceção da concentração 3x10
9
 

con./L, todas as outras diferiram de testemunha apresentando resultados positivos nos dois 

produtos testados (Fig 2). O experimento III) Avaliação do Trichoderma sp. e do 

Trichodermil
®
 WP sobre o complexo Fusário + Nematóide x Tomateiro, O delineamento 

adotado foi inteiramente casualisado, em arranjo fatorial 2 (duas formas de aplicação) X 5 

(dosagens) X 4 (repetições por tratamento). A testemunha consistiu da concentração nula 
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(0). A inoculação do nematóide foi realizada 30 dias após o plantio. As plantas foram 

inoculadas com suspensão de ovos de M. incognita na proporção de 5.000 por planta. O 

inóculo foi vertido em torno do colo da planta, em um círculo de aproximadamente 2-3 cm 

de profundidade e coberto, em seguida, com o próprio substrato. Transcorridos 15 dias da 

inoculação do nematóide, a suspensão de conídios do fusário foi vertida em ferimento meia 

lua feito com um bisturi nas raízes dos tomateiros, de acordo com metodologia de Menezes 

(1972). Após 21 dias, foi feita avaliação de sintomas através de escala de notas adaptada, 

proposta por Santos (1999), as plantas foram retiradas do substrato, as raízes lavadas em 

água corrente e foram avaliados os pesos frescos de parte aérea e raiz das parcelas, bem 

como, os números de ovos/ grama de raiz e o fator de reprodução do nematóide. Os dados 

referentes à meloidoginose e fusariose foram submetidos ao teste de Tukey 5%. Os 

resultados demonstraram que somente as maiores concentrações 3x10
9 

e 4x10
9 

conídios/L 

dos dois produtos foram eficientes no controle dos dois patógenos (Fig 3) e (Fig 4) a 

interação entre esses dois patógenos intensifica a severidade da doença (SILVA 2008). 

 

 
Figura 1 - Efeito dos produtos a base de Trichoderma sp. sobre o fator de reprodução 

gerados 30 dias após a inoculação de Meloidogyne incognita em plantas de tomate 

orgânico. 

 

Tratamentos Trichoderma 

harzianum* 

Trichodermil 

TESTEMUNHA 3.5 aA 2.7 abA 

1x10
9
 con./L 1.7 bA 1.7 bA 

2x10
9
 con./L 1.2 bB 3.5 aA 

3x10
9
 con./L 2.5 abA 2.5 abA 

4x10
9
 con./L 1.7 bA 1.7 bA 

CV%         30.23  

Figura 2 – Efeito dos produtos T. harzianum e Trichodermil aplicados 5 dias antes da 

inoculação do fungo Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici em plantas de tomate. 
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Figura 3 – Índice de doença de fusariose causada pelo patógeno Fusarium oxysporum f.sp. 

licopersici consorciada com ataque de M. incognita sobre o efeito dos produtos T. 

harzianum e Trichodermil sobre plantas de tomate. 

 

Figura 4 – Fator de Reprodução de ovos do nematóide M. incognita em plantas de tomate 

tratadas com T. harzianum e Trichodermil no patossistema Fusário x Nematoide. 

 

Palavras chaves: Trichoderma, Fusário, Nematoide. 
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Durante a queimada entre 1 a 5 % da biomassa aérea é convertida em carvão, dependendo 

de uma série de fatores como a intensidade da queima, a composição de diâmetros e o teor 

de ligninas do material vegetal (FEARNSIDE et al., 2009). As queimadas posteriores não 

desestabilizam o carvão já presente no solo, podendo-se deste modo acumular no solo em 

ecossistemas onde o fogo é freqüente (RUMPEL et al., 2006). Nas savanas da Austrália e 

na taiga siberiana, os freqüentes incêndios provenientes de causas naturais resultaram em 

acumulação de carbono preto no solo (CZIMCZIK et al., 2005). O presente trabalho teve 

como objetivo estimar a eficiência da queima em capoeiras com diferente composição e 

idade além das taxas de entrada de carbono preto das capoeiras baixas e degradadas de 3 

anos de idade na Ilha de São Luis, MA. Para estes fins foi quantificado a biomassa aérea 

recém-derrubada em 3 capoeiras, e a biomassa restante e o carvão nestas capoeiras logo 

após a queima. Para estimação da biomassa lenhosa derrubada elaboramos uma fórmula 

alométrica que também foi útil na continuação deste trabalho. Dentro destas capoeiras 

recém-roçadas de aproximadamente meio hectare de tamanho foram distribuídos 3 

quadrantes de 9 m² (3 x 3 m) cada. Estes quadrantes foram demarcados com ferros 

(resistentes à queima) e subsequente feito a (i) Estimação alométrica de todos os 

segmentos de troncos de árvores, cipós e palmeiras, utilizando a equação alométrica acima 

descrita; (ii) Estimação destrutiva (pesagem, determinação do teor de água em sub-

amostras) dos componentes menores (galhos, serrapilheira, côcos babaçu e outros) via 

pesagem em 1 sub-quadrante de 1 x 1 metro localizado no centro de cada quadrante. O 

material vegetal foi posteriormente redistribuído para não influenciar na dinâmica da 

queima. Imediatamente após a queima foi feita a catação do material fino. Em seguida sua 

separação pela textura via peneiração em malhas de maior que 2 mm, entre 2 mm e 0,71 

mm e menor que 0,71 mm, e catação manual (com pinça) e pesagem do carvão dos demais 

componentes nas frações >2 mm e 0,71 – 2 mm, o material fino (< 0,71 mm) a separação 

do carvão foi via decantação. Nos quadrantes de 3 x 3 metros de tamanho foi feita a 

catação de todos os troncos remanescentes, com posterior raspagem e pesagem da madeira 

intacta e o carvão raspado da superfície. Houve o processo de separação via decantação das 

3 classes de diâmetro por 24 horas. A fim de separar em frações leve vs. denso. Em 

seguida foram levadas por 48 horas para estufa (105ºC). Após isso pesagem. Para 

averiguação da estabilidade de temperatura foi levado material denso e leve das três 

frações de textura de material fino e do material de raspagem dos troncos, para o forno-

mufla por 8 hrs, nas temperaturas de 200°C, 400°C, e 600°C. As análises foram executadas 

em Statistica 8.0. Através da comparação da biomassa pesada (real) e da biomassa 

alometricamente calculada de 372 troncos de árvores e cipós depois da queima. Tem-se 

uma alta precisão (r
2
 >0,99) e uma inclinação de quase 1:1 (Figura 1), não tendo diferenças 

entre árvores e cipós, sendo de alta precisão a nossa equação alométrica. Na Figura 2 há 

uma menor porcentagem de carvão superficial nos cocos babaçu do que na madeira de 

árvores e cipós (efeito quase-significante: p=0,06),  não tendo diferenças nas porcentagens 
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de carvão entre as capoeiras ou interações entre material. Ausência de diferenças 

associadas à textura do material no processo de decantação. Houve efeitos significativos de 

textura, entre leve e pesado, e temperatura de digestão, o que indica termoresistência 

(Figura 3) diferenciada para as diferentes frações texturais e densimétricas. Este trabalho 

gerou a base metodológica para avaliação da eficiência da queima e entradas e carbono 

preto causado pelas queimadas frequentes em capoeiras baixas da região. No entanto, a 

base de dados ainda é insuficiente para afirmar com um bom grau de certeza estas 

quantidades para a agricultura itinerante da região. Portanto, faz se necessário uma 

continuação das pesquisas, incluindo mais capoeiras baixas e também de porte maior, para 

geração de estimativas com validade geral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Porcentagem de carvão quantificado por raspagem em árvores e cipós (A) e nos 

cocos babaçu (B). ANOVA bi-fatorial não identificou diferença entre as capoeiras 
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Figura 1 – Relação entre a biomassa real (pesada) e a biomassa alometricamente 

calculada de 372 troncos de árvores e cipós após a queima. 
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Palavra chave: Biomassa; queima; dióxido de carbono 
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Figura 3 – Influência da temperatura de digestão nas porcentagens de material 

remanescente de  material leve (A) e pesado (B). 
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BIOINDICADORAS DA QUALIDADE DO SOLO EM SISTEMAS 

AGROFLORESTAIS COM DENDÊ NA AMAZÔNIA 

 

Orientado: Alexandra Rocha da PIEDADE – Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Acadêmica do Curso de Agronomia – CCA/UEMA 

 

Orientador: Guillaume Xavier ROUSSEAU - Prof
o
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Colaboradores: Ruanno Silva ALMEIDA - Aluno de Graduação do Curso de Agronomia 
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A população das minhocas dos ecossistemas naturais é afetada pelas atividades humanas; 

muitas espécies endêmicas locais desaparecem como resultado de alteração de habitat e/ou 

competição com espécies exóticas (HENDRIX et al. 2006). Atualmente, com o crescente 

interesse por práticas agrícolas mais conservacionistas, como o uso de Sistemas 

Agroflorestais diversificados combinados com o sistema de corte e trituração da capoeira 

(manual e mecanizada), muita ênfase tem sido dada ao estudo da estrutura da comunidade 

da macrofauna, visando entender o funcionamento do solo e obter possíveis indicadores da 

sua qualidade (AQUINO et al. 2008). Diante disso, o objetivo do trabalho foi determinar a 

abundância e diversidade das populações de minhocas em Sistemas Agroflorestais (SAF’s) 

com Dendê (Elaeis guineensis) em função da técnica de preparo de área, e avaliar seu uso 

como bioindicadoras da qualidade do solo. O estudo foi desenvolvido em duas áreas de 

produtores rurais localizadas no município de Tomé-Açu, Pará (2º40’54”S e 48º16’11”W), 

no âmbito do “Projeto Dendê: Sistemas Agroflorestais na Agricultura Familiar”. As 

propriedades selecionadas foram denominadas de Unidades Demonstrativas (UD’s), 

correspondendo a repetições, onde cada uma recebeu três modelos de SAF’s, com 2 ha 

cada, variando em função da combinação entre a  técnica de preparo de área e do arranjo 

do Dendê com espécies agrícolas e florestais: T1 – Dendê com Adubadeiras, com trituração 

da vegetação secundária de forma mecanizada (Tritucap); T2 – SAF Biodiverso 

Mecanizado, com trituração de forma mecanizada (Tritucap); e, T3 – SAF Biodiverso 

Manual, com trituração de forma manual, que consistiu no uso de motosserra e machado. 

As amostragens foram realizadas utilizando o método TSBF (ANDERSON & INGRAM, 

1993) modificado. Em cada modelo de SAF, selecionou-se quatro sub-parcelas centrais, 

evitando o efeito de borda, para a realização da coleta de monólitos de solo. Com o auxílio 

de um gabarito metálico de 0,25 m x 0,25 m, a 10 cm de profundidade, foram extraídos, de 

cada sub-parcela, dois monólitos, um dentro do Modelo de SAF, e o outro na rua de 

acesso, localizado nas entrelinhas de Dendê. A macrofauna foi contada e classificada em 

nível de grandes grupos taxonômicos. A densidade foi submetida à análise de variância 

(ANOVA) hierárquica, com o programa NesAnova (LEGENDRE, 2002), e ao Teste de 

comparação múltipla SNK. Diferenças entre os Sistemas Agroflorestais foram 

considerados significativos em P ≤ 0,05. Os modelos de SAF’s Biodiversos Tritucap e 

Manual se destacam, ao beneficiarem a densidade de minhocas (Tabela 1). Observam-se 

diferenças significativas destes tratamentos com o modelo Dendê com Adubadeiras; 

entretanto, não foram constatadas diferenças entre estes tratamentos. Ressalta-se a 

importância da quantidade e qualidade do mulch e da diversificação do SAF (ORTIZ-

CEBALLOS & FRAGOSO, 2004; BARETTA et al. 2003). Constataram-se diferenças 

significativas entre o efeito das ruas e os modelos de SAF’s sobre a comunidade. As ruas 
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apresentaram maiores densidades quando comparados aos modelos de SAF’s. Entretanto, 

não foram detectadas diferenças significativas entre os dados de densidade de minhocas 

nas ruas de acesso, de acordo com sua proximidade com os modelos (Tabela 2). A espécie 

peregrina Pontoscolex corethrurus apresentou ampla abundância em todo o Sistema 

Agroflorestal, com o total de 132 adultos e 666 juvenis. Esse agravante possivelmente 

ocorrerá pela introdução deliberada ou acidental do transporte de mudas não certificadas e 

solo pelo homem, etc. A P. corethrurus possui maior plasticidade adaptativa e uma ampla 

variação de tolerância a diferentes condições ambientais (GONZÁLEZ et al. 2006), sendo 

uma espécie eurihígrica, resistente à desidratação e inundações, em contraposição às outras 

espécies (SILVA & CASTRO, 2009), desta forma, se beneficiando quando há conversão 

de florestas e pastagens nativas para áreas de cultivos (FRAGOSO et al. 1999). Alguns 

estudos têm argumentado que o aumento da densidade de P. corethrurus pode causar 

diretamente o desaparecimento de populações de espécies nativas (FRAGOSO et al. 1995). 

Porém, pouco se sabe sobre o efeito da presença e da invasão de novas áreas por esta 

espécie nas propriedades e processos edáficos, e sobre as populações (diversidade, 

abundância, biomassa) de espécies de minhocas nativas e outros organismos edáficos 

(BROWN et al. 2006). O problema é que já foi evidenciado, que em certos casos, o 

excesso de sua atividade pode provocar severa compactação dos solos. Essa espécie 

apresenta coprólitos considerados como de “espécies compactantes”, sendo circundados 

por uma fina camada de argila e matéria orgânica, o que pode levar à redução da aeração e 

da atividade microbiana (LAVELLE et al. 1997). Desta forma, considerando a crescente 

pressão antrópica sobre os ecossistemas naturais latino-americanos, a fragilidade de muitos 

destes, e o poder invasor de certas espécies exóticas, a integridade da flora e fauna desses 

ambientes, melhores controles sobre a entrada e circulação de materiais contendo solo e, 

possivelmente, minhocas, deve ser promovido no Brasil e em toda América Latina, para 

evitar a entrada e disseminação de adicionais espécies exóticas (e potencialmente 

invasivas) no continente. A maior densidade de minhocas foi apresentada nos modelos de 

SAF’s Biodiverso Tritucap e Manual, sugerindo a influência da quantidade e qualidade do 

mulch e/ou à diversificação do SAF. As ruas de acesso apresentaram maior densidade de 

minhocas em relação aos modelos de Sistemas Agroflorestais contendo Dendê. A espécie 

P. corethrurus mostrou um potencial para bioindicação de solos perturbados na Amazônia, 

e também o seu potencial para colonizar novos ambientes, considerando sua capacidade 

adaptativa. 

 

Tabela 1 - Densidade (indivíduos m
-2

) de minhocas e casulos, a 10 cm de profundidade, 

nos modelos de Sistemas Agroflorestais contendo Dendê, em Tomé-Açu, PA.  

Grupos 

funcionais 

(Indiv. m
-2

) 

Sistemas Agroflorestais 

Dendê com 

Adubadeiras 
Biodiverso Tritucap Biodiverso Manual 

Média Desvio Padrão Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

Oligochaeta 120 b 124,82 292 a 193,85 370 a 114,88 

Casulo 4 a 7,41 18 b 18,015 16 b 25,66 
Médias seguidas pelas mesmas letras na linha não diferem entre si pelo teste SNK; probabilidade 

significativa em P≤0,05. 
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Tabela 2 - Densidade (indivíduos m
-2

) de minhocas e casulos, a 10 cm de profundidade, 

nas ruas de acesso dos Sistemas Agroflorestais contendo Dendê, em Tomé-Açu, PA. 

 

Grupos 

funcionais 

(Indiv. m
-2

) 

Sistemas Agroflorestais 

Dendê com 

Adubadeiras 
Biodiverso Tritucap Biodiverso Manual 

Média Desvio Padrão Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

Oligochaeta 248 a 153,94 304 a 181,22 272 a 160,91 

Casulo 26 a 28,28 40 a 29,63 72 a 91,71 
Médias seguidas pelas mesmas letras na linha não diferem entre si pelo teste SNK; probabilidade 

significativa em P≤0,05. 

Palavras-chave: espécies compactantes, mulch, corte e trituração 
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CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E DESEMPENHO HIDRÁULICO DE UMA 

BOMBA DE SUCÇÃO SIFONADA APLICADA AO MEIO RURAL 

 

Orientada: Niedja Bezerra Costa – Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Acadêmica do Curso de Agronomia – CESI/UEMA 

 

Orientador: DSc. Wilson Araújo da Silva 

Professor Adjunto I, Departamento de Agronomia – CESI/UEMA 

 

Colaboradora: Cristiane de Matos da Silva 

Professora Especialista, IFTO – Campi Araguatins. 

 

A irrigação tem grande importância no incremento da produção agrícola, sendo 

fundamental não só para garantir a provisão de alimentos, como também para suprir a 

crescente demanda por matérias-primas energéticas renováveis. Entretanto, a prática da 

agricultura irrigada exige a retirada de grandes volumes de água doce dos mananciais, o 

que compromete a disponibilidade de água para outras finalidades, sendo necessário o 

desenvolvimento de alternativas mais eficientes para a aplicação e o uso da água de 

irrigação (Queiroz et al., 2008). Segundo a Agência Nacional de Água - ANA (2009), no 

planeta a irrigação consome aproximadamente 68% do total de água retirada dos 

mananciais. No Brasil, com a irrigação, o consumo está em torno de 47% do total de água 

derivada dos nossos mananciais, seguindo do consumo para o abastecimento urbano em 

torno de 26%; para a indústria, em torno de 17%; para a pecuária, em torno de 8%; e para o 

abastecimento rural, em torno de 2%. Dentre os setores consumidores de energia elétrica, a 

agricultura desponta como altamente dependente para aumentar a produção e conseguir 

suprir as necessidades do mercado, que é cada vez mais exigente e competitivo (Moraes et 

al., 2011). Em muitos desses países não há, no setor rural, eletricidade, e os motores 

apresentam problemas atribuídos ao combustível e à manutenção (Zárate Rojas, 2002). 

Visto que a bomba de sucção sifonada comporta-se como alternativa ao bombeamento. 

Tendo como vantagens: (i) baixo custo de aquisição e/ou montagem; (ii) a não necessidade 

de fontes externas de energia, (iii) manutenção e operação simples; (iv) não exigindo mão-

de-obra especializada; (vi) recalque de água sem emissão de poluentes ou gases (Horne & 

Newman, 2005). Diante do exposto, percebe-se que a atividade agrícola exige um consumo 

elevado de água e energia, e na maioria das vezes esse consumo não é sustentável. O 

desenvolvimento desta pesquisa visa suprir uma grande carência de estudos que tem como 

objetivo, propor soluções adequadas que contribuam com o almejado desenvolvimento 

sustentável e ajude no crescimento da agricultura. Na primeira fase do trabalho foi 

desenvolvido um protótipo no Laboratório de Agronomia da Universidade Estadual do 

Maranhão – CESI. O protótipo foi construído para o entendimento do funcionamento e as 

limitações do equipamento, visando também estabelecer os melhores materiais, 

equipamentos e processo a serem utilizados no desenvolvimento e instalação da bomba no 

campo. Para desenvolvimento do corpo do equipamento-protótipo (Figura 1) foi utilizado 

1,50 m de tubo PVC 150 mm de diâmetro e dois tampões do tipo cap em PVC de 150 mm. 

Sendo necessário à tubulação de sucção o uso de duas varas de cano de PVC de 25 mm. 

Além disso, também foram utilizadas conexões de PVC, onde as quantidades dependerão 

do esquema de montagem. A tubulação de recalque constituiu-se de tubos de PVC de 25 

mm de diâmetro, de comprimento variável, em função da altura de recalque. O 

equipamento definitivo, fase final do trabalho, foi instalado em uma propriedade rural, 

desenvolvido conforme metodologia apresentada por Bettini et al., 2008, que é baseada na 
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Lei de Boyle. Onde apresentam uma equação para o dimensionamento do balão (corpo do 

equipamento), em função dos parâmetros da aspiração. Para montagem do equipamento 

definitivo em campo foram utilizados os materiais listados no Quadro abaixo e montados 

de acordo com a Figura 2. Dando continuidade aos trabalhos o equipamento definitivo foi 

montado e instalado na propriedade rural. Para inicio do funcionamento do equipamento, o 

mesmo foi preenchido com água, até que todo o ar contido dentro do tambor e da 

mangueira de sucção fosse retirado, a esse processo dar-se o nome de escorvamento, 

evitando assim a cavitação do equipamento. Segundo Filho (2009) a cavitação é o 

fenômeno que decorre da ebulição da água no interior dos condutos, quando as condições 

de pressão caem a valores inferiores a pressão de vaporização, resultando na falha do 

equipamento, que para de succionar água quando entra ar no sistema. Após a abertura do 

registro o equipamento funcionou como esperado (Figura 3), os teste foram realizado no 

limite máximo de altura de sucção do equipamento, com o desnível de 4,95m do ponto de 

captação até a entrada de sucção. Os testes de vazão tiveram uma média de 3000L.dia-1. 

Segundo Villa Nova et al. (1997), o dimensionamento do tanque de escorva pode ser 

baseado totalmente na Lei de Boyle, porém a indicação desses autores foi sustentada 

apenas na teoria da equação geral dos gases. Na prática, os resultados obtidos por Bettini et 

al. (2008) indicaram que se deve fazer acréscimo do volume previsto para o 

dimensionamento do tanque. Essas fontes de energia alternativa são de alto custo de 

instalação, o que muitas vezes fica inviável principalmente no meio rural. Assim, a bomba 

de sucção sifonada vem se comportar como mais uma alternativa para fonte de 

bombeamento no campo.  De acordo com os resultados obtidos em campo foi possível 

estabelecer as seguintes conclusões: a) O equipamento mostrou um funcionamento 

adequado quando testado no campo e no laboratório; b) Os custos de montagem, 

comparado com outros equipamentos de mesma potencia no mercado foi bem mais barato; 

c) Há a necessidade de um dimensionamento especifico para situação de campo e cenário 

hidráulico, para melhor desempenho do equipamento; e d) O equipamento representa uma 

opção alternativa de bombeamento de água no meio rural para pequenos produtores em 

regiões desprovidas de energia elétrica. 

 

 
Figura 1 - Equipamento-protótipo da bomba de sucção sifonada. 
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Quadro 1 - Materiais utilizados na construção do equipamento definitivo no campo. 

PEÇA Nº MATERIAL DIÂMETRO QUANT. 

1 Tambor de aço de 200L(0,87m de altura) 0,56m 1 

2 Mangueira plástica 1’ 50m 

3 Registro 1’ 1 

4 Válvula de pé com crivos 1’ 1 

5, 6, 7, 8 Braçadeiras ----- 4 

 

 
       Figura 2 – Equipamento montado e instalado no campo. 

 

 
        Figura 3 – Equipamento em funcionamento no campo. 

 

Palavras-chave: bomba hidráulica, irrigação, sustentabilidade. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE NUTRICIONAL DA Lactuca sativa L. (ALFACE) 

CULTIVADA EM SOLO SOB APLICAÇÃO DE ÁCIDOS HÚMICOS E 

FÚLVICOS ASSOCIADO À ADUBAÇÃO MINERAL 

 

Orientando: Sérgio Alves de AZEVEDO – Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Acadêmico do Curso de Ciências Licenciatura em Química – CESI/UEMA  

 

Orientadora: Ivaneide de Oliveira NASCIMENTO 

Profa. M.Sc. Departamento de Química e Biologia do CESI/UEMA 

 

Colaboradores: Joacir MORAIS – Aluno do curso de Agronomia Bacharelado. Kadja da 

Silva CERQUEIRA; Maria de Fátima de Castro OLIVEIRA – Alunas do curso de 

Engenharia Florestal – CESI/UEMA; Antonia Alice Costa RODRIGUES – Professora do 

Departamento de Fitotecnia CCA/UEMA; Vera Lucia Neves DIAS – Professorado 

Departamento de Química e Biologia do CECEN/UEMA; Jorge Diniz de OLIVEIRA –

Professordo Departamento de Química e Biologia do CESI/UEMA; Suellen Alves de 

AZEVEDO –Professorado Departamento de Química e Biologia do CESI/UEMA 

 

Na atualidade a preocupação com a agricultura orgânica como alternativa de produção 

agrícola vem ganhando espaços tanto no ponto de vista econômico como de saúde pública. 

Dentre os efeitos do ácido húmico pode-se citar: transporta micronutrientes para raízes das 

plantas; reduz salinização ao sequestrar o sódio; são quelante de metais, etc. Portanto, a 

presente pesquisa visa avaliar a ação dos ácidos húmicos e fúlvicos extraídos de esterco 

bovino associados com N-P-K, na produtividade e na qualidade da Lactuca sativa 

L.(alface), considerando o peso fresco e as concentrações de sais minerais. O presente 

trabalho foi realizado nos Laboratório de Química e Laboratório de Fitopatologia, 

Microbiologia e Alimentos do Centro de Estudos superiores de Imperatriz, e em casa de 

vegetação no Centro de Difusão Tecnológica (CDT), na área da INFRAERO. O solo foi 

coletado numa área, onde foi retirada uma amostra de solo a uma profundidade de 20 cm, 

logo após, a amostra foi empacotada em saco plástico e levada para o laboratório de 

Química da UEMA/CESI a ser analisada para fins de fertilidade, segundo a metodologia 

do Instituto Agronômico de Campinas (1997). Para a extração dos ácidos húmicos e 

fúlvicos do esterco bovino foi adotada a metodologia de Benites et al. (2003). Para a 

determinação do teor de carbono orgânico foi utilizado a metodologia de Mendonça e 

Matos (2005). Produziram-se as mudas em bandeja e realizou-se o transplantio. O 

delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com 10(dez) 

tratamentos e 6(seis) repetições utilizando vasos de 3 Kg  para o cultivo dessa hortícula. Os 

tratamentos adotados foram: T1 – Somente solo; T2 – esterco + solo ; T3, T4 – 200 e 300mL 

de ácidos fúlvicos respectivamente/ 3 Kg de solo; T5 – NPK + 300 mL ácidos fúlvicos/3 

Kg de solo,T6,T7, – 200 e 300mL de ácidos húmicos respectivamente/ 3 Kg de solo, T8 – 

NPK+ 300 ml ácido húmico/3 Kg de solo, T9 – NPK + 300 mL ácido húmico + 300 mL 

ácido fúlvico/3 Kg de solo, T10 – NPK/ 3 Kg de solo. As dosagens de ácidos fúlvicos e 

húmicos foram aplicadas aos cinco, quinze e Vinte e cinco dias após o transplantio da 

hortícola estudada. As plantas foram coletadas aos 35 dias após transplantio, onde cada 

uma foi pesada para obtenção do peso fresco, após a pesagem foram retirados 5 folhas para 

determinação da área foliar, e concentração de Ca
2+

, Mg
2+

, Fe
2+

 e P. Os teores de Cálcio 

(Ca
2+

), Magnésio (Mg
2+

), Ferro (Fe
2+

) e Fósforo (P) foram determinados segundo o 

Instituto Adolfo Lutz (2008). O solo analisado apresenta acidez forte, CTC que caracteriza 

solo com alto teor de areia, maior predisposição para a lixiviação de nitrogênio e potássio, 
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baixa capacidade de retenção de água, a saturação de base indica ser um solo eutrófico e 

abaixo da saturação de base exigida para a cultura de alface, que é equivalente a 80%. 

Havendo a necessidade da aplicação de calcário na dosagem de 0,28 t/há, o que equivale a 

0,143 g/3kg de solo.O teor de carbono na fração de ácidos húmicos e fúlvicos relaciona a 

quantidade do mesmo a cada g de esterco, no adubo orgânico(esterco de gado) encontrou-

se 9,494 mg.g
-1

 de carbono orgânico. Com esse teor de carbono orgânico a aplicação dos 

ácidos húmicos e fúlvicos no solo poderá favorecer o melhor desenvolvimento da alface. 

Em relação ao peso fresco o tratamento com somente solo e com somente N-P-K se 

destacou dos demais, apresentando a maior média, sendo significativo ao teste Tukey ao 

nível de 5 % de significância (Tabela 1). Em relação à área foliar não houve diferença 

significativa entre os tratamentos, no entanto, relacionando os resultados individualmente, 

o tratamento com um melhor desenvolvimento em relação à área foliar foi o com 200 mL 

ácidos fúlvicos (Tabela 1). Em trabalho realizado por Azevedo (2012) observou-se que os 

tratamentos com aplicação de ácidos fúlvicos foram mais efetivos no crescimento da 

alface.  O nitrogênio tem função estrutural na planta, sendo fundamental para o 

crescimento vegetativo e na produção, estimulando o desenvolvimento de gemas floríferas 

e frutíferas. Em trabalho realizado por Araújo et al. (2011) doses de N mineral afetaram 

negativamente o crescimento da alface, cv. “Verônica”. 

 

Tabela 1 – Resultado estatístico do resultado da área foliar e do peso fresco 

Tratamentos Área Foliar Peso Fresco  

T1 – Substrato com somente solo; 109.17400 a                         76.66666 a                         

T2 – 0,5Kg de esterco bovino + 2,5 Kg de solo; 93.24567 ab 49.33333 a                         

T3 – 200 mL de ácidos fúlvicos/ 3 Kg de solo; 84.94115 ab 86.00000 a         

T4 – 300 mL de ácidos fúlvicos/3 Kg de solo; 48.58123b                        39.00000 a                         

T5 – NPK + 300 mL ácidos fúlvicos/3 Kg de solo; 70.84768 ab 71.83334 a                         

T6 – 200 mL de ácidos húmicos/ 3 Kg de solo; 68.40582 ab 44.33333 a                         

T7 – 300 mL de ácidos húmicos/3 Kg de solo; 70.25922 ab 58.00000 a                         

T8 – NPK+ 300 ml ácidos húmicos/3 Kg de solo; 82.86913 ab 47.33333 a                         

T9 – NPK + 300 mL ácidos húmicos + 300 mL 

ácidos fúlvicos/3 Kg de solo; 

87.68753 ab 36.66667 a                         

T10 – NPK.  106.14410 a                         55.33333 a                         

F 2.6632 * 1.9358 ns 

CV% 33.62  51.96     

DMS 52.88624                        56.11788                        
Analise de variância – teste Tukey ao nível de significância 5% (F = Estatística do teste F; CV% = 

Coeficiente de variação em %; DMS= Diferença mínima significativa).* significativo ao nível de 5% de 

probabilidade (01 ≤ p < .05); ns não significativo (p ≥.05). 

 

A partir das análises dos Sais Minerais, constatou-se a presença de Ca
+2

, Mg
+2

, Fe
+2

 e P em 

todos os tratamentos aplicado. Contudo não houve diferença significativa entre os 

tratamentos. Este resultado pode está relacionado a capacidade dos ácidos húmicos e 

fúlvicos formarem complexo metálicos muito estáveis, Buffle et al. (1990) afirmaram que 

os complexantes naturais como as substâncias húmicas, por sua heterogeneidade físico-

química, desempenham um importante papel no controle das concentrações de íons 

metálicos livres em sistemas naturais, agindo como um tampão desse íons. Como já foi 

mencionado o pH das soluções aplicadas podem influenciar pois pH inferior a 4,0 a 

elevada concentração hidrogeniônica afeta a integridade e permeabilidade das membranas, 
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podendo haver perda de nutrientes já absorvidos (ANDRADE NETO et al. 2002). Dentre 

os minerais analisados o magnésio foi o que obteve a maior concentração (Gráfico 1) esse 

fato pode está relacionado ao mesmo ser um dos constituístes da clorofila.  

 

 
 

Gráfico 1 – Teor de Cálcio (mg.kg
-1

), Magnésio (mg.kg
-1

) e Fosforo (mg.kg
-1

). 

 

Palavras Chaves: Ácidos húmicos. Ácidosfúlvicos. Alface. 
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ASPECTO BIOLÓGICO E BIOMÉTRICO DO DESENVOLVIMENTO 

REPRODUTIVO DE JURARÁ (Kinosternon scorpioides, Linnaeus, 1766) CRIADO 

EM CATIVEIRO 

 

Orientada: Adriana Raquel de Almeida da ANUNCIAÇÃO- Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Acadêmica do Curso de Medicina Veterinária - CCA/UEMA 

 

Orientadora: Alana Lislea de SOUSA 

Profa PhD. Departamento das Clínicas/CCA/UEMA 

 

Colaboradora: Antonia Santos OLIVEIRA 

Profa. Dra. Departamento das Clínicas/CCA/UEMA 

 

O jurará (Kinosternon scorpioides) é uma pequena tartaruga de água doce de hábito semi-

aquático, integrante da fauna silvestre maranhense, que ao longo dos anos vem sendo 

explorado e consumido como iguaria exótica da culinária local, sem ainda haver um plano 

de manejo para a manutenção e sobrevivência da espécie. Esta pesquisa teve como objetivo 

obter informações referentes ao comportamento reprodutivo das fêmeas, período de 

incubação dos ovos, morfologia embrionária e do crescimento dos animais em cativeiro. O 

período de execução foi de 24 meses com observações diárias, em duas épocas climáticas 

do ano, a chuvosa e a seca. O local das observações foi o Criadouro Científico para 

Kinosternon scorpioides do Curso de Medicina Veterinária/UEMA licenciado pelo 

IBAMA-MA (1899339/2008), com autorização do Comitê de Ética e Experimentação 

Animal (CEEA/UEMA-034/2010). Foi tomado dados referente a biometria dos ninhos, 

ovos e dos animais recém-nascidos, assim como dos animais juvenis, jovens e adultos com 

auxilio de um paquímetro de precisão e o peso em balança analítica. Os ovos (n=210) eram 

retirados dos ninhos e mantidos em uma chocadeira artificial até o momento da eclosão. 

Para análise do desenvolvimento embrionário fez-se uso de 20 ovos de jurarás com 12, 19, 

29, 36, 39, 57, 70, 79, 84, 90 dias de incubação. Os embriões juntamente com seus anexos 

foram fixados em solução de formaldeído a 10% para o processamento histológico. Como 

resultados observou-se que os ninhos eram construídos principalmente nos cantos das 

baias, formados a partir da escavação da terra com a formação de uma depressão 

arredondada (Fig. 1-A) com profundidade média de 7,09 cm, diâmetro maior 12,95cm e 

diâmetro menor 9,19cm e a média de ovos depositados de 4,1. Sobre o formato dos ovos 

estes são alongados, de casca rígida e lisa, coloração branca com tamanho médio de 

comprimento de 3,28cm, largura de 1,71cm e peso médio de 7,80g. O período de 

nidificação das fêmeas (Fig. 1-B) ocorreu no final do período chuvoso (abril, maio), inicio 

do período seco (agosto e setembro) e no período de transição (junho e julho), assim 

justifica-se que esta diferença no período de nidificação observado para o jurará em 

cativeiro pode estar relacionado com o efeito das diferenças de temperatura, umidade e 

variações do ambiente na fisiologia dos indivíduos, conforme foi relatado por Souza 

(2004) no comportamento reprodutivo para quelônios em geral. No que concerne ao 

desenvolvimento do embrião a vesícula embrionária foi observada aos 12 dias, envolvida 

pela membrana perivitelinica e coriônica, diferente para a tartaruga Pelodiscus sinensis 

onde o embrião já é formado com dois dias de incubação (TOKITA & KURATANI, 

2001). Na organogênese, por meio da microscopia de luz, o embrião com 29 dias (Fig. 1- 

C), apresentava cavidades cardíacas, constituída por dois átrios e um ventrículo, o intestino 

em forma tubular, rim com formação de células cúbicas, possíveis remanescestes dos 

túbulos coletores, fígado revestido por uma cápsula de tecido conjuntivo, com cordões de 
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hepatócitos. No embrião de 39 dias era visível a flexura cervical, o broto dos membros 

torácico e pélvico e a formação da cauda (Fig.1 - D).  Aos 57 dias o embrião apresentava 

início de pigmentação do corpo. Com 90 dias estava completamente formado, com 

carapaça e plastrão bem desenvolvidos. Durante o período do experimento registrou-se o 

nascimento de 91 filhotes (Tabela 1), sendo 25 nos meses de novembro/2010 a 

janeiro/2011, com média do período de incubação de 195 (±150-291) dias e 66 filhotes que 

nasceram no período de novembro/2011 a janeiro de 2012 com média de 177 dias de 

incubação (±123-212). Ao nascer os filhotes apresentaram carapaça de cor negra com 

manchas amarelas nas margens (Fig. 2 - E) e resquícios de saco vitelínico parcialmente 

exteriorizado, através de uma abertura entre os escudos abdominais e femorais do plastrão 

(Fig. 2 - F). Pelo acompanhamento biométrico os animais juvenis apresentaram 

crescimento significativamente maior se comparados aos demais grupos (Fig. 2 - G). 

Conclui-se que a pesquisa possibilitou reunir dados importantes sobre o período de 

incubação dos ovos, características embrionárias, organogenese e do crescimento da 

espécie, focado no padrão do comportamento reprodutivo, permitindo melhor compreensão 

da biologia reprodutiva e do desenvolvimento do Kinosternon scorpioides, favorecendo 

ações futuras de conservação e preservação com a aplicabilidade dos conhecimentos 

adquiridos, principalmente nas práticas de reintrodução dos filhotes em ambiente natural.  
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Em Kinosternon scorpioides. (A) Ninho contendo ovos; B-Fêmea em 

momento de postura (nidação); C- Fotomicrografia de embrião com 29 dias de 

desenvolvimento corado com HE em: 1- vesícula óptica, 2- ventrículo, 3- átrio direito, 

4 átrio esquerdo, 5-traqueia, 6- esôfago, 7- fígado, 8- intestino, 9-rim, 10- somito. Em 

D - Vista lateral de embrião de 39 dias em 1 vesícula óptica; 2 fosseta nasal; 3- limite 

anterior da carapaça; 4- limite posterior da carapaça; 5-flexura cervical, 6- ducto vitelo 

intestinal, Mt- broto do membro torácico. 
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Tabela 1 - Dados biométricos de Kinosternon scorpioides ao nascer. São Luís-Ma, 2012 
 

Medidas                                                                X±DP                             Coeficiente de Variação 

Peso (g)                                                             5,35±0,97                                               0,930                                                                                                       

CC (cm)                                                            2,85±0,21                                               0,043                 

LC (cm)                                                            1,92±016                                                0,026 

CP (cm)                                                             2,42±0,15                                               0,024 

LP (cm)                                                             1,67± 0,10                                              0,010 

ALP (cm)                                                          1,50±0,13                                               0,018 

 

 

 

 

Palavras Chave: Kinosternon scorpioides, preservação, biologia reprodutiva. 
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5 

CC= Comprimento de Carapaça, LC=Largura de Carapaça, CP= Comprimento do Plastão, LP= 

Largura do Plastão e ALT= Altura do Plastrão, com suas respectivas Médias (X), Desvios Padrão (DP) 

e Coeficiente de Variação. 

 

 

Figura 2 - em E - Recém-nascidos de Kinosternon scorpioide. Em F - vista ventral 

mostrando resquícios de saco vitelínico (seta) entre os escudos abdominais (a) e 

femorais (b). Em G – gráfico mostrando o crescimento dos animais em seus 

respectivos grupos: Adultos, Jovens, juvenis e recém-nascidos; CC- Comprimento de 

carapaça; LC- Largura de carapaça; CP-Comprimento de plastrão; LC- Largura de 

Plastrão; ALT- Altura. 
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Os quelônios apresentam uma grande diversidade de estratégias alimentares, que variam 

entre as diferentes famílias e espécies (MALVASIO et al., 2002). Estudos mostram que 

varias espécies de quelônios são consideradas como oportunistas, aproveitando-se da 

disponibilidade local de alimento,bem como variação sazonal na dieta de várias espécies, 

algumas presas sendo consumidas em certas épocas justamente por serem mais comuns em 

alguns períodos do ano (FACHIN-TERAN  et al., 1995; SOUZA 1995; SOUZA & ABE 

1997A). Algumas espécies de quelônios podem ser carnívoras, outras herbívoras, ou ainda 

possuir uma dieta mista, espécies denominada onívoras. (LUZ et al., 2003). Em diversas 

espécies desses animais há uma dieta diferencial entre os sexos. Fêmeas de algumas 

espéciesde quelônios consomem mais moluscos que os machos, Essa diferença pode ser 

justificada pelo fato das fêmeas requererem mais cálcio, necessário para a formação dos 

ovos (MOLL & LEGLE, 1971). Kinosternon scorpioides, é um quelônio encontrado no 

Maranhãoà beira de rios da Baixada Maranhense (PERREIRA, 2000) sendo conhecido 

nesta região como jurará (PEREIRA et al.,2007). Sua carne é uma excelente fonte de 

proteína e a despeito da legislação vigente, é comercializado nas praias ou feiras e 

consumido nos restaurantes sob a forma de farofa servida em casquinha. Esta 

comercialização é clandestina, infringindo a Lei n° 9605/98, de 12 de fevereiro de 1998 

que trata dos crimes ambientais (PEREIRA, 2004).  É devido a ausência de informações 

sobre o aspectos alimentares da espécie que este trabalhoobjetiva-se analisaros hábitos 

alimentares dessa espécie durante o período seco e chuvoso dessa região. Os animais 

formam capturados aleatoriamente na cidade de São Bentocom auxílio de um chuchu de 

ferro e uma malhadeira, conduzidos ao Laboratório da Fazenda Escola de São Bento, onde 

foirealizada a biometria (Fig. 1), submetidos aeutanásia e realizada a análise do conteúdo 

estomacal. O protocolo experimental foi realizado de acordo com o Guia de Uso e 

Cuidados com Animais Laboratoriais do Colégio Brasileiro de Experimentação Animal 

(COBEA). O protocolo Experimentação foi aprovado pelo Parecer n° n°038/2011e pelo 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade n° 26136/2010. Os animais 

foram agrupados em dois grupos, sendo um grupo para a estação seca e outro grupo para a 

estação chuvosa (Tabela 1). A análise dos itens alimentares foi realizada com um auxilio 

de uma lupa e classificados de acordo com escala proposta por Hérran (1987) quanto ao 

grau de repleção: estômago vazio, estômago quase cheio (1/4 de alimento), estômago 

parcialmente cheio (1/2 de alimento) e estômago cheio. Quanto ao grau de digestão: 

Digerido e semi-digerido. Durante a análise foram observadas que os estômagos dos 

animais capturados durante o período seco encontravam-se totalmente vazio, ausentes de 

itens alimentares. Os animais capturados no período chuvoso apresentaram uma 

diversidade de itens alimentares tanto de origem animal (espinho, escamas e barbatanas de 

peixes e carapaça de insetos) quanto de origem vegetal (Algas e detritos vegetais). Estes 

animais foram classificados quanto ao grau de repleção em: cheio (quatro animais), vazio 

(três animais), um quarto preenchido (dois animais) e três quartos preenchidos (um animal) 
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(Gráfico 1). Quanto ao grau de Digestão foram classificados em semi-digerido (sete 

animais) e totalmente digerido (três animais). Através desta analise foram observadas 

nestes animais um dieta mista, pois foram encontrados itens alimentares com 

características vegetais como algas e detritos vegetais e com origem animal como escamas, 

barbatanas e espinhos de peixes além de carcaça de insetos (Fig. 2). Essa descrição esta de 

acordo com Luz et al., 2003 para o qual muitas espécies de quelônios podem ser tanto 

herbívoros quanto carnívoros, sendo portanto denominados de onívoros. Vale ressaltar que 

esses animais também podem ser classificados como oportunistas, uma vez que se 

observou que eles alimentam-se do que esta disponível no ambiente (Gráfico2). Em 

relação à variação na dieta pela diferença sexual não se observou uma particularidade 

alimentar entre machos e fêmeas, sendo encontrado itens alimentares animais e vegetais 

tanto nos macho quanto nas fêmeas, essa descrição não corresponde aos achados por 

Teránet al., 1995, o qual relata que fêmeas de determinadas espécies tem preferencia por 

alimentos de origem animal, como moluscos. Diante desses resultados podemos inferir que 

os jurarás são animais onívoros e oportunistas, não havendo variação na dieta pela 

diferença sexual e que esse conhecimento nos possibilitará a criação do jurará em cativeiro 

bem como traçar estratégias para melhorar a qualidade de vida da comunidade e evitar a 

extinção da espécie. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Fig. 1 (A) e (B)- Biometria do Jurará (Kinosternon scorpioides). São 

Bento-MA, 2012. 

 

A 
B 

Grafico1-Grau de Repleção dos jurarás (Kinosternon scorpioides) capturados emSão 

Bento no período chuvoso (Junho de 2012). São Bento-MA, 2012. 
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Palavras-chave: Nutrição, Sazonalidade e Quelônios. 

 

Grafico2-Itens alimentares encontrados nos estômagos dos jurarás (Kinosternon 

scorpioides) capturados em São Bento no período chuvoso (Junho de 2012). São Bento 

- MA, 2012. 
 

Figura 2 (A) e (B), (C) e (D), (E) e (F), (G) e (H) - 

Itens alimentares encontrados no estômago dos Jurarás 

capturados na estação chuvosa (Junho de 2012). São 

Bento- MA. 
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O jurará (Kinosternon scorpioides, LINNAEUS, 1776), é um pequeno cágado de 

comportamento semi-aquático pertencente à família Kinosternidae. Atualmente, com a 

diminuição do número de exemplares em determinadas regiões devido à caça predatória, 

tem surgido interesse pela sua reprodução em cativeiro, gerando também a necessidade de 

conhecimentos e estudos mais aprofundados nas áreas de morfologia, fisiologia, 

reprodução e etologia destas espécies animais (MURO et al., 1994). O perfil bioquímico do 

sangue é uma ferramenta muito importante no processo de reabilitação de tais animais, 

uma vez que aumenta a eficiência do diagnóstico e do tratamento de animais enfermos 

(WALSH, 1999). A alanino aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST) 

pertencem a um grupo de enzimas que catalisa a conversão de aminoácidos e oxiácidos 

através da transferência de grupos amino. Embora haja numerosas enzimas envolvidas na 

cascata, ALT e AST são as de maior importância clínica (HOCHLEITHNER, 1994). ALT 

ocorre no fígado de répteis. A creatinina é o produto do catabolismo da creatina, a 

principal fonte fosforilada de ATP no tecido muscular. A excreção da creatinina ocorre via 

renal, refletindo a taxa de filtração e, conseqüentemente, a funcionalidade do órgão 

(GONZÁLEZ, SILVA, 2006). A uréia é sintetizada no fígado a partir do grupo amina 

liberado pelos aminoácidos durante o catabolismo das proteínas. A maior parte é excretada 

através da urina, sendo por isto utilizada como indicador do funcionamento renal nos 

animais ureotélicos (GONZÁLEZ, SILVA, 2006). As principais proteínas sanguíneas são a 

albumina e as globulinas. A albumina é uma proteína sintetizada no fígado que 

corresponde a cerca de 50% do total das proteínas no soro (SANTOS, 1999; GONZÁLEZ, 

SILVA, 2006). Desempenha importante papel no controle da osmolaridade do plasma, no 

armazenamento de aminoácidos, no transporte de muitos nutrientes e no equilíbrio do pH 

sangüíneo (GONZÁLEZ, SILVA, 2006). A glicose é um dos principais combustíveis 

utilizados pelo organismo para a realização dos trabalhos biológicos (GONZÁLEZ, 

SILVA, 2006). Triglicerídeos são resultantes da esterificação dos ácidos graxos com o 

glicerol, servindo de reserva de energia (GONZÁLEZ, SILVA, 2006). O fósforo é um 

componente da estrutura da matriz óssea, estando presente no esqueleto como fosfato 

inorgânico. O cálcio exerce importante função na composição do esqueleto e em reações 

de coagulação sangüínea, manutenção da integridade e permeabilidade das membranas 

celulares, na estimulação dos músculos esqueléticos e cardíacos e na condução 

neuromuscular (SANTOS, 1999). Existem poucas informações sobre os valores 

bioquímicos do jurará, sendo de grande importância esta determinação. Este trabalho teve 

como objetivo avaliar as variações dos constituintes bioquímicos sanguíneos do 

Kinosternon scorpioides, mantidos em cativeiro. Para isso, foram colhidos por venipunção 

do seio venoso cervical, com seringas sem anticoagulante, amostras de sangue de 21 
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animais oriundos do Criadouro Científico para Pesquisa em Kinosternon scorpioides da 

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), licenciado junto ao Instituto Brasileiro do 

Meio ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA-MA). Foram obtidos 3 ml de sangue 

que foram transferidos rapidamente para frascos vacutainer sem anticoagulante e 

centrifugados para obtenção do soro e logo após foram transferidos para eppendorf e 

armazenado a -20°C. Os níveis de proteínas totais, albumina, glicose, triglicerídeos, ureia, 

creatinina, cálcio e fósforo foram obtidos manualmente através da leitura em 

espectrofotômetro, utilizando-se os kits LABTEST, seguindo as recomendações do 

fabricante. Já os valores para, AST, ALT e GGT, foram obtidos através do sistema 

bioquímico automatizado (CELM SBA 200). Os valores foram proteínas totais 5,71 ± 

4,70g/dL, albumina 2,21 ± 1,05g/dL, globulinas 3,1 ± 4,0g/dL, glicose 64,28 ± 5,50mg/dL, 

creatinina 7,95 ± 1,94 mg/dL, ureia 31,65 ± 29,8mg/dL, AST 65,5 ± 24,4UI/L, ALT 8,0 ± 

1,72UI/L, GGT 1,0 ± 0,0UI/L, cálcio 16,29 ± 5,58mg/dL e fosfóro 4,8 ± 1,46mg/dL 

(Tabela 1). Conclui se que os valores obtidos apresentam diferenças dos valores descritos 

para outras espécies de quelônios. A espécie estudada apresenta escassos valores de 

bioquímica sanguínea na literatura, desta maneira os dados que foram apresentados 

auxiliam no estabelecimento de um padrão de bioquímica sanguínea para Kinosternon 

scorpioides criadas em cativeiro. As condições ambientais, nutricionais e reprodutivas, as 

quais estes animais estão submetidos, influenciaram os resultados, observando-se valores 

distintos para os elementos pesquisados, comparados com outros autores. Com base nos 

resultados, conclui-se que os valores observados para os constituintes bioquímicos 

sanguíneos do Kinosternon scorpioides são únicos e podem contribuir para a obtenção dos 

valores de referência para esta espécie, mantida em cativeiro. 

 

 

 

 

METABÓLITOS UNID.   X                          DP 

Glicose mg/dL 64,28                    65,50 

Proteínas totais g/dL 5,71                      4,70 

Albumina g/dL 2,21                      1,05 

Globulinas g/dL 3,1                        4,05 

Creatinina mg/dL 7,95                      1,94 

Uréia 

Alt/tgp 

Ast/tgo      

Ggt    

Triglicerídeos      

mg/dL 

UI/L 

UI/L 

UI/L 

mg/dL                    

31,65                    29,83 

8,0                        1,72 

65,5                      24,4 

1,0                        0,0 

237,12                  20,63 

Cálcio mg/dL                    16,29                    5,58 

Fósforo mg/dL                    4,8                       1,46 

   

Tabela 1 – Valores de referência em análises bioquímicas, para jurará, Kinosternon 

scorpioides, São Luis/MA, 2012. 

X - Média; DP - Desvio Padrão; ALT – Alanino aminotransferase; AST – Aspartato aminotransferase; GGT 

– Gama glutamiltransferase. 
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O Brasil possui o maior rebanho comercial de bovinos do mundo, com 200 milhões de 

cabeças de gado (MAPA, 2010). Sendo a região Centro-oeste a maior produtora com 

34,24%, seguido pelo Sudeste (21,11%), Sul (15,27%), Nordeste (15,24%) e Norte 

(14,15%) (SARCINELLI et al., 2007). Atualmente, o país encontra-se no topo do ranking 

dos países exportadores de carne bovina. Para acompanhar essa alta produção e alcançar 

melhor posição nos mercados internos e externos, os estabelecimentos de carne e derivados 

estão investindo em qualidade e quantidade (PAULINO et al., 2003). Segundo o censo do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Maranhão tem o segundo maior rebanho 

da região Nordeste totalizando 6.816.338 animais (IBGE, 2008). O rebanho bovino é 

criado praticamente em todo o Estado, concentrando-se nas microrregiões do Mearim, 

Baixada Ocidental Maranhense, Imperatriz e Médio Mearim (IBGE, 2008). Entretanto, os 

valores médios de produção dos rebanhos maranhenses situam-se entre os mais baixos do 

Brasil. Esta ineficiência na produção de carne e leite é altamente influenciada pelas más 

condições sanitárias e nutricionais. Dentre as doenças infecto-contagiosas que 

comprometem seriamente a saúde animal e pública destaca-se a tuberculose bovina, a qual 

destaca-se por ser    uma doença infecto-contagiosa  de evolução crônica que se caracteriza 

pelo desenvolvimento de lesões granulomatosas. Tem como agente etiológico o 

Mycobacterium bovis e pode afetar diversas espécies de animais domésticos e silvestres e 

também o homem, fazendo da bactéria uma importante espécie zoonótica.  Por isso, o 

presente trabalho teve por objetivo diagnosticar a tuberculose em bovinos abatidos em 

matadouros sob inspeção no município de São Luís-MA, as quais foram coletadas, no 

período de agosto de 2011 a junho de 2012, 30 amostras de lesões encontradas com maior 

frequência, em pulmões, linfonodos (mediastínicos, inguinais superficiais, retrofaríngeos, 

bronquiais, parotídeos, cervicais e mesentéricos) e fígado, as quais foram submetidas à 

técnica de coloração Ziehl-Neelsen no laboratório de Doenças Infecciosas da Universidade 

Estadual do Maranhão-UEMA. Também foi aplicado um questionário aos funcionários dos 

matadouros objetivando conhecer aspectos epidemiológicos da tuberculose bovina no 

município de São Luís – MA. Nenhuma amostra examinada revelou a presença de BAAR, 

portanto, as referidas amostras não foram submetidas ao exame histopatológico, no entanto 

observou-se que as condenações mais frequentes destas vísceras eram por enfisemas 

pulmonares, aspiração ruminal e aspiração de sangue. O questionário aplicado constatou 

que 90% dos bovinos abatidos são oriundos do interior do estado do Maranhão e 10% do 

estado do Pará e que os três matadouros são responsáveis pelo abate de aproximadamente 
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7.000 animais/mensais os quais abastecem de feiras e frigoríficos da cidade dando enfoque 

para o matadouro “C” que abate médias de 400 animais por dia (Gráfico 1). Como mostra 

o Gráfico 2, no total de doze técnicos e auxiliares de inspeção entrevistados, os quais 

prestam serviços para os três matadouros, 80% sabem identificar as lesões características 

de tuberculose e já ouviram falar da enfermidade e de sua importância para a saúde 

pública, porém 20% não sabem identificar com segurança as lesões características de 

tuberculose. Do total de 200 funcionários contratados pelos matadouros, 90% não sabem 

identificar as lesões características de tuberculose e a sua importância para saúde pública e 

apenas 10% conhecem os riscos de transmissão dessa enfermidade, mas não sabem 

identificar as lesões características nas vísceras dos bovinos. Quando as lesões 

características são observadas no exame post-mortem pelos técnicos toda a carcaça é 

condenada e descartada, sendo levados para incineração em uma empresa terceirizada a 

qual presta serviços para os três matadouros. Com esse trabalho conclui-se que é de 

extrema importância que se façam mais estudos e palestras de conscientização nos 

matadouros-frigoríficos para os técnicos e auxiliares a respeito da tuberculose e suas vias 

de transmissão. Principalmente a respeito das medidas de prevenção sanitárias, 

estimulando o uso dos Equipamentos de Proteção Individuais (EPI) visando a redução dos 

prejuízos a saúde dos funcionários e dos consumidores, garantindo assim a segurança 

alimentar da população do município de São Luís – MA.  
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Os ovinos contribuem para o desenvolvimento sócio econômico de uma região ou país, 

desde que adequadamente explorados (SIMPLICIO et al., 2001). Dentro desta perspectiva, 

existe hoje uma ampla necessidade de monitorar a reprodução destes animais para permitir 

aumento da eficiência reprodutiva e/ou produtiva dos rebanhos (FONSECA, 2005). O 

rebanho ovino maranhense concentra-se nas porções leste, norte e oeste, detendo quase 

80% do total do Estado (SEBRAE, 2006). A região da Baixada Maranhense aloca um 

efetivo médio de 16.671 animais, correspondendo a 7,26% de toda a produção do Estado, 

tendo o município de São Bento um total de 560 animais, sendo responsável por 3,36% da 

atividade na região da baixada (IBGE, 2010). O principal entrave para a utilização da 

ultrassonografia no diagnóstico andrológico veterinário tem sido a ausência de parâmetros 

normais da anatomia testicular das espécies domésticas (AGUMBAH et al., 1995). O 

estabelecimento de parâmetros ultrassonográficos de normalidade para morfologia e 

dimensões testiculares permitirá estudos sobre processos degenerativos dos testículos, e a 

avaliação das imagens, permitirá o estudo do processo ejaculatório (GRIFFIN e 

GINTHER, 1992). Diante desses fatores, o presente trabalho teve como objetivo 

determinar a ecogenicidade testicular de ovinos sem padrão racial definido (SPRD) criados 

na região da baixada ocidental maranhense. O experimento foi desenvolvido na cidade de 

São Bento (02º41'45" latitude-sul e 44º49'17" longitude-oeste). Foram avaliados 20 vinte 

ovinos machos, sem padrão racial definido, com idades entre quatro a doze meses, criados 

em sistema de manejo semi-intensivo. Todos os animais passaram por avaliação clínica 

através de inspeção e palpação antes da realização do exame ultrassonográfico, para 

identificar presença/ausência de lesões na pele e bolsa escrotal, e avaliar consistência, 

tamanho, forma e temperatura testicular e a livre movimentação dos testículos na bolsa 

escrotal. A avaliação ultrassonográfica dos testículos dos ovinos foi realizada com o 

aparelho de ultrassom portátil da marca Kaixin e modelo KX5500
®
, utilizando transdutor 

linear de 7,5MHz de frequência. A avaliação foi realizada a cada 30 dias, aos 4, 6, 8, 10, 

12, 14, 16 e 18 meses, sempre no período da manhã. Para avaliação da ecogenicidade do 

parênquima e mediastino testicular, inicialmente aplicou-se uma camada de gel acústico 

sobre a bolsa escrotal e o transdutor foi posicionado longitudinalmente ao maior eixo de 

cada testículo. Foram feitas imagens em planos sagitais e frontais nos testículos direito e 

esquerdo de cada animal, que foram salvas no dispositivo de armazenamento de dados 

USB acoplado ao aparelho. Durante a realização do exame ultrassonográfico, os testículos 

foram mantidos manualmente, sem nenhuma tração. Posteriormente realizou-se a 
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transferência das imagens diretamente para um computador e, logo após, a avaliação das 

mesmas. De acordo com o exame clínico, no que se refere à avaliação testicular, foi 

verificada consistência tenso-elástica, livre mobilidade dentro da bolsa escrotal e ausência 

de sensibilidade em todos os animais do estudo. Em dois carneiros com idade de doze e 

dezoito meses, os testículos mostraram-se diminuídos de tamanho bilateralmente. Este 

achado pode significar problemas reprodutivos e ocasionar subfertilidade ou infertilidade 

(THOMÉ et al., 2007). Os demais apresentaram simetria e dimensões testiculares 

compatíveis com a espécie e idade. Em relação à bolsa escrotal foi verificado ausência de 

aderências, lesões e sem sensibilidade à palpação; os epidídimos mostraram-se de 

consistência firme, padrões esses que indicam normalidade à espécie estudada. Em relação 

às avaliações ultrassonográficas, a ecotextura do parênquima testicular (PT) tanto no plano 

sagital como frontal foi homogênea, com ecogenicidade variando de baixa a moderada 

(Figura 1A e 1B). A caracterização ecogênica das imagens do parênquima testicular foi 

realizada tomando por base o mediastino testicular (MT), estrutura hiperecóica (CARTEE 

et al., 1990) formada por tecido fibroso (LAVOIPIERRE, 2000). Foi observado que a 

ecogenicidade do parênquima testicular aumentou em proporção direta com a idade dos 

animais, havendo predominância de imagens com baixa ecogenicidade nos animais mais 

jovens (quatro a oito meses de idade) e ecogenicidade moderada nas demais (nove a 

dezoito meses de idade). O mediastino testicular (MT) foi identificado em 100% dos 

animais e caracterizado ultrassonograficamente como uma linha hiperecóica central tanto 

no plano sagital como frontal (Figura 1C). Assim como o parênquima testicular, foi 

verificado o aumento da ecogenicidade do mediastino testicular com o aumento da idade 

dos animais (Figura 2A e 2B). Foi verificado que em quatro dos animais estudados (20%) 

havia a presença de múltiplos pontos hiperecóicos distribuídos no parênquima testicular de 

ambos os testículos e que não formavam sombra acústica (Figura 2C). Esse achado foi 

visualizado nos animais de maior idade (um animal com dez meses, dois animais com 

quatorze meses e um animal com dezoito meses). Cardilli et al. (2009) descreveram a 

ocorrência das mesmas estruturas no parênquima testicular de bovinos, caracterizados pela 

presença pontos hiperecóicos não produtores de sombra, indicando um quadro de 

Microlitíase Testicular. Os resultados permitiram concluir que o parênquima testicular dos 

ovinos sem padrão racial definido é homogêneo, com ecogenicidade variando de baixa a 

moderada de acordo com a progressão da idade, e o mediastino testicular definido como 

uma linha hiperecóica central, aumentando sua ecogenicidade em proporção direta com a 

idade dos animais, assim como o parênquima testicular. Dessa forma, o exame 

ultrassonográfico pode ser considerado uma ferramenta de diagnóstico eficaz tanto para 

caracterizar a arquitetura testicular quanto para detectar alterações testiculares 

assintomáticas. 
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PT 

Figura 2 – Imagens ultrassonográficas dos testículos de ovinos sem padrão racial definido: 

A - mediastino testicular esquerdo de baixa ecogenicidade aos quatro meses de idade 

(plano sagital); B - mediastino testicular esquerdo de alta ecogenicidade aos dez meses de 

idade (plano sagital); C - testículo direito de um carneiro de dezoito meses de idade 

ilustrando pontos hiperecóicos distribuídos em parênquima testicular que não formam 

sombra acústica (plano sagital). 

Figura 1 – Imagens ultrassonográficas dos testículos de ovinos sem padrão racial 

definido: A – baixa ecogenicidade em parênquima testicular (PT) direito aos seis meses 

de idade (plano sagital); B - moderada ecogenicidade em parênquima testicular direito 

aos doze meses de idade (plano sagital); C - mediastino testicular esquerdo de um ovino 

sem padrão racial definido de oito meses de idade (plano frontal).  

PT 

PT 

PT PT 
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A Leucose Enzoótica Bovina (LEB) é uma doença comum em bovinos, prevalente em 

diversos estados do Brasil e no mundo (BIRGEL JUNIOR et al., 2006). Acomete 

frequentemente bovinos de leite, com idade acima de dois anos, com maior incidência em 

animais entre 5 e 7 anos de idade. Os sinais clínicos mais freqüentes são inapetência, 

indigestão, diarréia, perda de peso, partos distócicos, exoftalmia, paralisia de membros por 

alterações neurológicas com compressão de nervos (CAMARGOS et al., 2004). O 

desconhecimento da enfermidade pelos criadores e a ausência de uma política sanitária 

rigorosa, contribuem para sua disseminação pelos rebanhos brasileiros, uma vez que não é 

exigido o exame da LEB para compra e venda de animais, incluindo participação em feiras 

e exposições, e tão pouco se faz o controle sistemático nas propriedades. Deste modo, 

considerando a importância da bovinocultura leiteira aliada a ausência de dados 

epidemiológicos sobre a LEB, O presente trabalho teve como objetivo estimar a frequência 

da Leucose Enzoótica Bovina (LEB) em rebanhos leiteiros da regional de Pedreiras – 

Maranhão; bem como, verificar a frequência de animais reagentes ao teste de 

Imunodifusão em Gel de Agar por categoria e faixa etária, além de avaliar a presença de 

possíveis fatores de risco para Leucose Enzoótica Bovina na bacia leiteira da regional de 

Pedreiras-Maranhão. Para cada propriedade foi aplicado questionário epidemiológico com 

o objetivo de obter informações necessárias ao estudo de fatores de risco associados à 

animais sororeagentes para LEB. Foram coletadas 160 amostras séricas oriundas de 16 

rebanhos leiteiros, provenientes dos municípios de Bernardo do Mearim, Igarapé Grande, 

Pedreiras e Trizidela do Vale constituintes da bacia leiteira da regional de Pedreiras, 

Maranhão.  Para determinar o tamanho amostral, foi utilizada a expressão proposta pelo 

Centro Panamericano de Zoonose, e para a escolha das propriedades foram realizados 

sorteios aleatórios com base no cadastro da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do 

Maranhão (AGED-MA), de modo que foram coletadas 10 amostras de sangue, através de 

venopunção jugular, com auxílio de tubos a vácuo esterilizados, obedecendo a seguinte 

estratificação: duas novilhas de reposição (12-24 meses), sete vacas (≥ 24 meses) e um 

touro (≥ 24 meses) oriundas de vinte (16) propriedades de cada município. Após a coleta, 

as amostras foram acondicionadas e conduzidas ao Laboratório de Diagnóstico de Doenças 

Infecciosas do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Maranhão – 

UEMA, onde foram centrifugadas a 2.000 rpm durante 10 minutos, aliquotadas em 

duplicatas em tubos tipos eppendorff® e mantidas em temperatura de congelamento (-

20ºC) até a realização do teste. Para determinar a freqüência de anticorpos contra o VLEB, 

as amostras foram submetidas ao teste de Macro-Imunodifusão em gel de Ágar (IDGA), 

utilizando o kit do Instituto Tecnológico do Paraná (TECPAR), que detecta anticorpos 

anti-gp51, de acordo com o fabricante. Os resultados obtidos das 160 amostras de soro 
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sanguíneo analisadas, oriundas dos municípios de Bernardo do Mearim, Igarapé Grande, 

Pedreiras e Trizidela do Vale, submetidos ao teste de IDGA, indicam um frequência de 

60,62 % (n=97) de animais soro-reagentes ao antígeno do VLB e 39,38% (n=63) não 

reagentes. A frequência citada no referido trabalho assemelha-se com os resultados obtidos 

por (OLIVEIRA et al., 2011 & SANTOS et al., 2010), no estado do Maranhão, com 

55,80% e 63,50%, respectivamente. No entanto, os índices obtidos na pesquisa foram 

superiores aos relatados por (SPONCHIADO, 2008 & BIRGEL JUNIOR et al., 2006), que 

relataram uma frequência de 49,04% e 27,60% em bovinos de exploração leiteira.(Figura 

01) Com relação aos municípios avaliados, observou-se uma frequência de 75,00% (n= 30) 

em Bernardo do Mearim, 65,00% (n= 26) em Pedreiras, 62,50% (n=25) em Trizidela do 

Vale e 40,00% (n=16) para Igarapé Grande (Figura 02). Dados semelhantes foram citados 

por (SANTOS et al., 2010) em São Luís Gonzaga 70% (28/40), São José de Ribamar 65% 

(26/40), João Lisboa 60% (24/40) e Cidelândia 40 % (16/40) demonstrando a ampla 

distribuição da LEB na população bovina da Bacia Leiteira do Maranhão, com pequenas 

variações entre os Municípios de algumas Regionais. Com relação à faixa etária e 

categorias, observou-se que a maior frequência ocorreu em vacas com 55,36%, vindo em 

seguida novilhas com 38,12%, e touros com 25% (Figura 03). A análise univariada dos 

fatores de risco para LEB demonstrou que o uso repetitivo da mesma agulha para 

vacinação, vermifugação, etc., mostrou-se como fator de risco associado à transmissão, 

com 2,14 vezes mais chances de apresentarem-se sororeagentes (Tabela 1). Nas condições 

em que foi realizado o presente estudo, estes resultados permitiram concluir que, que a 

frequência de animais reagentes contra o VLEB em rebanhos leiteiros da bacia leiteira da 

regional de Pedreiras – MA encontra-se elevada. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 01 – Gráfico da frequência de anticorpos contra o Vírus da Leucose Enzoótica 

Bovina nos municípios de, Bernardo do Mearim, Igarapé Grande, Pedreiras e Trizidela do 

Vale, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 02 – Gráfico da frequência de anticorpos contra o Vírus da Leucose Enzoótica 

Bovina por município, 2012. 
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OR= “Odds Ratio”; IC= Intervalo de confiança; IDGA= Imunodifusão em gel de Àgar 
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Tabela 1 – Distribuição de frequência de bovinos soro-reagentes à Imunodifussão em Ágar 

gel (IDGA) para Leucose Enzoótica Bovina em relação às variáveis estudadas na bacia 

leiteira da regional de Pedreiras–MA, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Leucose; bovino; fatores de riscos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 03 – Gráfico da frequência de anticorpos contra o Vírus da Leucose 

Enzoótica Bovina por categoria e faixa etária de animais, 2012. 
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O búfalo (Bubalus bubalis) é um ruminante cuja origem remota de países do continente 

asiático, principalmente da Índia. Este chegou ao Brasil entre os anos de 1809 e 1895, no 

estado do Pará (TONHATI et al., 1999). Os mesmos vêm apresentando papel relevante na 

produção de alimentos nos países em desenvolvimento, principalmente nos países tropicais 

(BORGHESE, 2005). Associa-se o conceito de que os bubalinos são resistentes a várias 

doenças que naturalmente atingem os bovinos, de modo que alguns criadores associam a 

espécie à rusticidade, levando-os a criarem esses animais sem os cuidados sanitários 

adequados (LOPES, 2006). Por sua vez, também são acometidos pelo Mycobacterium 

bovis, sendo que o primeiro registro dessa doença, nesta espécie animal, data de 1889, na 

Hungria (HUTYRA; MAREK, 1947). As principais fontes de infecção da tuberculose de 

origem animal para o homem são, indiscutivelmente, o leite e sub-produtos sem pasteurizar 

ou ferver. Em casos especiais, muitas situações de tuberculose cutânea e pulmonar são 

causadas pelo contato com órgãos e vísceras contaminados e/ou via aerossóis. Os animais 

acometidos podem apresentar falta de apetite, variação de temperatura, emagrecimento 

progressivo, docilidade (JÚNIOR & SOUZA, 2008). O teste intradérmico é o método mais 

prático e eficaz para o diagnóstico da tuberculose em bubalinos (LAÚ, 2006). Por não se 

conhecer a real condição do rebanho bubalino da Regional de Pinheiro e por ser uma 

doença de grande impacto econômico é que se realizou o presente trabalho, objetivando 

diagnosticar e identificar fatores de risco associados à tuberculose em búfalos da Regional 

de Pinheiro.  Foi estipulado através de cálculos o número de 373 amostras, entretanto, 

devido a situações adversas, conseguimos trabalhar com 37 amostras, utilizando o Teste 

Cervical Comparativo. Para a realização do teste foi realizado a tricotomia das áreas de 

inoculação, evitando áreas com lesão, nódulos de parasitas e abscessos vacinais. Em 

seguida foi feita a mensuração da espessura da dobra da pele com o auxílio de um 

cutímetro e a mesma foi anotada no formulário utilizado para o referido teste (Fig. 1). Para 

cada rebanho foi aplicado questionário epidemiológico, a fim de obter informações 

necessárias ao estudo dos seguintes fatores de risco: sistema de criação, aquisição de 

animais, assistência veterinária, criação consorciada e tuberculinização. Notou-se que 

100% dos animais não reagiram ao TCC (Fig. 2), o que pode ser explicado pelo sistema de 

criação extensivo, onde os animais mantêm pouco contato entre si. Esse resultado foi 

diferente do encontrado por Pereira et al. (2009), que foi de 13,54% de animais de uma 
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propriedade do município de Arari - MA e de Ribeiro et al. (2011) que encontraram uma 

frequência de 13,3% de búfalos oriundos de uma propriedade da região de Viana – MA.  

Não foi possível evidenciar qualquer fator de risco que tenha relação com esta enfermidade 

no rebanho avaliado, haja vista que nenhum animal foi reagente. Entretanto, este resultado 

provavelmente não reflete a realidade da região, uma vez que, poucos estudos têm sido 

realizados para diagnosticar a tuberculose em búfalos, principalmente na regional de 

Pinheiro. Após análise dos dados, pode-se concluir que nenhum animal da regional de 

Pinheiro reagiu ao TCC e que não se pôde determinar os fatores de risco que tenham 

relação com essa doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras –chave: Tuberculose, Búfalos, Regional de Pinheiro. 

 

Figura 2 – Fotografia da leitura de tuberculinização em Bubalino após 72 horas, com 

resultado negativo, onde a reação á tuberculina aviária encontra-se maior que a bovina. 

Fonte: GEPRD 

Figura 1 – Fotografia da sequência do Teste Cervical Comparativo (TCC) em 

Bubalino. Tricotomia da região cervical (1), quantificação da espessura cutânea (2), 

inoculação da Tuberculina Aviária (3) e Bovina (4). 

Fonte: GEPRD 
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O búfalo (Bubalus bubalis) é uma espécie ruminante originária da Ásia que se difundiu 

para os demais continentes. Atualmente esta espécie encontra-se em rápida ascendência 

por todo mundo,caracterizando-se pela sua excelente adaptação, bem como capacidade de 

produzir e ainda seu destaque na produção de alimentos em regiões com características 

consideradas insatisfatórias à produção de bovinos (MANO FILHO, 1987). Sendo que no 

final da década de 50, a partir de uma iniciativa desenvolvimentista, o governo do 

Maranhão, passou a incentivar a importação de bubalinos para o estado, desta forma, os 

animais foram introduzidos nos campos inundáveis da baixada maranhense disseminando-

se na regional de Viana. Referindo-se a questão de sanidade em bubalino, até então, as 

informações científicas são escassas (PEREIRA et al, 2009) pouco se sabe sobre a saúde 

dos rebanhos bubalinos no país, bem como dados sobre a tuberculose nesses rebanhos. A 

tuberculose é uma enfermidade cosmopolita queacomete principalmente bovinos e 

bubalinos, é considerada como uma doença crônica e granulomatosa que se caracteriza 

pelo desenvolvimento progressivo de lesões nodulares causadas pelo Mycobacterium 

bovis, que pode ocasionar também uma perda de 10 a 25% indiretamente na produção.A 

transmissão para o homem ocorre através da ingestão de leite e derivados contaminados e 

pela via respiratória (BRASIL, 2006). A doença como zoonose é preocupante, 

principalmente em regiões pouco desenvolvidas, fazendo-se necessárias, melhorias nos 

aspectos de saúde pública veterinária, especialmente com tratadores de rebanhos e 

trabalhadores da indústria de carne devido os mesmos serem considerados populações de 

risco. O teste intradérmico é o método mais prático e eficaz para o diagnóstico da 

tuberculose em bubalinos (LAÚ, 2006). Por não se conhecer a real condição do rebanho 

bubalino da Regional de Viana e por ser uma doença de grande impacto econômico é que 

se realizou o presente trabalho, objetivando diagnosticar e identificar fatores de risco 

associados à tuberculose em búfalos da Regional de Viana. Foi estipulado através de 

cálculos de amostragem o número de 313 amostras, utilizando o Teste Cervical 

Comparativo. Para a realização do teste foi realizado a tricotomia das áreas de inoculação, 

evitando áreas com lesão, nódulos de parasitas e abscessos vacinais. Em seguida foi feita a 

mensuração da espessura da dobra da pele com o auxílio de um cutímetro e a mesma foi 

anotada no formulário utilizado para o referido teste Para cada rebanho foi aplicado 

questionário epidemiológico, a fim de obter informações necessárias ao estudo dos fatores 

de risco como: a aquisição de animais com frequência, o sistema de produção, bem como a 

aptidão do rebanho, aglomeração de animais, criação consorciada, sinais respiratórios. Os 

dados obtidos neste estudo demonstram que dos 313 animais testados 7% (n= 22) foram 

reagentes, 93% (n= 291) não reagentes (Figura 1).  
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Figura 1 – Gráfico da frequência de animais submetidos ao teste de tuberculinização 

intradérmico cervical comparativo em búfalos (Bubalus bubalis, var. BUBALIS-

LINNEAUS, 1758) da regional de Viana – Maranhão, Brasil, 2012. 

 

O percentual de animais positivos para tuberculose foi inferior ao descritos no município 

de Arari no Maranhão por Pereira et al. (2009). Ainda sim, é superior a prevalência de 

1,3% da tuberculose no rebanho bovino brasileiro (BRASIL 2006). Estes animais testados 

eram provenientes de seis municípios da regional de Viana no estado do Maranhão, onde 

obtivemos um percentual de 50% (n=3) desses municípios possuíam animais positivos, 

sendo que a variação da frequência foi de 0% a 11% por município. Foi possível também 

constatar que dos 16 rebanhos avaliados, 25% (n=4) possuíam pelo menos um animal 

positivo. Quanto aos fatores de risco foi possível evidenciar que os rebanhos leiteiros 

particular estão sob maior risco porque os métodos de criação permitem o contato direto 

entre animais (CAINO et al, 2010). O sistema de criação demonstrou uma correlação 

significativa com a tuberculose nos búfalos. De acordo com os dados obtidos verificou-se 

que o sistema semi-intesivo teve um maior numero de animais positivos quando 

comparado com o extensivo, fato esta que pode ser explicado correlação de dois outros 

fatores de risco, um período prolongado de aglomeração desses animais permitindo uma 

maior disseminação pela via areogena, e também pelo contato com outros animais de 

criação consorciada durante o pastejo (BRASIL, 2006). Verificou-se um correlação com 

aquisição de animais com frequência, pois há o risco da transmissão da doença através de 

animais adquiridos de outro rebanho, o que pode ser apontado como uma causa da 

persistência da tuberculose no rebanho. Foi possível concluir que a frequência de animais 

positivos para a tuberculose em rebanhos bubalinos da regional de Viana no estado do 

Maranhão pode ser considerada baixa. Havendo também a detecção de fatores de riscos 

foram associados à tuberculose no rebanho bubalino. 

 

Palavras –chave: Tuberculinização, Baixada, Bubalino. 
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O peixe-serra destaca-se dentre os recursos pesqueiros explorados na região maranhense, 

apresentando elevado potencial pesqueiro em virtude da sua abundância e ocorrência 

durante todo o ano, nos litorais ocidental e oriental maranhense (ALMEIDA et al., 2006). 

De acordo com Silva et al. (2007)  o pescado é considerado como agente de contaminação, 

podendo albergar microrganismos patogênicos como Aeromonas spp. Portanto, necessário 

que se defina a qualidade microbiológica do peixe-serra desembarcado no município de 

Raposa, Maranhão. Verificou-se as características microbiológicas de 60 amostras deste 

produto, colhidas em dois pontos de desembarque no Município de Raposa, quanto à 

determinação do Número Mais Provável de coliformes a 35 e 45°C, pesquisa de 

Aeromonas spp. e Staphylococcus aureus.  Para a determinação de coliformes a 35ºC 

realizou-se cultivo em Caldo Verde Brilhante Bile 2% (VB) nas condições de 

35±0,5ºC/24±2h, a partir dos cultivos positivos no teste presuntivo. Em relação aos 

coliformes a 45ºC, semeou-se alíquotas provenientes dos tubos de VB positivos em Caldo 

Escherichia coli (EC), incubados a 45,5±0,2ºC.  O isolamento de colônias de 

Staphylococcus spp. foi realizado a partir de semeadura em Ágar Baird-Parker  e 

posteriormente se realizou o teste de coagulase para a pesquisa de Staphylococcus aureus. 

Para isolar colônias de Aeromonas sp. utilizou-se Ágar Vermelho de Fenol-amido-

ampicilina e Ágar Dextrina-ampicilina e, após período de incubação, realizou-se os testes 

bioquímicos  confirmatórios do gênero que compreendem aos testes de motilidade, oxidase 

e catalase. Os resultados das análises estão apresentados na Tabela 1, observando-se níveis 

de contaminação das amostras de peixe-serra por coliformes a 35°C variando de <3 a 1.100 

e para coliformes a 45ºC  intervalo de <3 a 20 NMP/g ,e percentuais de contagens no 

intervalo 3 a 95 NMP/g, em 40 % das amostras, para coliformes a 35ºC e de 10% para os 

coliformes a 45ºC. Não foi isolada cepa de Staphylococcus coagulase positivo e as 

bactérias do gênero Aeromonas foram detectadas em 15% das amostras. Considerando-se 

que Aeromonas spp. trata-se de uma bactéria emergente e enterotoxigênica, ressalta-se a 

necessidade de se definir padrões microbiológicos para esse microrganismo em alimentos, 

em especial para o pescado; o peixe-serra obtido nos portos do Município de Raposa - MA 

apresenta condições higiênico-sanitárias insatisfatórias. 
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Tabela 1 – Número Mais Provável de Coliformes a 35 e 45°C, Unidades Formadoras 

de Colônias de Staphylococcus spp. e prova de coagulase em amostras de peixe-serra, 

Raposa, 2012. 

 

Lote Amostra NMP/g      Coliformes a 35ºC  NMP/g Coliformes a 45ºC UFC/g Staphylococcus spp. Prova de coagulase 

  1 <3 <3 - - 

  2 <3 <3 1x10¹ Negativo 

1 3 <3 <3 -          - 

  4 <3 <3 -         - 

  5 <3 <3 - - 

  1 3,6 3,6 - - 

 
2 <3 <3 6 x10¹ Negativo 

2 3 <3 <3 3 x10² Negativo 

 
4 3,6 <3 3 x10² Negativo 

 
5 <3 <3 1 x10¹ Negativo 

  1 7,4 <3 - - 

  2 <3 <3 - - 

3 3 35 <3 6 x10¹ Negativo 

  4 16 <3 - - 

  5 7,4 <3 1 x10² Negativo 

  1 9,2 9,2 3 x10¹ Negativo 

 
2 3 <3 3 x10¹ Negativo 

4 3 <3 <3 2 x10¹ Negativo 

 
4 <3 <3 - - 

 
5 <3 <3 - - 

  1 9,2 <3  1x10² Negativo 

  2 23 <3  -          - 

5 3 9,2 <3  2,05 x 10²    Negativo 

  4 3,6 <3  -         - 

  5 3,6 <3  1x10¹ Negativo 

  1 <3 <3 - - 

 
2 <3 <3 - - 

6 3 <3 <3 - - 

 
4 <3 <3 - - 

 
5 <3 <3 - - 

  1 9,2 9,2 - - 

  2 <3  <3  - - 

7 3 <3  <3  - - 

  4 <3  <3  - - 

  5 <3  <3  - - 

  1 <3  <3  - - 

 
2 <3  <3  - - 

8 3 <3  <3  - - 

 
4 <3  <3  - - 

 
5 <3  <3  - - 

  1 21 <3  - - 

  2 21 <3  - - 

9 3 1100 20 -          - 

  4 29 3,6 -         - 

  5 9,2 <3  - - 

  1 <3 <3 - - 

 
2 23 <3 - - 

10 3 <3 <3 - - 

 
4 23 <3 9,44 x10³ Negativo 

 
5 43 <3 - - 

  1 9,2 <3 1,3x10² Negativo 

  2 <3 <3 - - 

11 3 9,2 <3 - - 

  4 <3 <3 - - 

  5 <3 <3 - - 

  1 3,6 3,6 - - 

 
2 9,2 9,2 - - 

12 3 7,4 7,4 - - 

 
4 9,2 <3 - - 

  5 <3  <3 - - 
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Palavras-chave: pescado, indicadores; microrganismos patogênicos. 
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A microrregião da Baixada Maranhense é considerada o maior conjunto de bacias lacustres 

do Nordeste, onde predominam terras planas, baixas e inundáveis, vegetação de 

manguezais, campos aluviais e flúvio-marinhos (COSTA-NETO et al., 2001/2002; 

GASPAR et al., 2005). De janeiro a junho, os campos tornam-se totalmente inundados, 

favorecendo uma elevada biodiversidade, sobretudo de peixes (COSTA-NETO et al., 

2001; BERNADI, 2005). A pesca artesanal desenvolvida em seus municípios é, de modo 

geral, praticada por comunidades ribeirinhas, que têm como um dos objetivos principais a 

pesca para o consumo familiar (RESENDE, 2004). Para essas comunidades, a presença de 

peixes na dieta funciona como alternativa para as necessidades de subsistência, servindo 

como substituto para outras fontes de proteínas (MENEZES, 2006; SILVA, 2007). Os 

peixes podem atuar como potencial veiculador de microrganismos patogênicos para o 

homem, como as bactérias Staphylococcus (AQUINO et al., 1996; DAMS et al., 1996; 

HILUY et al., 1996),  Aeromonas (COSTA, 2003), entre outros.Sendo as Aeromonas 

microrganismos presentes na microbiota da água e fazem parte da microbiota de 

organismos aquáticos. Além de provocar enfermidades em animais aquáticos, causam 

perdas econômicas consideráveis, são patogênicas para o homem, sendo causadoras de 

doenças tanto gastroentéricas quanto não intestinais, como meningites, endocardites, 

artrites, osteomielites, infecções cutâneas, entre outros (KO, CHUANG, 1995). Os 

Staphylococcus sp. são microrganismos mesófilos que apresentam grande importância em 

saúde pública, em particular na área de vigilância sanitária de alimentos. Além de ser um 

dos mais freqüentes causadores de surtos de toxinfecção alimentar, pode muitas vezes dar 

origem a infecções assintomáticas devido ao seu alto poder colonizador em diferentes 

regiões do organismo (GERMANO e GERMANO 2003). A presença desses 

microrganismos evidencia deficiências em algumas etapas do processamento ou na 

conservação do produto final, que comprometem a qualidade e o grau de frescor, podendo 

causar sérios danos à saúde do consumidor, que vão desde uma simples intoxicação 

alimentar até a morte (REBOUÇAS, 2005). Uma fonte de contaminação importante é a 

manipulação do peixe, desde o momento da captura, ainda nos barcos pesqueiros (LEE et 

al. 2004), até sua destinação final após passar por inúmeras fases de processamento e 

transporte (CARDONHA et al., 1994). As alterações químicas associadas à má qualidade 

do peixe consistem na produção de bases nitrogenadas voláteis (BVT), que resultam da 

disseminação oxidativa de componentes não protéicos do músculo dos peixes, que 

constitui um excelente substrato para as bactérias (OGAWA; MAIA, 1999). A deterioração 

do peixe causa também um completo consumo de glicogênio e redução do pH da carne. De 

uma maneira geral, o pH cai de 7,0 para cerca de 6,5, para subir rapidamente a níveis de 
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6,6 – 6,7 (NISHIKAWA, 1988).Sendo assim, torna-se necessário avaliar a qualidade 

microbiológica e físico-química das principais espécies de peixes comercializados nos 

municípios da Baixada Maranhense de modo a assegurar aos seus consumidores produtos 

que satisfaçam suas necessidades e, ao mesmo tempo, sejam seguros.O trabalho foi 

desenvolvido em dois municípios da baixada maranhense:Pinheiro e São Bento onde foram 

colhidas sessenta (60) amostras de peixes, sendo trinta (30) no município de Pinheiro e 

trinta (30) em São Bento, distribuídas entre as três espécies a seguir: Traíra (Hoplias sp.), 

Bagre (Bagre sp.) e Curimatá (Prochilodus spp.). As amostras foram colhidas em dois 

períodos: período chuvoso e período seco. As amostras de peixes foram colhidas em sacos 

de polietileno estéreis, onde foram identificadas e armazenadas em caixas isotérmicas 

contendo gelo e foram transportadas para os Laboratórios de Microbiologia de Alimentos e 

Água e Físico-Química dos Alimentos da Universidade Estadual do Maranhão/UEMA, 

onde foram analisadas. As análises microbiológicas foram realizadas de acordo com as 

instruções da American Public Health Association (APHA, 1992). As determinações 

físico-químicas seguiram a metodologia descrita pelo Instituto Adolf Lutz (1985). Foram 

realizadas as seguintes analises microbiológica: Quantificação de Staphylococcus 

sp.,determinação de Coliformes totais e termotolerantes, contagem de Bactérias 

heterotróficas mesófilas e  pesquisa do gênero Aeromonas sp.. Já nas analises físico-

químicas foram determinados os valores de pH e BVT( Bases Volateis Totais)Das 

amostras de peixes Traíra (Hoplias sp.) provenientes do município de São Bento analisadas 

observou-se que no período chuvoso, duas (40%) encontravam-se contaminadas por 

Staphylococcus sp. Já no período seco, cinco (100%) apresentaram contagens variando 

entre 4,34 x 10
5
 UFC/g a 1,71 x 10

6 
UFC/g. As populações de Bactérias heterotróficas 

mesófilas nas amostras analisadas variaram entre 1,6 x 10
4
 UFC/g a 1,12 x 10

6 
UFC/g, 

Coliformes totais e termotolerantes entre 6,2 NMP/g a 240 NMP/g, com as maiores 

contagens de bactérias encontradas nas amostras do período seco. A presença de 

Aeromonas sp. ocorreu somente neste período. Nas amostras provenientes do município de 

Pinheiro observou-se que para contagem de Coliformes totais e termotolerantes o período 

seco foi o que alcançou maior número, variando entre 1.100 NMP/g a 2.400 NMP/g. Do 

total de amostras analisadas no período chuvoso, quatro (80%) estavam contaminadas por 

Staphylococcus sp, enquanto no período seco, 100% das amostras possuíram contagens 

elevadas.Das amostras de peixes Curimatá (Prochilodus sp.) provenientes do município de 

São Bento analisadas, verificou-se que no período seco ocorreu maior contaminação por 

Staphylococcus sp. (100%) e Aeromonas sp (60%), assim como as populações de bactérias 

heterotróficas mesófilas que variaram entre 2,81 x 10
4 

UFC/g a 5,25 x 10
5 

UFC/g. Nas 

amostras de Curimatá (Prochilodus sp.) provenientes do município de Pinheiro as 

contagens variam de 1,0 x 10
3 

UFC/g a 2,71 x 10
5 

UFC/g, bactérias heterotróficas 

mesófilas entre 2,0 x 10
1 

UFC/g a 3,33 x 10
5 

UFC/g, Coliformes totais de 9.1 NMP/g a 

2.400 NMP/g, Coliformes termotolerantes entre 9.1 NMP/g a 75 NMP/g. As contagens de 

Staphylococcus sp. das amostras provenientes do município de Pinheiro analisadas 

variaram entre 8,9 x 10
4 

UFC/g
 
e 2,16 x 10

6 
UFC/g, bactérias heterotróficas mesófilas entre 

1,09 x 10
5 

UFC/g e 1,56 x 10
6 

UFC/g, Coliformes totais e termotolerantes entre 23 NMP/g 

e 2.400 NMP/g. As populações de bactérias nas amostras de peixes Bagre (Bagre sp.) 

analisadas provenientes do município de Pinheiro apresentaram contagens elevadas com 

máximo de 4,0 x 10
5 

UFC/g para Staphylococcus sp., 3,28 x 10
5 

UFC/g para bactérias 

heterotróficas mesófilas, e 2.400 NMP/g para Coliformes totais e termotolerantes. Todas as 

amostras (100%) apresentaram contaminação por Aeromonas sp.. A variação de pH das 

amostras provenientes do município de São Bento variou de 6.0 a 7.3 e no município de 

Pinheiro variou de 6,2 a 7,9.Já os valores de BVT no município de São Bento variaram de 
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12,0 a 36,0 e no município de Pinheiro houve uma variação de 10,0 a 45,6. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Hanninen et al. (1997), que, ao analisarem 41 amostras 

de pescado de água doce, encontraram 65,8% dos peixes e 4,9% dos camarões positivos 

para Aeromonas sp. Pereira et al. (2004) quanto a contagem de bactérias mesófilas não foi 

possível fazer uma comparação com um valor padrão já que a Legislação Brasileira não 

prevê limites para a contagem de bactérias mesófilas em pescado,sendo um dos possíveis 

fatores a inconsistência dos resultados encontrados para esse grupo de microrganismos. 

Agnese et al. (2001),Os resultados demonstraram a necessidade de um monitoramento 

constante e preocupação com a qualidade dos peixes nativos da região estudada, visto que 

se observou elevados percentuais de bactérias nas amostras analisadas. Sendo assim, os 

resultados obtidos permitem concluir que os peixes dos municípios avaliados apresentam 

baixa qualidade higiênico-sanitária podendo causar risco de Saúde Pública para a 

população que o consome. Dada a importância da Baixada Maranhense como região de 

grande potencial para as atividades de pesca lacustre do Estado, torna-se necessário 

fornecer orientação sobre educação sanitária e boas práticas aos pescadores e 

manipuladores para que dessa forma, sejam minimizados os problemas ocorridos na cadeia 

dessa pesca artesanal, trazendo benefícios para a região. 

 

Palavras Chave: Pescado, microbiologia, físico-química. 
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O rebanho bovino no Brasil possui aproximadamente 205,2 milhões de cabeças, 

representando o maior rebanho da América Latina e o segundo do mundo (IBGE, 

2009).Entretanto,em termos de produção, a pecuária brasileira ainda não possui níveis 

competitivos em relação aos países desenvolvidos (PELLEGRIN, 1999).Desta forma, para 

que um rebanho tenha um bom desempenho reprodutivo,faz-se necessário a participação 

de vários fatores para o sucesso na produção.Contudo, são muitas as condições que 

interferem em sua eficiência reprodutiva, destacando-se as causas alimentares e 

infecciosas.Com todos os esforços e avanços da ciência, ainda existem muitas 

enfermidades que causam queda na produção e ainda não têm um controle adequado.Os 

problemas de origem reprodutiva representam uma preocupação constante para os 

profissionais de saúde animal, pois são complexos e apresentam várias causas, inclusive 

aquelas relacionadas a processos infecciosos zoonóticos (OLIVEIRA, 1999). Dentre elas, 

incluem-se a neosporose.A neosporose bovina é uma doença parasitária causada por um 

protozoário, o Neospora caninum, e constitui uma das causas mais importantes de aborto 

em vários países (MOORE, 2005). O parasito possui distribuição mundial e acomete, 

sobretudo, o rebanho bovino leiteiro, mas também é encontrado em bovinos de 

corte.Considerando-se a importância que as enfermidades reprodutivas causam em 

bovinos, ocasionando impactos econômicos e diminuição na produtividade, além de 

representarem um risco em potencial à saúde humana e animal, realizou-se a pesquisa 

sobre a ocorrência de N. caninum em soros de bovinos da região da Baixada Maranhense - 

MA, verificando-se as possíveis diferenças da frequência entre sexo, raça e idade dos 

animais estudados, identificando-se os possíveis fatores de risco associados às infecções 

por N. caninum.Este trababalho teve como objetivos,Registrar a Ocorrência de Neospora 

caninum em soros de bovinos da região da Baixada Maranhense-MA , assim como , 

estimar a frequência de bovinos soropositivos contra N. caninum, nos municípios da 

Baixada Maranhense , comparar as frequências de animais soropositivos para N. caninum 

pela Reação de Imunofluorescência Indireta e pelo ELISA e estudar os fatores de risco 

associados à infecção por N. caninum.Foram colhidas amostras de 280 bovinos oriundos de 

propriedades rurais, os animais eram de raças variadas, com diferentes fases e números de 

lactações, apresentando histórico ou não de distúrbios reprodutivos, criados em regime 

extensivo, exploração mista e sem assistência de médico veterinário.Essas amostras de 

soro sanguíneo dos bovinos foram submetidas à RIFI e Elisa para detecção de anticorpos 

contra Neospora caninum.Logo, Tanto pela Reação de Imunofluorescência como no Elisa, 

das 280 amostras séricas colhidas de bovinos de exploração mista e de corte da região da 

Baixada Maranhense-MA, observou-se uma frequência aproximadamente de 

20,00%(56/280). Nos municípios estudados foram registradas soropositividade de 4,2% 

(2/46) em Vitória do Mearim, 19,2% (10/52) em Pinheiro, 7,4% (5/68) em Arari, 41,6% 

(32/77) em Cajari e 20,00% (7/35) em Viana.Verificou-se diferença significativa (p< 0,05) 
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sendo que o município de Cajari apresentou maior frequência de amostras positivas 

(41,6%), e o município de Vitória do Mearim menor frequência.Tais diferenças devem-se, 

possivelmente, ao fato de os municípios compartilharem regiões de ecossistemas e práticas 

de manejo diferentes, com fatores que favorecem ou não o estabelecimento das infecções 

por N. caninum.Este resultado contradiz os resultados encontrados por  Mainar-Jaime et al. 

(1999), que ao examinar bovinos procedentes de 43 propriedades leiteiras, pertencentes a 

três municípios da região da Astúria – Espanha, não encontraram diferença significativa 

entre a frequência de sororeagentes a N. caninum, quanto à procedência dos animais. A 

análise dos fatores que podem ter associação com a infecção por N. caninum está 

demonstrada na TABELAS 3. Em relação ao sexo houve associação significativa (p< 0,05) 

indicando que as fêmeas tiveram mais chances de se infectarem com N. caninum (24,2%) 

que os machos (OR=.8,7).Este fato pode ser explicado devido ser maior o número de 

fêmeas amostradas. Porém em relação à raça e à faixa etária não houve associação 

significativa (p > 0,05).Os animais mestiços (20,50%) foram fatores de risco (OR= 

2,83).Os animais com idade inferior a 24 meses (28%) foram fatores de risco (OR= 

1,89).A variável presença de outras espécies na propriedade apresentou freqüência de 25% 

de cães, 2,9% de eqüinos, 23,1% para mais de uma espécie, não foi encontrada nenhuma 

ave nas propriedades e um ovino/caprino não foi encontrado.Não houve diferença 

significativa entre a variável outra espécie (p<0,05).Esta variável foi fator de risco para a 

infecção (OR=11).A presença de outras espécies na propriedade é um fator importante na 

cadeia de transmissão do agente, pois tais espécies também podem albergar o parasito em 

seu organismo.O número de cães foi maior, por estes serem os hospedeiros definitivos e 

também intermediários da neosporose, servindo como disseminadores da doença para os 

bovinos existentes nas propriedades.A variável, histórico de abortamento foi fator de 

proteção à infecção com frequência de 22,2% para os animais que não abortaram 

(OR=0,11).A frequência para animais que não tiveram histórico de abortamento pode ter 

sido maior pelo fato de o número de animais amostrados serem maior que o número de 

animais que apresentaram histórico de abortamento.A variável, áreas alagadiças apresentou 

associação significativa (p<0,05) com frequência de 24,3% para propriedades que 

apresentavam áreas alagadiças, às quais o gado tinha acesso. A variável compra machos ou 

fêmeas foi fator de proteção à infecção com frequência de 23,6% para as propriedades que 

não compravam animais (OR= 0,23).A frequência pode ter sido maior devido ao fato do 

número amostrado de propriedades que não compravam animais serem também maior. A 

compra de machos ou fêmeas não foi um agravante para a transmissão da neosporose nos 

rebanhos.Concluiu-se que tanto o Elisa como a reação de Imunofluoresçência Indireta 

confirmaram a presença do Neospora caninum com frequência de 20,00% nos municípios 

da Baixada Maranhense; o Neospora caninum encontra-se presentes na região da Baixada 

Maranhense; as variáveis raças, idade e presença de outras espécies foram associadas ao 

N.caninum e para que se estabeleça um programa de controle da neosporose, é preciso que 

se avaliem os prejuízos causados à pecuária brasileira, fazendo-se necessário o 

conhecimento da real situação epidemiológica dessas enfermidades no País. 
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A administração de laxantes e de soluções por via enteral são terapias recomendadas para o 

tratamento de equinos com cólica por compactação no intestino grosso. Laxantes com ação 

osmótica agem na função absortiva e secretória do intestino proporcionando maior 

quantidade de líquidos no lúmen intestinal, o que favorece o umedecimento e 

amolecimento do bolo fecal e, por conseguinte, aumento da peristalse e do trânsito 

intestinal (RIBEIRO FILHO, 2003). Em humanos, o polietilenoglicol (PEG) 3350 possui 

ação osmótica laxativa satisfatória para o tratamento da compactação sem provocar efeitos 

colaterais (CORAZZIARI et al., 1996). As soluções enterais também são efetivas para 

umedecer o conteúdo intestinal e estimular a motilidade colônica, portanto, podem 

ocasionar efeito laxativo (LOPES, 2002). O presente estudo objetivou avaliar os efeitos 

laxativos do polietilenoglicol 3350 (Muvinlax
®
) associado ou não a uma solução isotônica 

poliônica (que contém diferentes eletrólitos), administrados por via enteral em equinos 

hígidos. O estudo foi realizado no Esquadrão de Polícia Montada da PMMA, em São Luís 

- MA, entre março e maio de 2012. Foram utilizados quinze equinos (Equus cabalus), de 

ambos os sexos, puros ou mestiços de diferentes raças, com idades entre quatro e dezenove 

anos, sem evidência de doenças, com peso corporal (pc) entre 350 e 460 Kg, bom escore 

corporal, e que não tinham histórico de doença gastrointestinal nos últimos seis meses. A 

dieta fornecida durante todo o período da pesquisa era constituída de: concentrado 

industrial com 12% de proteína, fornecido em quantidade equivalente a 1% pc, divididos 

em 2 refeições/dia; volumoso de feno de capim Tifton 85 em quantidade equivalente a 1% 

do pc, 2 refeições/dia; 50g de sal mineral associados ao concentrado; água “ad libitum” 

fornecida em bebedouros individuais. Os animais foram distribuídos randomicamente em 

três grupos de tratamento que continham cinco animais: PEG - polietilenoglicol 3350 

(Muvinlax®) na posologia de 3,0g kg
-1

 pc do PEG 3350, diluídos em 6 litros (L) de água, e 

administrados através de sonda nasogástrica (sng), uma administração em bolus. Cada 

sachê do PEG 3350 contendo 13,1250g de PEG 3350; 0,3507 g de NaCl; 0,0460 g de KCl 

e 0,1775 g de NaHCO3; osmolaridade da solução do PEG 3350: 295,32; pH da solução = 

8,65. SIPE - solução isotônica poliônica enteral preparada artesanalmente, na posologia de 

6L por sng, uma administração em bolus. A SIPE continha 6,0g de NaCl; 0,5 g de KCl; e 

5,0g de maltodextrina, diluídos em 1.000 mL de água; osmolaridade da solução: 

272,16mMol L
-1

; pH da solução = 7,17; administradas 3,0g kg
-1

 do PEG 3350 diluídas em 

6L da SIPE que foram administrados por sng, uma administração em bolus, osmolaridade 

da solução: 346,44 mMol L
-1

; pH da solução = 8,03. Portanto, o PEG 3350 e a solução 

tinham as mesmas composições dos tratamento  PEG e SIPE. Para acompanhar o estado de 
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higidez dos animais durante o período experimental, foram aferídos parâmetros clínicos 

(coloração da mucosa conjuntival, tempo de enchimento capilar, frequência cardíaca, 

frequência respiratória, pulso arterial, temperatura retal e contorno abdominal) e coletou-se 

sangue venoso da jugular para hemograma e bioquímica sérica de sódio, cloreto, potássio, 

cálcio total, proteínas totais, uréia, creatinina e glicose nos tempos: T0h – antes do início 

de um tratamento; e T6h, T12h e T24h que correspondiam respectivamente à seis, doze e 

vinte e quatro horas após a administração de um tratamento. Para avaliar os possíveis 

efeitos laxativos dos tratamentos, foram realizadas auscultações dos movimentos 

intestinais (AMI) em quatro quadrantes abdominais (QA): dorsal (QADD) e ventral 

(QAVD) direito, e dorsal (QADE) e ventral (QAVE) esquerdo, auscultando-se durante 

cinco minutos cada quadrante. O percentual de umidade das fezes (%UF) foi também 

verificado nos tempos T0h, T6h, T12h e T24h, colhendo-se 100g de fezes do reto dos 

animais e pesando-se estas para obter-se o peso inicial (pi), e deixando-as por 72h em 

estufa à 60ᵒC e então, pesá-las novamente (pf), para obter-se o peso final pela fórmula: 

UF(%) = (peso pré-secagem – peso pós-secagem/100) x 100. A frequência de defecação 

(FD) dos animais foi avaliada verificando-se quantas vezes ocorreram defecações dos 

cinco animais em cada tratamento, nos períodos compreendidos entre T0-T6h, T6:01h-

T12h, T12:01h-T18h e T18:01h-T24h, classificando-se concomitantemente o aspecto das 

fezes nos escores: (0) ressecadas; (1) normais; (2) semi-pastosas; (3) pastosas; (4) aquosas 

ou diarréicas. Na análise estatística, para avaliação do efeito dos tratamentos, foi utilizada a 

análise de variância baseada em planejamento de medidas repetidas, ou seja, foi avaliado 

cada tratamento em vários tempos de acompanhamento, bem como a interação entre o 

tratamento e o tempo. Dos dados submetidos à ANOVA, quando houve significância pelo 

teste F as médias foram comparadas pelo teste de Tukey, e os que não apresentaram 

distribuição normal por análise não-paramétrica, adotando-se o teste de Kruskal-Wallis, e 

sendo adotado p<0,05 para ambos os testes. Foi aplicada a mediana para as análises das 

variáveis classificadas em escores (AMI e AF). Na avaliação clínica dos três grupos 

estudados, os parâmetros clínicos, de hemograma e de bioquímica clínica mantiveram-se 

nos limites fisiológicos para a espécie equina. Todos os animais sinalizaram motilidade 

intestinal (normomotilidade) no T0h (Tabela 1). No SIPE, as medianas do QADD e QAVD 

do abdômen direito apresentaram-se normais em todos os tempos, diferenciando aos do 

PEG e PEG+SIPE apenas no T6h e T12h, quando estes apresentaram hipermotilidade. No 

T24h, todos os animais também apresentaram motilidades intestinais normais (Tabela 1). 

Não foram observadas alterações quanto a UF% entre os grupos (p<0,05) (Tabela 2). Fezes 

com aspecto semi-pastoso foram verificada apenas no PEG+SIPE no T24h, estando nos 

demais tempo deste tratamento como em todos os tempos do PEG e do SIPE, com aspectos 

normais (Tabela 2). As FD foram maiores no PEG e no PEG+SIPE de 6:01-12h e de 

12:01-24h, e no SIPE aumentou entre 18:01h-24h (Tabela 2). Concluiu-se que os 

tratamentos PEG e SIPE não aumentam significativamente a umidade das fezes de equinos 

hígidos, e o PEG+SIPE pode ocasionar algumas defecações de aspecto semi-pastoso entre 

18:01-24h; o PEG e o PEG+SIPE aumentam a motilidade do intestino grosso e a 

frequência de defecações, assim, por ocasionar estes aumentos e algumas fezes pastosa, 

apenas o PEG+SIPE demonstrou características laxativas de maneira discreta. Os três 

tratamentos estudados não ocasionam alterações em parâmetros clínicos, de hemograma ou 

de sódio, cloreto, potássio, cálcio total, proteína total, uréia e creatinina séricos, nem de 

glicose plasmática.  
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Tabela 1 – Medianas dos quadrantes abdominais (QA): dorsal direito (DD), ventral direito 

(VD); dorsal esquerdo (DE) e ventral esquerdo (VE) de equinos tratados com PEG, ou 

SIPE, ou PEG+SIPE, nos tempos pré-(T0h) e pós (T6h, T12h e T24h) tratamento. 

 
Tratamento Tempo 

T0h T6h T12h T24h 

Quadrante Dorsal Direito 

PEG 2 3 3 2 

SIPE 2 2 2 2 

PEG+SIPE 2 3 3 2 

Quadrante Ventral Direito 

PEG 2 3 3 2 

SIPE 2 2 2 2 

PEG+SIPE 2 3 3 2 

Quadrante Dorsal Esquerdo 

PEG 2 3 3 2 

SIPE 2 2 2 2 

PEG+SIPE 1 3 3 2 

Quadrante Ventral Direito 

PEG 2 3 3 2 

SIPE 2 2 2 2 

PEG+SIPE 1 3 3 2 

Escores da motilidade intestinal: atonia = 0; hipomotilidade = 1; normomotilidade = 2; hipermotilidade = 3.  

 

Tabela 2 – Valores médios e desvios-padrão da umidade das fezes (%), mediana dos 

aspectos das fezes e frequência de defecações em 24h de equinos tratados com PEG, ou 

SIPE, ou PEG+SIPE, nos tempos pré-(T0h), pós (T6h, T12h e T24h) tratamento. 

 
Tratamento Tempo 

T0h T6h T12h T24h 

Percentual de umidade das fezes 

PEG 65,47±1,68Aa 70,43±0,69Aa 69,45±0,20Aa 69,45±0,22Aa 

SIPE 68,90±0,46Aa 73,29±3,82Aa 69,90±0,65Aa 67,39±0,75Aa 

PEG+SIPE 66,89±2,37Aa 63,42±1,04Aa 69,00±1,78Aa 73,46±2,88Aa 

Aspecto das fezes 
PEG 1* 1 1 1 

SIPE 1 1 1 1 

PEG+SIPE 1 1 1 2 

Frequência de defecações em 24 horas de cinco animais/grupo de tratamento 

          T0h-T6h            T6:01h-T12h       T12:01h-T18h     T18:01h-T24h 

PEG 7  14 15 10 

SIPE 6  7  7 9 

PEG+SIPE 6  14 17 12 

Valores médios seguidos por letras maiúsculas na mesma coluna ou letras minúsculas na mesma linha 

diferem estatisticamente entre si (p < 0,05) pelo teste de Tukey; *Escore do aspecto das fezes: (0) 

ressequidas, (1) normais, (2) semi-pastosas, (3) pastosas e (4) aquosas.  

 

Palavras-chave: polietilenoglicol, solução enteral, equinos 
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O Cerrado abrange em área contínua os estados de Goiás, Tocantins e o Distrito Federal, 

parte dos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, 

Rondônia e São Paulo e também ocorre em áreas disjuntas ao norte nos estados do Amapá, 

Amazonas, Pará e Roraima, e ao sul, em pequenas “ilhas” no Paraná (SANO & 

ALMEIDA, 1998). O presente estudo tem o objetivo de realizar levantamento da 

vegetação arbórea nas diferentes fisionomias vegetacionais no complexo de ecossistemas 

do Parque Estadual do Mirador (P.E.M)., além de identificar as espécies vegetais arbóreas 

das fisionomias florestais; ampliar o acervo do Herbário Rosa Mochel; subsidiar a 

elaboração futura de um plano de manejo da unidade de conservação. Os levantamentos 

serão realizados na área do P.E.M., que foi definida após análise da vegetação 

predominante (Figura 1). Todos os locais de coleta serão georreferenciados. A metodologia 

utilizada será a de protocolos estruturados do PPBIO 

(www.mct.gov.br/index.php/content/view/7913.html), em um módulo de 5 x 1 km, onde 

serão estabelecidas as parcelas. Os tamanhos das parcelas foram definidos em reunião da 

Rede ComCerrado ocorrida em maio de 2012. As parcelas terão comprimento de 250 m e 

largura variando de acordo com os grupos de plantas a serem amostrados, atingindo um 

máximo de 20 m, sendo 10 m para cada lado do eixo central (Quadro 1). As parcelas serão 

dispostas em linha reta. A marcação inicial da parcela será feita com uma linha central, 

esticada para unir piquetes fixos de PVC no solo a cada 10 m. Depois, as linhas laterais 

serão marcadas de acordo com a largura necessária para a amostragem de cada grupo. A 

parcela será alocada dentro do módulo de 5 km
2
 (5 x 1 km), espaçadas em 1 km cada uma. 

Para cada lado da linha central será deixada uma faixa de 1m de largura para o trânsito dos 

pesquisadores, ficando as faixas de amostragem estabelecidas depois desta faixa de 

trânsito. Todos os indivíduos lenhosos com db ≥ 5 cm (db = diâmetro a 30 cm do nível do 

solo) serão amostrados. No caso de múltiplos troncos medem-se apenas aqueles iguais ou 

maiores que o limite de inclusão. Todas as plantas amostradas serão marcadas e terão suas 

medidas de altura e diâmetro anotadas para análises posteriores. Todas as plantas arbóreas 

e arbustivas que apresentarem material reprodutivo (flores e/ou frutos) serão coletadas para 

identificação e complementação das listagens florísticas. O sistema de classificação 

adotado para o nível de família será o APG II (2003). Serão analisados para cada espécie 

os seguintes parâmetros: densidade total (DTA), densidade por área (DAs), freqüência 

absoluta (FAs), área basal (ABs), dominância por área (DoAs), densidade relativa (DRs), 

freqüência relativa (FRs), dominância relativa (DoRs), valor de importância (VI), valor de 

cobertura (VC) e índice de diversidade de Shannon-Weaver (H’) da comunidade. Para 

avaliar a estrutura de tamanho, será apresentado histograma da distribuição da freqüência 

dos diâmetros dos indivíduos no espaço horizontal da vegetação. A similaridade florística 

entre as áreas será medida através do índice de Jaccard e a construção de dendrograma 

baseado na media do grupo (UPGMA), onde o agrupamento será feito a partir da media 
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aritmética dos seus elementos. Os dados obtidos serão compilados em um banco de dados 

(Excel 5.0 da Microsoft). Na analise de classificação serão utilizados os programas 

“Matriz”, “Coef” e “Cluster” do Programa FITOPAC (SHEPHERD, 1994). Durante o 

período da bolsa, foi feita a revisão bibliográfica e uma viagem para escolha da área para 

implantação do módulo (5 x 1 km) (Figura 2), onde deverão ser distribuídas as parcelas, 

assim como a definição do protocolo a ser aplicado, o que é um passo fundamental nesse 

projeto uma vez que, sendo uma proposta em rede, a metodologia definida deverá ser 

utilizada em todos os módulos. A construção do módulo iniciou em janeiro, mas devido a 

problemas técnicos a fase de implantação do modulo ainda não se completou, deste modo 

assim que esta fase do projeto tiver terminada terá inicio o levantamento da vegetação 

conforme a metodologia proposta. Estudos preliminares feitos na área demonstram que o 

número de espécies amostradas é elevado e está dentro da amplitude observada no Estado 

(33 a 144 espécies). Essa diversidade alfa (número de espécies ocorrendo em uma única 

comunidade) é frequentemente alta (RATTER et al, 2003). O índice de diversidade 

(H’=3,31 nats.ind
-1

) e a equabilidade (J= 0,78) foram elevados, e estão dentro da variação 

conhecida nos Cerrados do Maranhão. A similaridade entre as áreas é relativamente baixa, 

o que também já foi demonstrado em outras áreas de Cerrado amostradas nas regiões sul, 

central e nordeste do Estado, que não formam grupos nítidos (SILVA et al, 2008), 

comprovando que os cerrados do Maranhão são bastante heterogêneos, e apontam para a 

necessidade de intensificar as áreas amostradas com metodologia semelhante e uma melhor 

caracterização taxonômica das áreas inventariadas para um conhecimento mais preciso da 

diversidade. Localmente, a alta diversidade β e a distribuição espacial da maioria das 

espécies restrita a pequenas porções do espaço atestam um padrão agregado da vegetação 

(SILVA et al, 2008). Essas informações precisam ser consideradas na proposição de áreas 

mínimas para reservas e na definição de estratégias de conservação. A qualidade e 

diversidade das áreas são de alta a muito alta, e sua fragilidade também. 

 

 
Figura 1 – Vegetação característica do Parque 

Estadual de Mirador. 
 

Quadro 1 – Classes de Db de todos os indivíduos arbóreos a serem amostrados nas parcelas 

da grade do Parque Estadual do Mirador, Maranhão. 
Hábito Classes Db 

(cm) 

Largura da Faixa 

(m) 

Observação 

Árvore / 

arbusto 
 3 cm 5 m Apenas de um lado da linha central 

 5 cm 20 m Sendo 10 m para cada lado da linha 

central 
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Palavras Chave: Florística, Parque Estadual do Mirador, Cerrado. 
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Figura 2. Foto de satélite do módulo. 
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Historicamente, as taxas de desmatamento no Cerrado, têm sido superiores às da floresta 

Amazônica, porém os esforços para a conservação do bioma é muito inferior ao da 

Amazônia, sendo que somente 2,2 % da área do Cerrado brasileiro se encontram 

legalmente protegida (KLINK & MACHADO, 2005). Esse fato, somado à distribuição 

restrita das espécies e ao pequeno percentual de 1,1% da área legalmente declarados como 

Área de Proteção Ambiental e aos 2,5% declarados como de Preservação Permanente, 

revela o quanto de informações sobre a florística da região pode ser perdida com a sua 

destruição (FELFILI & SILVA JÚNIOR, 2001). Além disso, uma intensa destruição de 

áreas de Cerrado põe em risco a biodiversidade nele existente, sendo que este fato se deve 

principalmente ao crescimento não gerenciado das atividades agropecuárias. No Maranhão, 

as formações de cerrado cortam o estado desde a região norte, a região leste, até a região 

sul, ocupando relevo aplainado e chapadas.  A área de ocorrência de cerrado no estado 

engloba várias formas de vegetação com diferentes tipos estruturais, relacionados 

principalmente a um gradiente de biomassa. O presente trabalho objetivou realizar o 

levantamento da vegetação arbórea-arbustiva nas diferentes fisionomias vegetacionais no 

complexo de ecossistemas do Parque Estadual do Mirador, Maranhão, dando ênfase ao 

levantamento da estrutura da vegetação arbustiva no PE do Mirador. Além de ter buscado 

compreender os padrões de distribuição das principais espécies vegetais do PE do Mirador. 

O Parque Estadual do Mirador, criado pelo Decreto Estadual nº 641 de 20 de junho de 

1980, compreende uma área estimada de 450,838 ha, está localizado ao sul do Estado, na 

porção central do Maranhão, possui ampla extensão, vegetação em bom estado de 

conservação. Politicamente, pertence aos municípios de Mirador, Grajaú e São Raimundo 

das Mangabeiras, no estado do Maranhão. Geograficamente, localiza-se entre as nascentes 

do rio Itapecuru e Alpercartas, nas coordenadas (06º10’-42’S e 44º43’-45º54’W). O clima 

é subúmido a úmido, com precipitação pluviométrica anual de 1.200 a 1.400 mm. A média 

das temperaturas máximas varia de 31,4ºC a 33ºC e das mínima 19,5ºC a 21ºC 

(SEMATUR 1991). O Parque Estadual do Mirador está inserido nos Chapadões com 

latossolos vermelho-amarelo, com textura argilosa nos topos e nos vales areias quartzosas 

e solos litólicos, pedregosos e rochosos situados nas encostas. O cerrado sensu lato é a 

vegetação característica (Figura 1). A vegetação do cerrado maranhense foi caracterizada 

inicialmente em três áreas e os resultados, embora muito preliminares, demonstram que o 

número de espécies em todas as áreas amostradas é elevado e está dentro da amplitude 

observada no Estado (33 a 144 espécies). Essa diversidade alfa é frequentemente alta. O 

índice de diversidade (H’=3,31 nats.ind-1) e a equabilidade (J= 0,78) foram elevados, e 

estão dentro da variação conhecida nos Cerrados do Maranhão. A similaridade entre as 

áreas é relativamente baixa, ou seja, os cerrados do Maranhão são bastante heterogêneos, e 

apontam para a necessidade de intensificar as áreas amostradas com metodologia 

semelhante. A metodologia que havia sido escolhida para ser aplicada foi a de protocolos 

estruturados do PPBIO (www.mct.gov.br/index.php/content/view/7913.html), em um 

módulo implantado de 5 x 1 km, onde serão estabelecidas as parcelas. Os levantamentos 
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deveriam ter sido realizados em áreas do PEM, que foram definidas após análise da 

vegetação predominante. Todos os locais de coleta deveriam ter sido georreferenciados. 

Com relação às parcelas de amostragem elas deveriam possuir comprimento de 250 m e 

largura variando de acordo com os grupos de plantas a serem amostrados, atingindo um 

máximo de 40 m (Quadro 1). As linhas laterais seriam marcadas de acordo com a largura 

necessária para a amostragem de cada grupo. A parcela seria alocada dentro do módulo de 

5 km2 (5 x 1 km), espaçadas em 1 km cada uma. Todos os indivíduos lenhosos com db ≥ 5 

cm (db = diâmetro a 30 cm do nível do solo) seriam amostrados. No caso de múltiplos 

troncos mediriam se apenas aqueles iguais ou maiores que o limite de inclusão. Todas as 

plantas amostradas seriam marcadas e teriam suas medidas de altura e diâmetro anotadas 

para análises posteriores. Seriam analisados para cada espécie os seguintes parâmetros: 

densidade total (DTA), densidade por área (DAs), frequência absoluta (FAs), área basal 

(ABs), dominância por área (DoAs), densidade relativa (DRs), frequência relativa (FRs), 

dominância relativa (DoRs), valor de importância (VI), valor de cobertura (VC) e índice de 

diversidade de Shannon-Weaver (H’) da comunidade,  similaridade florística entre as áreas 

(índice de Jaccard), e haveria a construção de dendrograma baseado na media do grupo 

(UPGMA). Na analise de classificação seriam utilizados os programas “Matriz”, “Coef” e 

“Cluster” do Programa FITOPAC (SHEPHERD, 1994). Além disso, se utilizaria o método 

estatístico de distribuição espacial de Poisson (LUDWIG & REYNOLDS, 1988). Durante 

o período da bolsa, foi feita a revisão bibliográfica e a escolha da área para implantação do 

módulo (5 x 1 km) (Figura 2), onde deveriam ter sido distribuídas as parcelas. A 

construção do módulo teve inicio em Janeiro, porém devido um problema técnico na 

empresa que foi contratada para a construção do módulo não foi possível à aplicação da 

metodologia proposta, pois sem a construção das parcelas ficou inviável a conclusão do 

projeto. Com o presente trabalho foi possível observar a necessidade da obtenção das 

informações fitossociológicas sobre vegetação de cerrado encontrada no Parque Estadual 

do Mirador. Além disso, esse trabalho serve como fundamento para outras pesquisas, tanto 

fitossociológicas, como ambientais e ecológicas. Porém dados mais apurados não foram 

obtidos devido a não construção das parcelas pela empresa contratada.  

 

 

 
Figura 1 – Vegetação característica do Parque 

Estadual de Mirador. 
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Figura 2 – Foto de satélite do módulo. 

 

Quadro 1 – Classes de DAP de todos os indivíduos arbóreos a serem amostrados nas 

parcelas da grade do Parque Estadual do Mirador, Maranhão. 

 
 

 

Palavras-chave: fitossociologia; cerrado; arbusto. 
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ESTUDO TAXONÔMICO DE SATURNIIDAE (Insecta, Lepidoptera) DO PARQUE 

ESTADUAL DO MIRADOR, ESTADO MARANHÃO 

 

Orientado: Alberico Alves dos SANTOS – Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Graduado em Ciências Biológicas 

 

Orientador: Francisco Limeira de OLIVEIRA 

Prof° Dr. da Universidade Estadual do Maranhão 

 

A família Saturniidae pertence à classe Insecta, ordem Lepidoptera, a segunda maior 

ordem em número de espécies, perde apenas para a ordem Coleoptera em diversidade. 

(Triplehorn & Johnson 2011). A maioria dos saturniídeos possuem hábitos noturnos, mas 

há também espécies crepusculares e diurnas; as maiores espécies desse grupo podem 

possuir de 150 a 250 mm de envergadura e as menores cerca de 25 mm; possuem corpo 

robusto e piloso, asas com manchas ocelares ou translúcidas (Costa Lima 1950, Scoble 

1995). A característica marcante do grupo é a espiritromba reduzida ou ausente no adulto, 

asas anteriores com veias cubitais trirramificada, veia subcosta e setor radial não fundido e 

asas posteriores destituídas de frênulo (Triplehorn & Johnson 2011). Esse estudo objetivou 

inventaria a fauna de saturniídeos do Parque Estadual do Mirador. As coletas foram 

realizadas no período de setembro de 2011 a agosto de 2012. O Parque Estadual do 

Mirador, geograficamente estar localizado entre as nascentes dos rios Itapecuru e 

Alpercatas, nas coordenadas (06° 10’-06° 42°’ S e 44° 43’- 45° 54’ W), politicamente 

pertence aos municípios de Mirador, Fernando Falcão e São Raimundo das Mangabeiras 

(GEPLAN 2000). Para a captura dos insetos foi utilizada armadilha luminosa, que consiste 

em um lençol branco de 3x2 com lâmpada a vapor de mercúrio com luz (UV). Logo após 

pousar na armadilha, os espécimes eram capturado, sacrificados com 1ml de amônia, 

acondicionados em envelopes entomológicos, para serem transportados para o Laboratório 

de Estudos dos Invertebrados – L.E.I., onde foram montados, etiquetados e identificados. 

A identificação segue (D’Abrera 1998, Mielke & Furtado 2006, Nunes 2006). Os espécies 

testemunhos deste estudo estão depositados na Coleção Zoológica do Maranhão – CZMA, 

no Centro de Estudo Superiores de Caxias da UEMA. Foram analisados 549 espécimes de 

27 espécies, as mesmas estão distribuídas em 21 gêneros e três subfamílias: Arsenurinae, 

Ceratocampinae e Hemileucinae (Tabela 1). O presente estudo ampliou o registro 

geográfico saturniídeos, obteve-se dois novos registros para a fauna maranhense e para o 

Nordeste. Portanto, atualmente 158 espécies de Saturniidae são conhecidas para o 

Maranhão e 176 para a região Nordeste do Brasil. O maior mérito deste estudo é evidenciar 

que grandes áreas não amostradas podem contribuir significativamente para incrementar o 

conhecimento sobre a real diversidade da fauna brasileira e sua distribuição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301



 

 

 

 

* novos registros para o Maranhão e Para o Nordestes 

 

Palavras-chave: Saturniidae, Mirador, Maranhão. 

 

REFERÊNCIAS: 
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SCOBLE M. J. The Lepidoptera form, function and diversity.Oxford University Press. 

New York 404p. 1995. 

ESPÉCIES QUANTIDADE FREQUÊNCIA 

(%) 

ARSENURINAE   

Arsenura sylla Cramer, 1780 * 6 1,1 

Copioteryx semiramis semiramis Cramer,1775 27 4,8 

Rhescyntis hippodomia hippodomia (Crame, 1775) 4 0,7 

Rhescyntis reducta Becker & Camargo, 2001 1 0,2 

CERATOCAMPINAE   

Adeloneivaia catharina (Bouvier, 1927) 47 8,4 

Adelowalkeria flavosignata (Walker, 1865) 3 0,5 

Citheronula armata (Rosthschild, 1907) 38 6,8 

Citheronia laocoon Cramer, 1777 14 2,5 

Eacles fairchildi May & Oiticica, 1941 25 4,5 

Eacles imperialis cacicus (Boisduval, 1868) 2 0,4 

Megaceresa pulchra (Bouvier, 1923) 67 12,0 

Othorene hodeva (Druce, 1904) 102 18,2 

Syssphinx molina (Crame, 1780) 13 2,3 

Schausiella arpi (Schaus, 1892) 20 3,6 

HEMILEUCINAE   

Automeris illusris (Walker, 1855) 6 1,1 

Automeris rectilinea (Bouvier, 1926) * 39 7,0 

Dirphia panamensis Schaus, 1921 81 14,5 

Hylesia teratex Draudt, 1929  13 2,3 

Hyperchiria orodina (Schaus, 1900) 11 2,0 

Hyperchiria nausica.Cramer, 1779 5 0,9 

Leucanella viridescens Walker, 1855 12 2,1 

Lonomia achelous Cramer, 1777 1 0,2 

Molippa nibasa Maassen & Weyding, 1885 1 0,2 

Periphoba galmeidai Milke & Furtado, 2006 2 0,4 

Periphoba sp1 1 0,2 

Periphoba sp2 1 0,2 

Pseudodirphia agis agis (Cramer, 1775) 17 3,0 

TOTAL 559 100 

Tabela 2 Espécies de saturniídeos coletados no Parque Estadual do Mirador, no período 

de set-dez 2011 mar-ago 2012. 
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TAXONOMIA DE MUTUCAS (Diptera, Tabanidae) DO PARQUE ESTADUAL DO 

MIRADOR, ESTADO DO MARANHÃO 

 

Orientada: Dayse Willkenia Almeida MARQUES – Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – CESC/UEMA 

 

Orientador: Francisco LIMEIRA-DE-OLIVEIRA 

Prof. Dr. Departamento de Química e Biologia – CESC/UEMA 

 

Tabanídeos pertencem à ordem Diptera, subordem Brachycera. Possuem de 5 a 25 mm de 

comprimento e apresentam uma ampla distribuição geográfica (FAIRCHILD, 1981). As 

fêmeas da maioria das espécies são hematófagas, sendo consideradas potenciais pragas 

para o homem e outros animais (KRINSKY, 1976). Os machos são florículas ou 

nectívoros, pouco representados nas coleções e a maioria desconhecida. Este grupo inclui 

aproximadamente 4.300 espécies formalmente descritas para o mundo, 1.200 com 

ocorrência na região Neotropical (FAIRCHILD & BURGER, 1994). Pouco se conhece a 

respeito do grupo para a região nordeste do país, com exceção apenas para o estado do 

Maranhão. Para o estado do Maranhão, foram catalogadas 114 espécies de tabanídeos, das 

quais 80 foram registradas para a Amazônia Oriental e 66 espécies foram registradas para o 

bioma cerrado (LIMEIRA-DE-OLIVEIRA, 2003; MARQUES, 2012). Esse trabalho teve 

por objetivo identificar as espécies de mutucas do Parque Estadual do Mirador, uma das 

maiores áreas de conservação do estado do Maranhão. O Parque Estadual do Mirador 

possui uma área de 433 mil ha, com uma cobertura vegetal constituída principalmente por 

cerrado, cerradão e matas de galeria (SEMATUR, 1991). Para a coleta dos espécimes 

foram realizadas cinco expedições científicas entre jul/11 e ago/12. Para a captura de 

tabanídeos foram utilizados os seguintes métodos: isca equina com auxílio de rede 

entomológica, armadilhas de interceptação tipo Malaise e suspensa. Para a instalação das 

armadilhas, foram exploradas diferentes formações fitofisiográficas. Após as coletas, os 

espécimes foram levados ao Laboratório de Estudos dos Invertebrados – LEI do Centro de 

Estudos Superiores de Caxias – CESC/UEMA, onde foram alfinetados, etiquetados e 

acondicionados em caixas entomológicas. Para identificação em nível específico seguiram-

se chaves dicotômicas de Limeira-de-Oliveira (2003) ou por comparação direta com 

material de referência depositado na Coleção Zoológica do Maranhão – CZMA. Após a 

preparação e identificação, os espécimes foram incorporados ao acervo da CZMA. Foram 

catalogados 2.306 espécimes pertencentes a 38 espécies, distribuídas em 15 gêneros, 

quatro tribos e três subfamílias (Tabela 1). Tabanus com 12 espécies foi o gênero mais 

representativo, portanto, o mais especioso no neotrópico (FERREIRA-KEPPLER et al., 

2010). As espécies mais frequentes foram T. occidentalis Linnaeus (19,7%), 

Chlorotabanus microceratus Krolow & Henriques (11,5%) e Diachlorus xynus Fairchild 

(10,9%). Leucotabanus sebastianus e Phorcotabanus sp.n. foram representadas por 

exemplar único. 27 espécies foram registradas pela primeira vez para a área de estudo. As 

espécies Acanthocera aff. intermedia, Catachlorops sp.n., Phorcotabanus sp.n., Tabanus 

sp.n1, T. sp.n2 e T. sp.n3 (Fig. 1)são novos registros para o estado do Maranhão, além de 

constituírem novas espécies para a ciência, com exceção da primeira; elevando-se para 42 

e 120 o número de espécies para o Parque Estadual do Mirador e para o estado do 

Maranhão, respectivamente.  
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     Tabela 2 – Espécies de tabanídeos registradas para o Parque Estadual do Mirador entre jul/11 e ago/12. 

Espécies Espécimes 
  
*Pityocera patellicornis (Kröber, 1930) 5 

Chrysops formosus Kröber, 1926 177 

*Chrysops peruvianus Kröber, 1925 4 

*Acanthocera gorayebi Henriques & Rafael, 1992 11 

*Acanthocera aff. intermedia. 2 

*Catachlorops rufescens (Fabricius, 1805) 25 

*Catachlorops sp. n. 6 

Chlorotabanus inanis (Fabricius, 1787) 29 

Chlorotabanus aff. inanis 7 

*Chlorotabanus microceratus Krolow & Henriques, 2009 265 

Cryptotylus unicolor (Wiedemann, 1828) 5 

Diachlorus curvipes (Fabricius, 1805) 137 

*Diachlorus fascipennis Lutz, 1913 28 

*Diachlorus fuscistigma Lutz, 1913 10 

Diachlorus xynus Fairchild, 1972 251 

*Dichelacera bifascies Walker, 1848 24 

Lepiselaga aberrans Lutz, 1913 6 

*Leucotabanus exaestuans (Linnaeus, 1758) 7 

*Leucotabanus sebastianus Fairchild, 1941 1 

Phaeotabanus cajennensis (Fabricius, 1787) 

*Phaeotabanus fervens (Linnaeus, 1758) 

113 

7 

*Stypommisa aripuana Fairchild & Wilkerson, 1986 107 

*Phorcotabanus cinereus (Wiedemann, 1821) 154 

*Phorcotabanus trinotatus (Wiedemann, 1828) 3 

*Phorcotabanus sp.n. 1 

Poeciloderas quadripunctatus (Fabricius, 1805) 33 

*Tabanus angustifrons Macquart, 1848 27 

Tabanus antarcticus Linnaeus, 1758 14 

*Tabanus glaucus Wiedemann, 1819 39 

*Tabanus importunus Wiedemann, 1828 13 

*Tabanus mucronatus Fairchild, 1961 132 

Tabanus occidentalis Linnaeus, 1758 455 

*Tabanus palpalis Brèthes, 1910 7 

*Tabanus rubripes Macquart, 1838 2 

*Tabanus unimaculus Kröber, 1934 2 

*Tabanus sp. n 1 168 

*Tabanus sp. n 2 7 

*Tabanus sp. n 3 22 

Total 2.306 

*novo registro para a área de estudo. 
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Figura 1  A-F. Novos registros para o estado do Maranhão. A, A. aff. 

intermedia; B, Cat. sp.n.; C, Pho. sp.n.; D, Tabanus sp.n1; E, T. 

sp.n2; F, T. sp.n3. 

 

Palavras-chave: mutucas, taxonomia, Parque Estadual do Mirador. 
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HETEROGENEIDADE ESPACIAL DAS DESMÍDIAS (Zygnemaphyceae) DA ILHA 

DO MARANHÃO 

 

Orientada: Tatiana de Jesus Ferreira PEREIRA – bolsista PIBIC/FAPEMA 

Acadêmica do Curso de Engenharia de Pesca - CCA/UEMA 

 

Orientadora: Andréa de ARAÚJO 

Profª. Dra. da Universidade Estadual do Maranhão 

 

A qualidade ambiental dos corpos hídricos pode ser estudada por meio de vários elementos 

tais como biológicos, químicos e físicos importantes para caracterizar a situação destes. 

Dentre os parâmetros biológicos dos ambientes aquáticos continentais, têm-se os 

organismos fitoplanctônicos que desempenham importante função na manutenção da 

qualidade dos recursos hídricos, são responsáveis pela fotossíntese, além de responderem 

rapidamente às mudanças no meio, sendo excelentes indicadores da qualidade ambiental 

como as desmídias. A heterogeneidade especial da comunidade fitoplanctônica está 

relacionada a um conjunto de fatores ambientais, como os parâmetros químicos que 

também são fundamentais para diagnosticar a situação dos ambientes aquáticos, vinculada 

à necessidade de conhecer os organismos presentes em um dado ecossistema, uma tarefa 

importante para manutenção da vida aquática. A Ciência da Classificação ou Sistemática 

encaixa-se exatamente no dilema de dividir o indivisível, para tentar entender a natureza. 

Labohidro (2007) destaca que a construção de cenários ambientais, baseados em 

indicadores de qualidade ambiental, pode também se transformar em instrumento de 

análise para os tomadores de decisão com o objetivo de orientar diretrizes e definir o uso e 

ocupação, considerando a capacidade de suporte do meio.  A Ilha do Maranhão é 

constituída por uma rede hidrográfica que desenvolve papel fundamental no 

desenvolvimento das atividades econômicas, sociais e cultural, no entanto com sérios 

problemas ambientais. Dentre as bacias tem-se: Bacanga, Praias, Itaqui, Cachorros, Tibiri, 

Guarapiranga, Geniparana, Inhauma, Estiva, Anil, Paciência e Santo Antonio. Assim o 

presente trabalho objetivou diagnosticar a distribuição e taxonomia das desmídias e a 

situação dos parâmetros físicos e químicos da água (pH, turbidez, oxigênio dissolvido, 

dureza da água, ferro, ortofosfato e amônia) das bacias da Ilha do Maranhão. Para 

realização desta pesquisa contou-se com o apoio do NUGEO/UEMA onde realizou-se a 

identificação das localidades de coletas. Visitou-se os herbários de universidades 

objetivando inventariar desmídias identificadas na Ilha do Maranhão (Figura 1).  

 

 
Figura 1 – Locais de coleta: (A) Rio dos Cachorros; (B) Rio Santa Maria e (C) Rio da 

Prata. 

A B C 
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Coletou-se 28 amostras de material fitoplanctônico com rede de plâncton abertura de 20µm 

fixado com formalina a 4%, realizou-se in loco avaliação da qualidade ambiental usando o 

Ecokit sênior da ALFAKIT das variáveis ambientais: pH, turbidez, oxigênio dissolvido, 

dureza da água, ferro, ortofosfato e amônia. Em laboratório estudou-se o material 

planctônico com o auxilio do microscópio óptico de marca Carl Zeiss, modelo Axioskop. 

A unidade identificadora foi à população (população-amostral) e o número de indivíduos 

nessas populações variou de cinco a mais de 10. Na descrição buscou-se identificar as 

características morfológicas, vegetativas e reprodutivas disponíveis, mormente as 

diagnósticas, mas também as métricas e merísticas, bem como a variabilidade dessas 

características em nível de população. Os ambientes em estudo apresentaram composição 

florística variada, onde ordem Desmidiales, até o presente momento foi composta por 48 

espécies distribuídas em duas famílias: Desmidiaceae (7 gêneros) e Closteriaceae (1 

gênero) sendo que apresentou maior riqueza de espécies foi o gênero Cosmarium Corda ex 

Ralfs (33,4%). E a bacia do Rio dos Cachorros contribuiu com 16 espécies para 

composição floristica de desmídias da Ilha do Maranhão (Gráfico 1 e 2). 
 

Gráfico 1 – Percentual de táxons por gênero     Gráfico 2 - Números de táxons por ambientes de estudo 

 
A seguir listou-se as espécies identificadas na Ilha do Maranhão: Closterium ehrenbergii 

Menegh.ex Ralfs var. ehrenbergii; Closterium lunula (Mull.) Nitzsch ex Ralfs; Closterium 

moniliferum (Bory) Ehrenberg ex Ralfs var. moniliferum; Closterium parvulum Nägeli; 

Closterium rostatrum Ehrenb. Ex Ralfs var. rostatrum; Cosmarium candianum Delponte 

var candianum f.  candianum; Cosmarium fontigenum (Gutwinski) Borge var 

pseudofontigenum; Cosmarium inusitatum; Cosmarium margaritatum (Lundel) Roy & 

Bisset var. margaritatum f. minor; Cosmarium orbiculatum Ralfs ex Ralfs; Cosmarium 

pachydermum Lundell; Cosmarium pseudoconatum Nordestedt  var. pseudoconatum; 

Cosmarium pseudo pyramidatum Lundell  var. pseudopyramidatum f. 

pseudopyramidatum; Cosmarium punctulatum Brébisson; Cosmarium rectangulare 

Grunov; Cosmarium regnellii Wille; Cosmarium regnesii Reinsch; Cosmarium reniforme 

(Ralfs) Archer  var. reniforme; Cosmarium sp1; Cosmarium sp2; Euastrum ansatum Ehr. 

Ex Ralfs; Euastrum gemmatum (Bréb.) Ralfs; Micrasterias furcata C. Agardh var. furcata; 

Micrasterias mahabuleschwarensis  Hobs. var. amazonensis Först.; Pleuroatenium 

cylindricum (Turner) Schmidle; Pleurotaenium minutum (Ralfs) Delp. var. minutum; 

Pleurotaenium sp; Staurastrum bioculatum W. R. Taylor, Staurastrum margaritaceum 

(Ehr.) Ralfs; Staurastrum minnesotense Wolle; Staurastrum pingue Teiling; Staurastrum 

rotula Nordstedt; Staurastrum sp; Staurastrum tetracerum (Kutz.) Ralfs; Staurastrum 

tetracerum (Kützing) Ralfs ex Ralfs var. tetracerum f. tetracerum; Staurastrum trifidum 

Nordstedt vare inflexum West & West; Staurastrum volans West & West var fuquenense 

Coesel; Staurodesmus cuspidatus (Bréb.) Teil.; Staurodesmus glabus var. Ralfs f. 
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latiusculum; Xanthidium antilopaeum var. mamillosum R.L.Grönblad; Xanthidium 

regulare Nordstedt var pseudoregulare; Xanthidium sp1; Xanthidium sp2. Registros 

fotográficos e desenhos das Desmidiales da Ilha do Maranhão (Figura 2). 

 

 
 

Figura 2 – Prancha de desenhos e registro fotográfico de desmídias da Ilha do Maranhão (A - Xanthidium 

antilopaeum var. mamillosum R.L.Grönblad; B - Staurastrum trifidum Nordstedt vare inflexum West & 

West; C - Staurastrum rotula Nordstedt; D - Micrasterias mahabuleschwarensis  Hobs. var. amazonensis 

Först; E - Cosmarium pseudoconatum Nordestedt  var. pseudoconatum; F - Staurodesmus cuspidatus (Bréb.) 

Teil.; G - Micrasterias laticeps  Nordst. var. laticeps ; H - Micrasterias furcata C. Agardh var. furcata). 
 

A amônia foi o parâmetro em destaque, pois apresentou concentrações críticas nas bacias 

Jeniparana, Tibiri, Santo Antonio e Paciência, afirmando que as alterações ambientais 

provocadas pelo homem vêm afetando a qualidade ambiental destes. 
 

Gráficos 3 e 4 – Situação de algumas variáveis ambientais estudadas nas bacias da Ilha do 

Maranhão. 

 

  

 

Ao relacionar a distribuição das espécies com as variáveis ambientais constatou-se que o 

gênero Closterium Nitzsch ex Ralfs possui melhor possibilidade de desenvolvimento em 

ambientes aquáticos com altas concentrações de amônia (3,64 NH
3
), baixo oxigênio 

dissolvido com pH variando entre ácido e básico, distribuido-se melhor nas bacias do Rio 

Paciência, Santo Antonio, Anil, Itaqui e Praias. Identificou-se que os gêneros: Euastrum 

Eherenberg ex Ralfs, Pleurotaenium Nägeli, Xanthidium Ehrenberg, Staurodesmus Teiling, 

Micrasterias C. Agardh ex Ralfs, Staurastrum Meyen ex Ralfs e Cosmarium Corda ex 

Ralfs ocorreram em ambientes cujas variáveis ambientais configuram-se com baixas 

3 4 
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concentrações de amônia, dureza e ferro;  pH variando de ácido a levemente ácido e 

ambientes bem oxigenados. Contudo ressaltasse a necessidade do monitoramento dos 

ambientes aquáticos da Ilha do Maranhão considerando os fatores químicos, biológicos e 

físicos. 

 

Palavras chaves: Desmídias, qualidade de água, fitoplâncton. 

 

REFERÊNCIA: 

 

LABOHIDRO/UFMA. Subsídios para o planejamento e manejo da bacia do Rio Paciência 

– MA. Relatório técnico. São Luis – MA, 2007. 
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LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA DO RIO MEARIM E EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL PARA A CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS PESQUEIROS NO 

MUNICÍPIO DE ARARI-MA 

 

Orientada: Ludmila Lima de ARAÚJO – Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – CECEN/UEMA 

 

Orientadora: Profa Dra Raimunda Nonata Fortes CARVALHO NETA 

Professora Adjunta - Departamento de Química e Biologia – UEMA 

 

Colaboradora: Profa Dra Zafira da Silva de ALMEIDA – Profa Adjunta - Departamento 

de Química e Biologia CECEN/UEMA 

 

A bacia hidrográfica do Rio Mearim ocupa uma considerável área da região centro-norte 

do Maranhão (MARANHÃO, 2000), sendo de grande importância para as populações 

ribeirinhas que vivem diretamente da atividade pesqueira (PIORSKI, 2010). Os peixes 

capturados no Mearim fazem parte da dieta alimentar da população ribeirinha da cidade de 

Arari-MA, constituindo uma das principais fontes de proteína animal e suporte econômico 

da região através da comercialização do pescado. Todavia, em termos científicos, se 

conhece pouco sobre a taxonomia dos peixes de água doce dessa região, sendo necessários 

estudos ecológicos e taxonômicos das espécies, a fim de subsidiar ações de manejo e 

conservação baseadas em conhecimentos científicos. Associado à falta de aprofundamento 

do conhecimento científico sobre os peixes da região tem sido observado nos últimos anos 

sérios problemas ambientais nos corpos hídricos das suas principais bacias que podem 

provocar extinções das espécies locais (ARAÚJO, 2008). Ações educativas associadas às 

informações científicas sobre a biodiversidade local são importantes para sensibilizar os 

diferentes setores sociais de uma região, relacionados direta ou indiretamente aos recursos 

vivos (ALBUQUERQUE, 2005). Neste trabalho objetivou-se identificar as espécies da 

fauna íctica que ocorrem no trecho do Rio Mearim que percorre a cidade de Arari-MA, 

integrando esse conhecimento às ações de Educação Ambiental no ensino fundamental do 

município. O trabalho envolveu amostragens dos peixes durante os períodos de estiagem e 

chuvoso no Rio Mearim, através da compra de exemplares de pescadores e na feira de 

Arari-MA. As variações de composição e abundância de espécies na comunidade 

ictiofaunística foram avaliadas a partir de índices que estimam a diversidade, riqueza e 

equitabilidade desses táxons no Rio Mearim. O catálogo visual das espécies de interesse 

comercial foi criado em software de computação gráfica, contendo imagens dos 

exemplares coletados (macroscópica) e dos caracteres taxonômicos (microscópica), bem 

como informações relacionadas à biologia e ecologia da espécie. Foram realizados cinco 

encontros de Educação Ambiental entre os meses de julho de 2011 a julho de 2012, onde 

ocorreram diagnósticos da percepção ambiental dos alunos, palestras e exercícios práticos 

sobre importância da água, legislação relacionada aos recursos hídricos e mitigação de 

impactos nos ecossistemas aquáticos de água doce (Fig. 1). Resultados das amostragens 

biológicas indicaram 23 espécies de peixes que estão distribuídas em 16 famílias dentro de 

quatro ordens. Em termos taxonômicos, a ordem mais bem representada foi a Siluriformes 

(48%) e em seguida a ordem Characiformes (30%). Os índices ecológicos (Tabela 1) não 

mostraram diferenças significativas para a diversidade de Shannon entre os períodos 

estudados, porém a riqueza mais elevada foi no período de estiagem (S=19). Obteve-se 

maior valor de Dominância (0,13) e índice de Margalef (4,9) para o mesmo período. O 

índice de Simpson apresentou maior valor para a estação chuvosa. Os valores para 
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Equitabilidade foram altos nos dois períodos, demonstrando distribuição sazonal 

homogênea entre as espécies do rio Mearim no trecho e nos períodos amostrados. Esses 

resultados ecológicos serviram de base para o trabalho de Educação Ambiental com os 

estudantes do município. De acordo com as observações dos estudantes de Arari-MA os 

problemas ambientais ligados aos recursos pesqueiros estão relacionados, principalmente, 

com a falta de consciência das pessoas (32%) e à coleta de lixo inadequada no município 

(36%), sendo necessárias ações direcionadas para a coleta seletiva, reciclagem e de aterro 

sanitário. Para esses sujeitos, é urgente a necessidade de medidas mitigatórias para os rios 

da região, tais como: tratamento de esgotos domésticos antes de chegarem aos corpos 

hídricos, recuperação das matas ciliares e implementação do plano de manejo da Unidade 

de Conservação estadual à qual o município pertence (Área de Proteção Ambiental da 

Baixada Maranhense). Esses dados indicam que as representações sociais dos estudantes 

de nível fundamental já tinham incorporado a percepção relacionada à poluição dos 

recursos hídricos, mas necessitavam de aprofundamento relacionado à mudança de atitudes 

para a solução dos impactos ambientais percebidos na região. Estudos complementares no 

rio Mearim são necessários a fim de se compreender melhor a ictiofauna e sua relação com 

o ambiente, assim como servir de ferramenta para o manejo adequado dos recursos 

pesqueiros da região. As oficinas de Educação ambiental permitiram a utilização de 

metodologias que valorizaram as experiências dos estudantes estimulando a troca de 

vivências no processo de construção do conhecimento sobre os recursos pesqueiros do Rio 

Mearim. 

 

Tabela 1 – Valores de diversidade, riqueza e equitabilidade das espécies de peixes do rio 

Mearim, a partir de exemplares obtidos no período de estiagem (julho a outubro de 2011) e 

chuvoso (abril de 2012). 

Índices Período de estiagem Período chuvoso Total 

Táxons (S) 19 14 23 

Indivíduos (n) 38 42 80 

Dominância (D) 0,1385 0,09977 0,07969 

Shannon (H) 2,481 2,478 2,809 

Simpson 1-D 0,8615 0,9002 0,9203 

Evenness e^H/S 0,6294 0,8516 0,7217 

Margalef (R) 4,948 3,478 5,021 

Equitability (J) 0,8427 0,9391 0,896 
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Figura 1 - Alunos de ensino fundamental da cidade de Arari-MA em atividades educativas 

relacionadas com o tema conservação dos recursos hídricos. 

 

Palavras-chaves: Ictiofauna, índices ecológicos, Educação Ambiental. 
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Biomarcadores são respostas biológicas adaptativas a estressores que são observadas como 

alterações bioquímicas, histológicas, fisiológicas ou comportamentais e também são 

indicadores de exposição ou de efeitos de contaminantes químicos (JESUS; CARVALHO, 

2008). Quando a biota aquática está em constante exposição com substâncias tóxicas que 

são lançadas no ambiente ocorre uma interação com o organismo vivo, ocasionando 

diversas alterações graves com consequências nos sistemas biológicos (JESUS; 

CARVALHO, 2008). De acordo com Rodrigues (2003) os peixes constituem um grupo 

importante nas avaliações de toxicidade do ambiente por estarem presentes em vários 

ambientes, participando de diferentes níveis tróficos da cadeia alimentar, sendo 

considerados bons modelos biológicos de estudo. Em peixes podem-se usar parâmetros 

reprodutivos para avaliar o grau de exposição desses organismos aos contaminantes 

ambientais. Esses agentes químicos em interação com o organismo podem causar 

alterações no sistema reprodutivo em populações de espécies de peixes, causando 

distúrbios na síntese de hormônios específicos do sistema de reprodução (LEBLOND et 

al.,1999; FOSSI et al., 2004). A classificação macro e microscópica dos diferentes estádios 

de maturação gonadal dos peixes também se constituem em valiosa ferramenta para se 

analisar a exposição das populações aos diferentes estressores ambientais, sendo, todavia, 

variáveis de acordo com a metodologia dos diferentes estudiosos. Assim, é importante 

acompanhar todo o ciclo reprodutivo de uma espécie íctica, conhecer e avaliar o início e 

continuidade do crescimento gonadal assim como o desenvolvimento pleno das gônadas 

até a maturação final (desova e fertilização) e regressão gonadal (VAZZOLER, 1996). 

Nesse sentido, o presente trabalho objetivou contribuir com informações científicas sobre 

biomarcadores comportamentais e aspectos da biologia reprodutiva de S. herzbergii de 

duas regiões diferenciadas da baía de São Marcos, proporcionando um entendimento mais 

aprofundado sobre essa espécie e suas respostas à exposição aos poluentes. O complexo 

portuário de São Luís foi utilizado neste trabalho como região potencialmente 

contaminada, considerando-se estudos anteriores de química ambiental realizados na área 

(CARVALHO-NETA et al., 2012). A Ilha dos Caranguejos pelas suas características 

ambientais e status de Área de Proteção Ambiental (APA), foi aqui utilizada como uma 

“área controle”. Exemplares de Sciades herzbergii, conhecido pelos pescadores locais 

como bagre guribu (Fig.1), foram coletados em armadilhas fixas, conhecidas localmente 

como tapagens, no período de estiagem e chuvoso entre os anos de 2011 e 2012. A 

primeira coleta foi no “Igarapé Bueno Aires” situado na região do complexo portuário 

(área contaminada) e a segunda no “Igarapé Tronco” localizado na Ilha dos Caranguejos 
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(área livre de contaminação). Em laboratório, procedeu-se com a coleta dos dados 

biométricos de cada exemplar, registrando-se: comprimento total (Ct), comprimento furcal 

(Cf), comprimento padrão (Cp), peso total (Pt) e o peso das gônadas (Pg) em g. Depois de 

medidos e pesados, os peixes foram abertos para observação e classificação macroscópica 

das gônadas, com base na escala de estágios de desenvolvimento gonadal dada por 

Vazzoler (1996): EG1 (imaturo), EG2 (em maturação ou repouso), EG3 (maduro) e EG4 

(esgotado). Como sugere Vazzoler (1981), para avaliar o índice gonadossomático (IGS) de 

fêmeas e machos, utilizou-se a seguinte fórmula: IGS = Pg / Pt.100. Para os demais dados, 

aplicou-se o teste t-Student. Foram avaliados 120 indivíduos, sendo que machos e fêmeas 

da área de referência apresentaram dados biométricos (comprimento, peso total e das 

gônadas) significativamente maiores em relação aos indivíduos da região contaminada 

(p<0,05). A análise estatística (teste t) indicou diferença significativa entre os resultados da 

área contaminada e da área de referência, especialmente em relação ao Índice 

Gonadossomático que foi superior na área de referência (5,84), indicando maior atividade 

reprodutiva na região (Fig.2). O desenvolvimento do aparelho reprodutivo dos peixes está 

sujeito ao efeito de estressores ambientais em todas as fases do ciclo de vida (FÁVARO et 

al., 2005). Substâncias tóxicas atuam de forma indireta sobre o equilíbrio entre os 

hormônios gonadotróficos, vitelogênicos, dopamina e estrogênio, refletindo na maturação, 

morfologia e fisiologia gonadal (ADAMS, 1990). Dessa forma, é possível que os 

contaminantes da região portuária estejam alterando, de alguma forma, a maturação dos 

peixes dessa região. Os exemplares fêmeas no estádio maturo apareceram na época 

chuvosa e imaturas e em recuperação na estiagem, podendo sugerir que a população tenha 

uma desova assíncrona, ou seja, parcelada . Esses dados indicam que o período de 

estiagem provavelmente está relacionado com a recuperação das gônadas e à reposição das 

reservas energéticas, consumidas durante o processo de maturação e desova no período 

chuvoso. O tamanho da primeira maturação dos peixes da área A2 foi de 24.4cm e da área 

A1 foi de 20.6cm. Os resultados médios do Fator de Condição (K) foram menores para as 

fêmeas da área potencialmente contaminada (fêmeas = 3,45) quando comparado com as 

fêmeas da área de referência (fêmeas = 4,75). Os resultados obtidos na presente pesquisa 

indicam que a população de Sciades herzbergii está bem estabelecida (com organismos 

machos e fêmeas imaturas, aptas a desovarem e esgotados) apenas na área de referência. 

Na área potencialmente contaminada não foram observadas fêmeas aptas a desovarem no 

mesmo período. Foram encontrados exemplares machos incubando ovos apenas na área de 

referência (Fig.3), indicando que a Ilha dos Caranguejos (área de referência) apresentou 

qualidade ambiental favorável ao processo de cuidado parental dos bagres analisados. Na 

área portuária não foi encontrada nenhum indivíduo macho com esse comportamento de 

incubação de ovos na cavidade oral. Esses dados indicam que os parâmetros reprodutivos 

podem ser utilizados como marcadores de contaminação aquática em S. herzbergii na Baía 

de São Marcos (MA), já que os indivíduos apresentam um comportamento de reprodução 

na área de referência muito diferente dos exemplares amostrados na área potencialmente 

contaminada. 
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Figura 1 – Exemplar de Sciades herzbergii capturado na Baía de São Marcos. 

 

 
Figura 2 - Comparação das médias do GSI de fêmeas e machos da A1 e A2. 

 

Figura 3 – Exemplar macho de S.herzbergii da área de referência (A2) incubando ovos. 

Palavras-chaves: reprodução, Ilha dos Caranguejos, região portuária. 
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A pesca é a única atividade econômica envolvida com a produção de alimento que é 

essencialmente extrativista, sendo uma das ocupações mais antigas desenvolvidas pelo 

homem visando à utilização dos recursos marinhos vivos. No entanto, foi apenas a partir 

do final do Século XIX, ainda no processo da revolução industrial, que as condições se 

tornaram propicias à sua expansão, especialmente no hemisfério norte (FONTELES-

FILHO, 2011). Em 2008, a produção de pescado nacional contribuiu com 0,81% do total 

produzido no mundo. O Brasil contribuiu com 1.240.813 t em 2009, representando 0,86% 

da produção mundial de pescado (MPA, 2010).  Segundo Espírito-Santo (2002) a pesca de 

rede de emalhe é a forma mais comum de captura da frota comercial artesanal que atua 

nessa região. Essas redes capturam uma variedade de espécies diferentes, nos ambientais 

costeiros e em áreas da plataforma marinha interna, na frente dos estados do Pará, 

Maranhão e Amapá. No estado do Maranhão, mais de 50% da produção total das  ficam 

restritas ao litoral ocidental (ALMEIDA et al., 2006). O presente trabalho teve como 

objetivo Compreender o processo de comercialização das espécies capturadas pela frota 

que atua com rede emalhe nos municípios de Cedral e Raposa, Maranhão. Para este estudo, 

informações foram levantadas nos principais locais de desembarque e comercialização: 

Raposa e Cedral- Maranhão. Foram realizadas visitas para coleta de dados através de 

questionários nas cidades em estudo e nos seguintes povoados do município de Cedral: 

Parati, Outeiro, Pericaua; e em Raposa, as comunidades visitadas foram duas, a sede no 

caso Raposa e Araçagy.  Foram aplicados questionários aos representantes de colônias 

pescadores, atravessadores, feirantes, empresários e caminhoneiros, aplicação dos mesmos 

ocorreram tanto no porto de desembarque quanto nas colônias, sindicatos e cooperativas 

existentes na região em estudo. Os mesmos consistiam em perguntas relacionadas á renda 

familiar, componentes familiares, os petrechos de pesca utilizados na pesca, a espécie alvo, 

a origem dos produtos, tempo diário que passam trabalhando, entre outras perguntas. 

Foram aplicados 157 questionários nas duas áreas, sendo entrevistados 64 pescadores, 39 

donos de barcos e 54 atravessadores. Após a coleta e avaliação dos questionários pode-se 

elaborar um banco de dados no programa Excel. Em entrevistas feitas no mercado do peixe 

foi observado o grande numero de caminhões baús frigoríficos que comercializam os 

pescados em estudo, existem também vários bosques no portinho onde são 

comercializados, peixes advindos dos municípios de São José de Ribamar e principalmente 

da Raposa. Foram registrados no município de Raposa em idas ao campo dois portos de 

desembarque: o Porto do Braga e o Porto da Praia onde há grande fluxo de comerciantes, 

pescadores e atravessadores que sobrevivem da venda e compra do pescado do município. 

Com relação às redes de pesca, são classificadas de acordo com o nome da sua espécie 
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alvo. Foram observados ao todo 04 tipos de redes de emalhe diferentes, que atuam nas 

pescarias nas regiões em estudo. A única rede dentre as quatro que há registro somente em 

Cedral é tainheira que tem como característica a captura do Mugil curema a abertura de sua 

malha varia de 40 a 60 mm quanto ao seu comprimento pode variar entre 100 a 900 metros 

quanto às outras existem em ambas tanto a gozeira, malhão quanto a serreira, a estimativa 

da produção das espécies em estudo representado em gráficos. Com base nos questionários 

aplicados na Raposa aos atravessadores, pode-se estimar a produção desta comunidade no 

período seco que foi no segundo semestre do ano de 2011 no mês de setembro e o período 

chuvoso que foi no primeiro semestre do ano de 2012 no mês de fevereiro. A espécie que 

apresentou maior taxa de desembarque foi à pescada gó, com a taxa de desembarque de 

6.955 toneladas; seguida pelo peixe serra, com 6.715 toneladas.  Observou-se também que 

a pescada amarela, apresentou um desembarque pouco expressivo, isso pode ser explicado 

pelo fato de que quando os questionários foram aplicados os atravessadores relataram que 

a pescada amarela está sendo pescada muito raramente. 

 

 
Estimativa da produção na comunidade da Raposa (em toneladas). 

 

As espécies com maior taxa de captura e de maior importância econômica para a região de 

Cedral são pescada amarela e pescada-gó. Para o município da Raposa são serra e pescada 

gó.  A principal forma de comercialização de pescado no município de Cedral é a 

exportação para São Luís, onde os produtos são comercializados no mercado do peixe. No 

município de Raposa parte da produção é comercializada nos portos pelos atravessadores, 

que comercializam esses peixes diretamente para o consumidor ou para bares e 

restaurantes da localidade e de São Luís. Espécies como o serra e o camurim são 

exportadas para outros estados como Ceará e São Paulo. Além da cidade de São Luís, a 

produção desembarcada na Raposa e Cedral têm também como principais destinos as 

cidades de Fortaleza, São Paulo e outras localidades dos estados do Piauí e Pernambuco. 

Há cinco empresas que estão localizadas próximas ao mercado do peixe no município de 

São Luís relacionadas com a comercialização do pescado que foi desembarcado em Cedral 

e Raposa. Elas processam cerca de 35% dos peixes oriundos dos municípios de Raposa e 

Cedral. Que desembarcam no portinho mais conhecido como mercado peixe. As empresas 

que se tem registro e que fazem o beneficiamento e venda do pescado são LDA Gêneros e 

Alimentícios Ltda. localizada na avenida das cajazeiras s/n, próxima a rotatória, centro de 

São Luis. A mesma trabalha com alimentos em geral mais principalmente com venda e 

beneficiamento do pescado seus principais fornecedores são atravessadores do portinho 

mais conhecido como mercado do peixe e fornecedores é claro de Raposa uma vez que o 

peixe comercializado em São Luis é advindo de outros municípios inclusive Cedral. Outra 

empresa que se tem registro Pacific-Ltda. está no mercado há mais de oito anos, 

atualmente encontra-se na BR-135 próximo do Maracanã (zona rural) seu antigo endereço 

era no bairro do João Paulo - São Luís, próximo da feira, vem atuando com a compra e 

venda de peixes e crustáceos na capital seus fornecedores são proprietários de açudes que 

vendem Tambatinga, Pacu, e Tilápia,  estes são melhores para beneficiamento, pois são 

comercializados filés e em postas, quanto as espécies em estudo a mesma só comercializa  

pescada amarela e  Gó onde revendida em frigoríficos de São Luis restaurantes, hotéis e 
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outros. A empresa possui três caminhões frigoríficos que utilizados para transporte e 

comercialização e venda dos produtos. A média de preço está entre 14 e 18 reais além 

dessas espécies citadas a empresas trabalha também com outros peixes como Camurim, 

Uritinga, Corvina, Anchova, Gurijuba e outros. Conforme as informações obtidas durante 

projeto verificou-se a ausência do poder público no que diz respeito à infra-estrutura dos 

portos de desembarque, feiras e mercado em vistas destas lacunas é necessário um plano 

gestor em parceria com colônias sindicatos e cooperativas para viabilizar a cadeia 

produtiva de forma que gestores busquem alternativas  de linhas de crédito para fábricas de 

gelo, descontos em tarifas de luz e água  todas diminuem os custos atribuídos ao pescado, 

ou seja, quanto mais barato o produto maior é á procura resultando em mais empregos e 

renda fortalecendo a comercialização. 

 

Palavras chave: Pesca, Cadeia Produtiva, Comercialização 
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Dentre os grupos de organismos mais representativos dos manguezais estão os crustáceos. 

Além da importância ecológica, algumas espécies possuem também significância 

econômica, como por exemplo, Ucides cordatus (caranguejo Uçá), Callinectes sp. (siri 

azul), bem como algumas espécies de camarões (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995). O 

objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento da distribuição espacial e temporal da 

carcinofauna em manguezais da Baía de São Marcos, Maranhão, bem como verificar os 

aspectos reprodutivos de uma espécie de siri (Callinectes boucorti) e do caranguejo Uçá 

(Ucides cordatus). Para isso foram realizadas quatro coletas durante o período de setembro 

de 2011 e junho de 2012 nos manguezais do entorno da Ilha dos Caranguejos (área 

controle) e Porto do Itaqui (área de estudo). Em ambos os locais foi estabelecido um 

transect de 100m, onde foram demarcados 3 andares de coletas: meso I, mais próximo do 

infralitoral, meso II a 50 metros do infralitoral e meso III a 100 metros, no qual os 

organismos pertencentes à endofauna e epifauna foram capturados pelas técnicas de 

braceamento e cata simples e os espécimes do infralitoral, por meio de rede arrasto do tipo 

puçá. Foram colhidos ainda os parâmetros abióticos (salinidade, temperatura e oxigênio 

dissolvido) e realizados tratamento estatísticos para estimar a diversidade, equitabilidade e 

similaridade entre as áreas. Obteve-se 878 indivíduos distribuídos em 09 famílias e 22 

espécies, sendo 457 coletados no sedimento e 421 nas águas dos Igarapés Buenos Aires e 

Tronco (Tab. 1).  

 

Tabela 1 – Relação das Famílias com os respectivos números das espécies encontradas nas 

duas áreas de estudo.  

 

  Família Espécie 

I. 

Tronco 

  I. B. 

Aires 

Total 

geral 

S
E

D
IM

E
N

T
O

  

Diogenidae 

Clibanarius sp 5 0 5 

Clibanarius vittatus 33 32 65 

Clibanarius forest 0 3 3 

Clibanarius tricolor  0 1 1 

Grapsidae Goniopsis Cruentata 26 22 48 

Ocypodidae 

Uca burgersi 15 55 70 

Uca maracoani 6 30 36 

Uca rapax 93 8 101 

Ucides cordatus 40 21 61 

Panopeidae Eurytium limosum 1 18 19 
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Panopeus lacustris 0 1 1 

Sesarmidae 

Aratus pisonii 1 4 5 

Armases angustipes 2 0 2 

Sesarma crassipes 2 7 9 

Sesarma rectum 31 0 31 

IN
F

R
A

L
IT

O
R

A
L

 

Alpheidae Alpheus chacei 0 5 5 

Palaemonidae Macrobrachium acantharus 3 8 11 

Penaeidae 
Litopenaeus schmitti 80 279 359 

Xiphopenaeus kroyeri 10 7 17 

Portunidae 
Callinectes bocourti 0 12 12 

Callinectes exasperatus 2 6 8 

Callinectes sapidus 0 9 9 

Total geral   319 559 878 

 

No sedimento do Igarapé Buenos Aires foram encontradas 5 famílias com maior 

ocorrência para Ocypodidae e Diogenidae.  Na área de controle foram registradas 5 

famílias, onde as mais frequentes também foram Ocypodidae e Diogenidae. Em relacão à 

ocorrência específica do sedimento, foram encontradas 15 espécies no geral. Foi 

constatado que 9 destas ocorreram nas duas áreas. É válido ressaltar também que o Igarapé 

Tronco apresentou 03 espécies (Clibanarius sp, A. angustipes e S. rectum) que só 

ocorreram nessa área ao longo das quatro campanhas. Já o Igarapé Buenos Aires também 

apresentou ao longo das quatro campanhas 03 espécies que foram exclusivas dessa área: P. 

lacustres, C. forest e C. tricolor. Segundo o levantamento realizado, todas as famílias já 

possuem registro para estado. Nossos resultados foram similares ao encontrado por 

Almeida et al, (2006) na área do Quebra Pote e Porto do Itaqui, na Baía de São Marcos, 

onde  a região Portuária apresentou 6 famílias (Grapsidae, Ocypodidae, Panopeidae, 

Penaeidae, Palaemonidae e Portunidae) sendo que todas essas também ocorreram em nosso 

trabalho. Com relação à distribuição espacial das espécies no manguezal estudado, foi 

observado que algumas espécies como Uca rapax e Uca burgersi são encontradas em 

todas as zonas, enquanto que, outras como Uca maracoani e espécies do gênero 

Clibanarius vivem preferencilamente na zona 1 devido a sua anatomia que acaba 

dificultando sua locomoção para as demais zonas. Na região do lavado ou infralitoral 

foram encontradas 04 famílias (Portunidae, Penaeidae,Alpheidae e Palaemonidae) sendo 

que as 4 foram encontradas no Igarapé B.Aires e 03 no Tronco (Portunidae, Penaeidae e 

Portunidade). Dessas a família Penaeidae apresentou maior expressividade quando 

comparada com as demais. De acordo com os índices ecológicos, para o Igarapé Buenos 

foi observado que a riqueza (S) foi maior nas Zonas 2 e 3, enquanto que a diversidade (H’) 

foi maior nas zonas 1 e infralitoral e a equitabilidade foi maior em 1 e 2. Para o Igarapé 

Tronco, a riqueza (S) foi maior nas zonas 1 e 3, a diversidade (H’) foi maior na 1 e a 

equitabilidade (J’) foi maior na zona 2.  Das 8 fêmeas de siri callinectes boucorti 

analisadas, 4 estavam no estágio A (Imaturo), 2 estavam no estágio B (em maturação), uma 

fêmea no estágio C (maturação avançada) e uma no estágio D (Maturo) (Fig. 1) Os 

estágios de maturação gonadal do siri indicam que esses indivíduos utilizam os estuários 

para desova. Das 32 fêmeas de caranguejo Uçá (Ucides cordatus), 19 estavam no estágio A 

(Imaturo), 7 estavam no estágio B (Maturação Inicial) e 6 estavam no estágio E 

(Desovado) (Fig. 2). 
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Figura 1. Estágios maturacionais das fêmeas de siri, Imaturo (A), Maturação inicial (B), 

Maturação avanaçada (C) e Maturo (D) . 
 

 
 

Figura 2. Estágios maturacionais das fêmeas do caranguejo Uçá, Imaturo (A), Maturação 

inicial (B), e Desovado (C). 

D 

C 

 
 

É importante salientar que ainda se conhece pouco da constituição da macrofauna bêntica 

em manguezais da costa maranhense, desse modo este trabalho contribuiu bastante para a 

compreensão da estrutura da carcinofauna do porto do Itaqui e Ilha dos Caranguejos, 

podendo futuramente servir de subsídios para estudos mais aprofundados e mais 

prolongados com o intuito de estabelecer bases para a implantação de medidas mais 

eficientes de manejo e conservação da carcinofauna local, bem como de seu habitat, em 

especial, os manguezais.  

 

Palavras-chave: carcinofauna bêntica; manguezais maranhenses; reprodução. 
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Atualmente existem centenas de espécies exóticas difundidas pelo mundo em decorrência 

da intensa e artificial introdução provocada pelo homem, processo este que nos últimos 

tempos vem se intensificando através da mundialização. Conseqüentemente, a competição 

gerada entre as espécies exóticas e nativas, além de ocasionar prejuízos de ordem 

financeira e social acaba por impactar o meio ambiente de modo irreversível. No Brasil 

ocorrem cerca de 20 espécies do gênero Macrobrachium (MELO, 2003), dentre as quais se 

destaca para o Maranhão, como espécie invasora Macrobrachium rosenbergii, confirmada 

a presença desta espécie no Município de Araioses (na região Nordeste do Maranhão) 

proveniente de fuga de cativeiro (Loebmann, 2010). O presente trabalho tem como 

objetivo conhecer a variabilidade genética em população de Macrobrachiunm rosenbergii 

na região do Litoral Oriental e Baixada Maranhense e compará-la com dados provenientes 

de outras regiões de ocorrência da espécie no Brasil e Àsia. A área de estudo deste trabalho 

abrangeu os municípios de Guimarães e São Bento, onde um total de 28 espécimes foram 

coletados. Foram coletados também 90 espécimes da região do litoral oriental Maranhense. 

Ainda, foram adicionadas 39 seqüências de COI obtidas pelo banco de dados NCBI Gen 

bank de animais provenientes de populações asiáticas. Após a coleta os espécimes foram 

identificados e etiquetados de acordo com o número de tombo e critérios adotados pelo 

Laboratório de Genética e Biologia Molecular da Universidade Estadual do Maranhão. Em 

seguida os tecidos foram conservados com etanol a 90% em tubos de eppendorf e 

estocados em freezer -20°C até o momento de isolamento do material genético. O DNA 

total foi obtido a partir do protocolo rápido em eppendorf com NaCl 5M. Do DNA total foi 

amplificada a região correspondente ao gene COI do DNA mitocondrial através da técnica 

de PCR. Os fragmentos obtidos foram verificados através da eletroforese em gel de 

agarose a 1 %, corado com brometo de etídio. Os produtos da amplificação foram enviados 

para o Laboratório de Genética e Biologia Molecular Campus Bragança (UFPA) para 

seqüenciamento. As seqüências obtidas foram comparadas com 39 sequencias depositadas 

no Genbank e submetidas a análises genéticas utilizando-se os programas CLUSTALX 

1.8, MEGA5, DNASPv5, NETWORK4. 6 e ARLEQUIN 3.5. O fragmento analisado 

contou com 521 pares de bases provenientes de 66 indivíduos, sendo 27 exemplares da 

região da Costa Maranhense. Considerando amostragem total, 19 sítios mostraram-se 

variáveis e 6 sítios informativos para parcimônia, já para os exemplares da costa 

maranhense foram encontrados 5 sítios variáveis e 4 informativos para parcimônia. 

Baseados nesses fragmentos foram identificados 18 haplótipos. Verificou-se uma 
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diversidade haplotípica Hd  total 0,732 e diversidade nucleotídica Pi total 0, 00829. A 

construção da rede de haplótipos (Fig. 1) para M. rosenbergii revelou a existência de três 

grupos haplotípicos, com poucos passos mutacionais entre eles. Nota-se que a região da 

Ásia (seqüências do gene Genbank) apresenta maior diversidade de haplótipos, que 

pertencem aos três grupos formados. Já os haplótipos encontrados no Brasil pertencem a 

dois dos grupos, com ênfase para um haplótipo existente somente na população 

maranhense. A análise de Fst revelou baixo índice de estruturação populacional (Fst= 0, 

13836) entre as populações da Costa Maranhense e Asiática, e com distância genética Dxy 

0, 008, e estimativas de fluxo gênico da ordem de Nm= 1,55. Os níveis de Pi 0, 01014-

0,00492 e Hd 0,833-0,47 encontrados nas populações da Costa Maranhense, mostram 

valores altos quando comparados com a amostragem total Hd 0, 732 e Pi 0, 00829. Valores 

consideráveis de diversidade haplotípica são também observados quando analisada a 

população “Maranhão” 0, 484 em relação à Ásia 0, 998. Tal fato não é esperado para 

espécies invasoras que colonizaram nichos há pouco tempo, como é o caso de M. 

rosenbergii na costa maranhense, cuja introdução no Brasil ocorreu na década de 70. Para 

tais espécies, espera-se baixos índices de diversidade genética devido ao efeito fundador 

ocorrido na introdução, comum na aqüicultura. Tal observação corrobora a inferência de 

Iketani et al., (2011) que sugerem que as populações brasileiras tiveram origem genética de  

distintas populações asiáticas, fruto de mais de um evento de introdução. Tais dados 

contribuem com a compreensão do estabelecimento de espécies exóticas em novos 

habitats, adicionando informações que serão úteis ao manejo futuro desta espécie. A adição 

das seqüências provenientes da Baixada Maranhense contribuirão neste sentido, atingindo 

então os objetivos propostos neste trabalho. 

 
 

Figura 1 – Rede de haplótipo construída pelo método Median-Joining indicando a 

distribuição dos haplotipos identificados nos 66 exemplares de Macrobrachium 

rosenbergii. O tamanho do círculo é proporcional à frequência do haplótipo e as mutações 

são indicadas pelos números em vermelho.  

 

Palavras-chave: COI (Citocromo Oxidase I), Variabilidade genética, Macrobrachium 

rosenbergii. 
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Os Carnívoros apresentam uma ampla distribuição no mundo, exceto na Austrália, e Nova 

Zelândia (EISENBERD E REDFORD, 1999; NOWAK, 1999; RAMOS Jr. et al, 2003). No 

Brasil encontram-se 06 espécies de canídeos silvestres, sendo uma delas da Sub-família 

Symocyoninae, a Speothos venaticus (cachorro-do-mato vinagre) (RAMOS JR., et al 

2003) e as demais da Sub-família Caninae: Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), 

Cerdocyon thous (cachorro-do-mato), Lycalopex vetulus (raposa-do-cerrado), Lycalopex 

gymnocercus (cachorro-do-campo), e Atelocynus microtis (cachorro-mato-de-orelha-curta) 

(BECKER E DALPONTE, 1999; NOWAK, 1999; RAMOS Jr. et al, 2003). Cerdocyon 

thous (LINNAEUS, 1776) é popularmente conhecido como cachorro-do-mato, raposa, 

lobinho, lobete, graxaim, graxaim do mato, mata virgem, guacinto, fusquinho ou rabo fofo 

(COUTERNAY E MAFFEI, 2004). O Cerdocyon thous é o canídeo mais comum do 

continente Sul Americano (RAMOS Jr. et al, 2003). A espécie em estudo alimenta-se 

principalmente de mamíferos, aves, artrópodes, répteis e vegetais. Geralmente sua pelagem 

varia de amarelo-acinzentado para preto, apresentando o ventre grisalho com branco e uma 

faixa escura que se estende para a cauda e os membros, havendo uma variação na 

tonalidade do escuro (BERTA, 1982; EISENBERG E REDFORD, 1999; RAMOS Jr. et al, 

2003; COURTENEY E MAFFEI, 2004; FARIA-CORRÊA, 2004; KASPER et al, 2007). 

Lycalopex vetulus é popularmente conhecido como raposa-do-campo, raposinha ou 

raposinha-do-campo e, é uma espécie endêmica do Brasil, associada ao Cerrado e áreas de 

transição como o Pantanal. É um canídeo de pequeno porte (RAMOS Jr. et al, 2003). 

Apresenta coloração cinza-amarelada, com as patas e a região ventral mais clara 

(COURTENAY et al, 2006). Lycalopex vetulus apresenta uma dieta onívora, alimenta-se 

de invertebrados, principalmente térmites, pequenos mamíferos, aves, répteis e frutos. 

Onde há a predominância no consumo de frutos e insetos, sendo que a proporção destes 

itens na dieta varia conforme sua disponibilidade no ambiente (DALPONTE, 1997; 

RAMOS Jr. et al, 2003; JÁCOMO et al, 2004; DALPONTE E COURTENEY, 2004). 

Com a implantação da técnica da PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) somada ao 

emprego dos métodos de eletroforese, os geneticistas passaram a dispor de um potente 

arsenal tecnológico para poder utilizar as variações das sequências de DNA do núcleo ou 

de organelas como marcadores informativos do nível e distribuição da biodiversidade 

(MARQUES, 2003). O presente trabalho teve como objetivo conhecer a diversidade 

genética de um segmento da região controladora do DNA mitocondrial de Cerdocyon 

thous e Lycalopex vetulus na região do estado do Maranhão. Foram obtidas dezessete 

amostras de raposas através de colaborações (Fig.1). O DNA genômico foi extraído 

utilizando a técnica de Sambrook et al (1989), com o uso de Fenol/Clorofórmio. O 

resultado da extração foi verificado por eletroforese horizontal. Para a amplificação de um 
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segmento da região controladora do DNA mitocondrial, foi utilizado o seguinte par de 

primers: ccr-dr1: CCTGTGACCATTGACTGAATAGC mtlpro2: 

CACTATCAGCACCCAAAGCTG (TCHAICKA et al, 2007). A obtenção dos fragmentos 

foi realizada através de PCR (Polymerase Chain Reaction). As sequências de DNA 

mitocondrial foram visualmente verificadas e corrigidas manualmente utilizando o 

programa MEGA 5.0 (TAMURA et al, 2011), posteriormente alinhadas através do 

CLUSTAW/MEGA 5.0 (TAMURA et al, 2011). As amostras foram sequenciadas sendo 

que apenas oito sequências apresentaram bons produtos. Através de comparações do 

Genbank podemos afirmar que das amostras sequenciadas sete correspondem a Cerdocyon 

thous e uma das amostras, Ct 04, a Lycalopex vetulus. Para a análise molecular das oito 

seqüências obtivemos 430 pares de bases da região controladora do DNA mitocondrial, 

sendo 23 sítios informativos para parcimônia, e 43 sítios variáveis. Foram observados sete 

haplótipos diferentes. Com uma diversidade nucleotídica π de 0,03887. O segmento 

apresentou 30% de Timina, 25,2% de Citosina, 27,5% de Adenina, e 17,2% de Guanina. A 

rede de haplótipos gerada a partir das sequencias obtidas para Cerdocyon thous e 

Lycalopex vetulus, não indicam nenhuma relação entre os haplótipos e a procedência 

geográfica das amostras (Fig. 2). Nossos resultados indicam tanto para a amostragem de 

Cerdocyon quanto para a amostragem total alta diversidade nucleotidica se comparada com 

outros carnívoros. Apesar de apresentarem semelhança morfológica, as duas espécies C. 

thous e L. vetulus são geneticamente distantes. Dadas as semelhanças morfológicas e 

diferenciação genética, o marcador utilizado mostrou-se útil na identificação das 

espécimes. Através desta ferramenta molecular pode-se registrar a ocorrência de L. vetulus 

na região sul do Maranhão (município de Carolina- Ma) corroborando as observações de 

Oliveira et al (2007), que registraram, por avistamento, a raposa do cerrado na região de 

Balsas – MA. Os resultados obtidos através da análise da região controladora do DNA 

mitocondrial mostraram uma alta diversidade nucleotídica para C. thous, como afirmou 

Tchaicka, 2006. O registro da ocorrência de L. vetulus na região sul do Maranhão confirma 

as observações de Oliveira et al. (2007), ampliando a distribuição da espécie para norte dos 

limites até então descritos na literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1 – Mapa de localização das amostras de raposas no estado do Maranhão. Figura2 – 

Rede haplotípica. 

Fig. 2 Fig. 1 
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DNA BARCODE DO GÊNERO HYLA (HYLIDAE) DE OCORRÊNCIA NA ÁREA 

DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO INHAMUM, CAXIAS/MA ATRAVÉS DO 

GENE MITOCONDRIAL 
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Orientador: Profa. Dra. Maria Claudene Barros - CESC/UEMA 

 

Colaboradores: Mestranda: Karla Costa Bezerra-TROPEN/UFPI e Prof. Dr. Elmary da 

Costa Fraga - CESC/UEMA 

 

Vários trabalhos registram que as espécies de anfíbios estão desaparecendo, embora seja 

notável o surgimento e a descrição de um grande número de espécies a cada ano 

(HANKEN, 1999; KIESECKER et al., 2001; POUGH et al., 2003; POUNDS et al., 2006; 

PADUA et al., 2008; VERDADE et al., 2010). Um desafio especial para os taxonomistas 

de anfíbios é quanto aos padrões de convergência e paralelismo que ocorrem em taxas 

estreitamente relacionadas (WIENS et al. 2003) e como consequencia o mascaramento da 

diversidade de espécies. No entanto dados moleculares tem minimizado esta problemática, 

particulariza-se neste trabalho o gene mitocondrial rRNA 16S que é bastante informativo 

para anfíbios e deve ser usado em estudos que visam a identificação e a caracterização de 

um táxon deste grupo. Além disso, é útil tanto na resolução de divergências genéticas 

profundas quanto no esclarecimento das relações filogenéticas entre taxas que se 

divergiram mais recentemente. objetivou-se neste trabalho inventariar e identificar através 

de ferramentas morfológicas e moleculares o gênero Hyla (Anura) da Área de Proteção 

Ambiental do Inhamum, Caxias/MA e assim contribuir na resolução das incertezas 

taxonômicas e esclarecimento da biodiversidade deste gênero para o cerrado maranhense. 

A APA situa-se na parte centro-leste do estado do Maranhão, no município de Caxias (04
0
 

53’ 30” S e 43
0 

24’ 53” W) com uma área de aproximadamente 4.500 hectares. Localiza-se 

à margem esquerda da BR-316, sentido Caxias-São Luís, sendo cortada verticalmente pela 

MA-127 que liga Caxias ao município de São João do Sóter/MA. Encontra-se no domínio 

Cerrado, com descrição de dois tipos vegetacionais bem distintos: mata de galeria, com 

presença de buritizais nas depressões e cerradão, caracterizado por árvores tortuosas de 

pequeno porte, arbusto e gramíneas (NERES et al., 2010). A amostragem foi obtida 

durante 12 expedições à área de estudo no biênio 2011/12 com cada expedição durando 

sete dias. Os dados foram coletados a partir do método de Amostragem em Sítios 

Reprodutivos (HEYER et al., 1994). Os animais coletados em campo foram levados ao 

Laboratório de Biologia do CESC/UEMA, onde foram fotografados e registrados os 

seguintes dados: data, tipo de coleta, gênero, tipo de vegetação, hora e sexo (quando 

identificado). Amostras de tecido muscular foram retiradas dos membros inferiores e 

armazenadas em microtubos contendo álcool 70%. O DNA total foi isolado utilizando-se o 

protocolo fenol-clorofórmio. A amplificação da região genômica, rRNA 16S, a partir do 

DNA total foi realizado através da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

usando-se primers específicos. O produto da PCR foi sequenciado utilizando-se o método 

Didesoxiterminal com Kit Big Dye em sequenciador automático ABI PRISM™ 3500. As 

sequências foram editadas e alinhadas no programa Bioedit 7.0.5.3 (HALL, 1999). O 

número de haplótipos e de sítios polimórficos, assim como a diversidade haplotípica e 

nucleotídica foram determinados no programa DnaSP 5.00.07 (LIBRADO & ROZAS, 

2009). Através do MEGA 5 (TAMURA et al., 2007) foram obtidos: composição 
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nucleotídica, árvores filogenéticas, utilizando os métodos NJ, ML e MP e matriz de 

divergencia genética utilizando o algoritmo de Tamura Nei. A significância dos 

agrupamentos foi estimada pela análise de bootstrap (FELSENSTEIN, 1985). Obteve-se 

um fragmento de 570 pares de base do gene mitocondrial rRNA 16S a partir de 27 

sequencias analisadas, sendo oito sequências provenientes da APA e 19 adicionadas do 

GenBank. Dentre as sequências analisadas foram encontrados 354 sítios conservados e 213 

sítios polimórficos e 161 informativos para parcimônia. A análise revelou a ocorrência de 

20 haplótipos com diversidade haplotípica de 0,963 e nucleotídica de 0,132. A matriz de 

divergência genética mostrou uma variação de 0 a 23,1%. Para a APA do Inhamum foram 

observados 552 sítios conservados, seis variáveis e dois informativos para parcimônia. 

Encontrou-se quatro haplótipos com diversidade haplotípica de 0,750 e nucleotídica de 

0,004, seis sítios polimórficos, a matriz de divergência genética mostrou uma baixa 

variação de 0 a 0,9% confirmando assim o mesmo status específico para os espécimes da 

APA, mas diferindo das espécies amostradas a partir do GenBank. As análises 

filogenéticas geraram árvores com topologia similares e pôde-se observar em relação aos 

espécimes da APA a formação de um clado único e robustamente suportado (100%). A 

relação das espécies analisadas com o gênero Dendropsophus foi fracamente suportada 

(Figura 1). Este resultado permite-nos inferir que os espécimes de ocorrência na APA do 

Inhamum constituem uma única espécie e corroborando a morfologia, o status específico 

corresponde a Scinax nebulosus (Hyla nebulosa). 
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Figura 1 – Árvore filogenética obtida através do método de Máxima verossimilhança (ML) 

usando Tamura Nei, com 1000 réplicas de bootstrap, a partir de sequências do gene rRNA 

16S. 

 

Palavras-Chave: rRNA 16S, anura, cerrado maranhense. 
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DNA Barcode DO GÊNERO Phyllomedusa (HYLIDAE) DE OCORRÊNCIA NA 

ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DO INHAMUM, CAXIAS/MA 

ATRAVÉS DE GENE MITOCONDRIAL 
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Colaboradores: Mestranda: Karla Costa Bezerra-TROPEN/UFPI 

Prof. Dr. Elmary da Costa Fraga - CESC/UEMA 

 

O gênero Phyllomedusa é o mais diverso dentro da subfamília Phyllomedusinae, em 

número de espécies possuindo um total de 32 espécies, o mesmo distribui-se pela Costa 

Rica, Panamá, por algumas encostas do Oceano Pacífico, Colômbia e América do Sul a 

leste dos Andes, incluindo Trinidad, em direção ao Sul até o norte da Argentina e Uruguai 

(MOTA, 2010). A taxonomia deste grupo tem sido fundamentada, principalmente, em 

caracteres morfológicos e bioacústicos, o que não têm sido suficiente para responder 

alguns questionamentos. No entanto, dados genéticos têm sido utilizados como ferramenta 

para aperfeiçoar a classificação e resolução dessa problemática. Sequências do gene rRNA 

16S e COI tornaram-se padrão na determinação de relações filogenéticas, na avaliação da 

diversidade genética e na determinação do status específicos (HEAD et al., 1998). O 

presente trabalho teve como objetivo identificar e caracterizar geneticamente, através dos 

genes mitocondriais COI e rRNA 16S, as espécies do gênero Phyllomedusa e assim 

contribuir na resolução das incertezas taxonômicas e esclarecimento da biodiversidade 

deste gênero. A área amostrada foi a Área de Proteção Ambiental do Inhamum situada no 

município de Caxias\MA. Para captura dos espécimes foram utilizadas Armadilhas de 

Interceptação e Queda e Amostragem em sítios reprodutivos. Para obtenção dos dados 

moleculares o DNA total foi isolado a partir de tecido muscular, utilizando-se o protocolo 

fenol-clorofórmio. A amplificação dos genes COI e rRNA 16S foi realizada através da 

técnica de PCR usando primers específicos e o sequenciamento pelo método 

didesoterminal. As sequências foram editadas e alinhadas no programa Bioedit. O 

polimorfismo de DNA, as diversidades haplotípica e nucleotídica foram determinados no 

programa DnaSP. Árvores filogenéticas e matriz de distância foram obtidas no programa 

MEGA. A similaridade das espécies foi estimada pela plataforma BoldsystemsV2.5. 

Foram realizadas treze campanhas na APA do Inhamum compreendendo os meses de 

fevereiro a dezembro de 2011 e janeiro a março de 2012, obteve-se 27 espécimes do 

gênero Phyllomedusa apresentando dorso da cabeça e do corpo verde terminando 

abruptamente na linha dorsolateral, flanco amarelo-alaranjado e a região inguinal possui 

coloração vermelho alaranjado (Figura 1). Foram analisadas 25 sequências do gênero 

Phyllomedusa para o gene rRNA 16S, sendo 19 do cerrado maranhense e seis provenientes 

do Genbank (FJ 8827421; AY 9487481; JF 7899291; JF 7899321; JF7899331; 

JF7899311). Hylomantis granulosa (GQ 966292) e Phasmahyla guttata (AY8437161) 

foram usadas como outgroup. Um fragmento de 526 pb do gene rRNA 16S foi obtido 

revelando a ocorrência de 392 sítios conservados, 134 variáveis e 65 informativos para a 

parcimônia, 17 haplótipos, diversidade haplotípica de 0,9459 e nucleotídica de 0,10899. A 

divergência genética gerada com o uso do algoritmo Tamura- Nei variou de zero a 32,4% 

para todos os espécimes do gênero Phyllomedusa em análise e de zero a 25,6% para os 19 

espécimes do Inhamum. No entanto foi observada para alguns espécimes do Inhamum uma 

divergência muito baixa variando de zero a 0,4% (Tabela 1). A árvore filogenética obtida 
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independentemente do método usado revelou um agrupamento fortemente suportado para 

os espécimes do Genbank (91% de bootstrap), mas um agrupamento fracamente suportado 

para os para os espécimes do Inhamum (69% de bootstrap) e destes com os do Genbank 

(bootstrap 69%) (Figura 2). Para o gene COI obteve-se um fragmento de 619 pb que 

revelou similaridade variando de 89,01 a 91,84 (tabela 2).O gene rRNA 16S revelou para 

gênero Phyllomedusa de ocorrência na APA do Inhamum a presença de duas espécies ou 

no mínimo um complexo de espécie. Estes resultados revelam que os espécimes do gênero 

Phyllomedusa coletados na APA do Inhamum pertencem a diferentes status taxonômicos 

apesar das evidencias morfológicas apontarem para P. hypochondrialis e P. azurea. A 

magnitude das divergências genéticas somadas à filogenia e ao resultado da plataforma 

BOLD é um indicativo de que os espécimes do cerrado maranhense compreendem um 

complexo de espécies, uma vez que são geneticamente distantes daquelas já descritas. 

Neste contexto e diante da insipiência de estudos com os anfíbios é sugerido esforços 

imediatos para estudos que possam permitir um conhecimento mais avançado para este 

complexo gênero. 

 
Figura 1 – Espécime do gênero Phyllomedusa de ocorrência na APA do Inhamum, Caxias, 

MA. 

 

Tabela 1 – Divergência nucleotídica entre os espécimes de Phyllomedusa gerada no 

programa MEGA para o gene rRNA 16S usando Tamura-Nei. 
 

 
INHAh - código  de  registros de campo dos espécimes do gênero Phyllomedusa da APA do 

Inhamum. Espécies provenientes do Genbank: P. hypocondrialis- FJ8827421; P. hypocondrialis- 

AY9487481; P. azurea- JF 7899291; P. azurea- JF 7899321; P. azurea- JF7899331; P. azurea- 

JF7899311. 
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Tabela 2 – Similaridade dos espécimes de Phyllomedusa da APA do Inhamum através do 

gene COI a partir da plataforma Boldsystems 

ESPÉCIME APA INHAMUM GÊNERO ESPÉCIE SIMILARIDAE % 

INHAh 93 Phyllomedusa P.hypochondrialis 89.01 

INHAh175 Phyllomedusa P.hypochondrialis 91.62 

INHAh1057 Phyllomedusa P.hypochondrialis 91.84 
INHAh - código  de  registros de campo dos espécimes do gênero Phyllomedusa da APA do Inhamum. 

 

 INHAH149

 INHAH175

 IHNAh206

 INHAH 207

 INHAH300

 INHAh096

 INHAH296

 IHNAh1002

 IHNAh156

 INHAH 1064

 INHAH 1068

 INHAh 205

 INHAH 1067

 INHAH 94

 INHAH 1069

 INHAH 44

 INHAH 1066

 INHAH93

 IHNAh1056

 JF7899331 P azurea

 FJ 8827421 P hypocondrialis

 AY 9487481 P hypocondrialis

 JF 7899321 P azurea

 JF 7899291 P azurea

 JF7899311 P azurea

 AY8437161 Phasmahyla guttata

 GQ 9662921 H. granulosa

56

86

84

71

90

6

6

53

34

5

29

21

6

5

7

30

1

8

43

69

99

60

91

69

 

Figura 2 – Arvore filogenética de Máxima Parcimônia observada entre os espécimes de 

Phyllomedusa da APA do Inhamum, utilizando-se o método Tamura-Nei, evidenciando os 

agrupamentos entre os espécimes analisados, os números nos ramos correspondem aos 

valores de bootstrap 
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IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DE CURIMATÁ (Prochilodontidae, Prochilodus) 
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O uso do Código de Barras de DNA na identificação de espécies (DNA Barcode) constitui 

uma ferramenta bastante empregada atualmente como apoio a taxonomia tradicional 

especialmente na detecção de espécies crípticas (MOLBO et al., 2003; HEBERT et al., 

2004). Os prochilodontídeos encontram-se largamente distribuídos na América do Sul e 

sua ocorrência tem sido registrada em todas as bacias hidrográficas constituindo-se em um 

dos mais importantes recursos da pesca comercial e de subsistência em ambientes de água 

doce. O gênero Prochilodus inclui cerca de 13 espécies válidas comumente conhecidas 

como Curimatá ou curimbatá (CASTRO & VARI, 2003). A espécie Prochilodus nigricans 

encontra-se distribuída em toda a bacia amazônica e na região Nordeste (CASTRO, 1993) 

e Prochilodus lacustris ocorre com frequência nas bacias do rio Mearim/MA e 

Parnaíba/PI. O presente trabalho teve por objetivo identificar molecularmente peixes do 

gênero Prochilodus de bacias hidrográficas do estado do Maranhão (Parnaíba, Itapecuru, 

Pindaré e Mearim), e assim contribuir no esclarecimento de questões taxonômicas destas 

espécies. A amostragem foi constituída de espécimes obtidos dos rios Itapecuru, Pindaré, 

Mearim, Parnaíba e Bacia Amazônica. Para a coleta foram utilizadas redes de malhadeiras 

de vários milímetros e tarrafas. A extração de DNA foi realizada a partir do tecido 

muscular, utilizando-se o protocolo de fenol-clorofórmio. O isolamento e amplificação da 

região genômica foi realizada através da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR) usando-se primers específicos. As seqüências geradas foram editadas e alinhadas no 

programa Bioedit e as análises filogenéticas geradas no programa MEGA 4. As sequências 

obtidas para P. lacustris foram adicionadas na plataforma bioinformática 

BOLDSystemsv2.5 para a identificação das amostra a partir do DNA Barcode. Sequências 

do GenBank de P. nigricans foram incorporadas nas análises para verificar a similaridade 

genética. Um fragmento de 576 pares de bases foi obtido para o gene mitocondrial rRNA 

16S apresentando a seguinte a  composição nucleotídica  21,2% de Timina; 23,8% de 

Citosina; 31,3% de Adenina e 23,7% de Guanina. Analisando as populações isoladamente, 

observou-se que cada uma delas apresenta um único haplótipo. O único haplótipo 

observado para a bacia do rio Itapecuru, Pindaré, Parnaíba e Mearim agrupou fortemente 

(99% de bootstrap) com o outro haplótipo representado pelas sequências da bacia 

Amazônica, com 0 a 1% de divergência genética (figura 1) mostrando assim que a espécie 

que ocorre nas principais bacias hidrográficas do Maranhão apresenta uma extrema 

similaridade genética com P. nigricans, que ocorre nos rios da Amazônia. Para o gene 

mitocondrial Citocromo oxidase subunidade I (COI) foi obtido um fragmento de 659 pares 

de bases, com a seguinte composição nucleotídica: 29,1% de timina, 28,7% de citosina, 

24,5% de adenina e 17,7% de guanina. Analisando todas as populações foram encontrados 

11 haplótipos, uma diversidade haplotípica de 0,694 e nucleotídica de 0,00687. O 

haplótipo mais freqüente (H6) ocorreu 21 vezes, englobando todos os espécimes do rio 
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Itapecuru, Pindaré, Mearim e um exemplar proveniente da bacia amazônica. Na bacia 

Amazônica foram encontrados três haplótipos, com diversidade haplotípica de 0,464 e 

nucleotídica de 0,00085, com o haplótipo um (H1) sendo o mais freqüente ocorrendo seis 

vezes, e os demais ocorrendo uma única vez. Para a bacia do rio Parnaíba verificou-se a 

existência de dois haplótipos entre os três exemplares analisados. A reconstrução 

filogenética baseada nos métodos de Neighbor-Joining (NJ), modelo Kimura-2 parâmetros, 

gerou árvores com topologia similar, onde os espécimes analisados agruparam-se 

fortemente em um único clado com 90% de bootstrap e as sequências do GenBank em um 

outro clado com mesmo valor de bootstrap. O resultado obtido na plataforma 

bioinformática BOLDSystemsv2.5 revela que Prochilodus lacustris apresenta extrema 

similaridade com P. nigricans (98,07%), confirmando a identificação com base na 

utilização do DNA Barcode (Figura 2). Entre os três haplótipos encontrados no Maranhão, 

um deles foi compartilhado entre as bacias do rio Itapecuru, Pindaré, e Mearim, e os outros  

dois haplótipos foram exclusivos para a bacia do rio Parnaíba, agrupando fortemente (99% 

boostrap) com os haplótipos encontrados para a bacia Amazônica, o que vem a sustentar a 

afirmativa de que estas populações possam constituir o mesmo táxon, mostrando assim, 

uma importante problemática na taxonomia desta espécie que necessita de revisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cut16 P lacustris Itapecuru  

 Cut8 P lacustris Itapecuru  

 CUT208 Prochilodus sp Mearim  

 CUT25 Prochilodus sp Parnaíba 

 CUT171 Prochilodus sp Pindaré  

 CUT209 Prochilodus sp Mearim  

 Cut5 P lacustris Itapecuru  

 CUT24 Prochilodus sp Parnaíba 

 CUT199 Prochilodus sp Pindaré  

 2F 15 CAV Rio Cupari 

 2F 17 STM2 Santarém 

 2F 21 XICU Rio Xingu 

 2F 14 CJA Jacareacanga 

 P nigricans GenBank  

 P. nigricans GenBank  
   2F 16 ITB Itaituba 

 P. nigricans GenBank  
  Colossoma macropomum  

 Hoplias malabaricus  

99 

56 

0.02 

Figura 1– Árvore filogenética de agrupamentos de vizinhos (NJ) utilizando o método de 
Kimura 2P baseada em sequências do gene mitocondrial rRNA 16S de curimatá, com 
indicação dos valores de boostrap 1000 pseudoréplicas). Sequências de Colossoma 
macropomum e Hoplias malabaricus do GenBank foram usadas como grupo externo. 

340



 

 

Palavras-chave: Curimatá, Taxonomia, DNA mitocondrial. 

 

REFERÊNCIAS: 

 

HEBERT, P.D.N.; PENTON, E.H.; BURNS, J.M.; JANZEN D.H.; HALLWACHS, W. 

2004.Ten species in one: DNA batcoding reveals cryptic species in the neotropical  skipper 

buterfly Astraptes fulgerator. PNA v.101, n.41, 14812-14817.  

 

MOLBO, D.; MACHADO, C.A.; SEVENSTER, J.G.; KELLER, L.; HERRE, E.A. 

ROZAS J, SÁNCHEZ-DEL BARRIO J. C. MESSEGUER X, ROZAS R. 2003. Cryptic 

species of fig-pollinating wasps: Implicatins for the evolution of the figwasps mutualism, 

sex allocation, and precision of adaptation. PNAS. v. 100, n. 10, p. 5867-2872.  

 

CASTRO, R. M. C.; VARI, R. P. Family Prochilodontidae. 2003. In: CheckList of the 

Freshwaters of South and Central America. In: Reis RE, Kullander SO, Ferraris CJ Jr 

ed. EDIPUCRS 1, Porto Alegre, Brazil.  

 

CASTRO, R. M. C. 1993. Prochilodus britskii, a new species of prochilodontid fish 

(Ostariophysi: Characiformes), from the rio Apiaca, rio Tapajos system, Mato Grosso, 

Brazil. Proceedings of the Biological Society of Washington, 106, 57–62. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Identificação molecular de P. lacustris através da plataforma 

bioinformática BOLDSystemsv2.5. 
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Trichoptera é uma das maiores ordens de insetos aquáticos. Atualmente possui 13.574 

espécies descritas no mundo, cerca de 2.562 espécies na Região Neotropical (Morse, 

2010). No Brasil Calor (2011) registra 479 espécies distribuídas em 16 famílias. A fase 

adulta dura em média um mês e a fase larval é a mais duradoura no ciclo de vida. As larvas 

são eruciformes, secretam seda proteica para vários fins. Apresentam cabeça 

esclerotinizada, antena curta, mandíbula bem desenvolvida, lábio maxilar reduzido; tórax 

com pronoto esclerotinizado, meso e metanoto com esclerotinização variável ou ausente; 

abdome membranoso com brânquias respiratórias, escleritos e tubérculos; nono segmento 

com um par de falsas pernas anais providas de garras. Possuem a capacidade de construir 

abrigos fixos ou móveis, utilizando seda, areia, pedras pequenas ou porções vegetais 

(Mugnai et al., 2010). Possuem pouca seletividade alimentar e alta especialização na 

obtenção de alimento. São importantes em programas de biomonitoramento por refletir 

maior fidelidade às mudanças ambientais. A distribuição de insetos aquáticos é 

determinada por adaptações ou tolerância a fatores físico-químicos do ambiente, enquanto 

a diversidade é controlada por interações entre o hábitat e a disponibilidade de alimento da 

biota (Merritt & Cummins 1996a). Poucos registros de ocorrência de Trichoptera têm sido 

acrescentados à região Nordeste do país, reflexo da carência de pesquisas nessa região, 

especialmente sobre os estágios larvais. Dessa forma, este trabalho objetiva desenvolver 

estudos taxonômicos, biológicos e ecológicos dos estágios imaturos de Trichoptera nos 

igarapés ocorrentes na Área de Proteção Ambiental do Inhamum, Caxias-MA. As coletas 

ocorreram na Área de Proteção Ambiental do Inhamum, localizada entre as coordenadas 

04º 53’ 30’’ S/43º 24’ 53’’ W, município de Caxias-MA, em duas estações: seca (junho - 

outubro/2011) e chuvosa (março - maio/2012), sendo duas coletas por estação e cada uma 

com duração de cinco dias consecutivos, em cinco igarapés: Inhamum e Soledade (2º 

ordem), Sumidouro do Padre, Sumidouro do Padre II e Areia Branca (1º ordem). Em cada 

igarapé foi amostrada uma seção de 50m, onde as larvas foram coletadas de jusante a 

montante com rede entomológica em D (rapiché) e por catação manual nos substratos: 

folha, macrofitas, raiz e tronco. Os exemplares coletados foram fixados em álcool etílico 

80%, triados no Laboratório de Entomologia Aquática sob Estereomicroscópio e 

identificados no nível de gênero com auxilio de chaves dicotômicas e artigos contendo 

revisões, descrições originais dos táxons encontrados. Antes das coletas das larvas foram 

avaliados fatores ambientais e físico-químicos nos igarapés amostrados em cada estação 

para verificar se existe relação com a abundância e diversidade das larvas de Tricópteros. 
Durante as duas estações (seca e chuva) foram coletadas 7.703 larvas de tricópteros nos 

cinco igarapés amostrados na APA do Inhamum, sendo 4.571 (59,34%) larvas na estação 

seca e 3.132 (40,66%) na estação chuvosa. Obteve-se oito famílias, distribuídas em 19 
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gêneros. Smicridea representou 41,79% do total de larvas coletadas nos cinco igarapés em 

ambas as estações. Os igarapés Inhamum e Soledade obtiveram as maiores abundancia e 

diversidade, respetivamente. Os gêneros Smicridea, Macrostemum, Wormaldia e 

Macronema ocorreram em todos os igarapés amostrados em ambos as estações (seca e 

chuvosa); Hydroptila e Amphoropsyche foram registrados apenas no igarapé Soledade, em 

estações diferentes (Tab. 1). Do total de larvas coletadas em diferentes substratos nas duas 

estações (seca e chuva), 73% foram encontradas em folha, 18% em raiz, 5% em macrofitas 

e 4% em tronco (Fig. 1). Alguns táxons parecem mostrar maior preferência por um 

determinado tipo de substrato, porem a maioria apresentou maior relação com o substrato 

folhiço em área de correnteza. Neste estudo, os fatores ambientais analisados apresentaram 

poucas restrições à fauna de Trichoptera nos igarapés coletados, entretanto a 

disponibilidade de substratos nas duas estações (seca e chuva) pode vir a influenciar e 

explicar a distribuição espaço – temporal dos táxons de Trichoptera nos diferentes igarapés 

amostrados na APA do Inhamum. 

 

Tabela 1 – Ocorrência de táxons de Trichoptera coletados nas estações seca (junho - 

outubro/2011) e chuvosa (março – maio/2012) nos igarapés amostrados na APA do 

Inhamum, Caxias, MA. 

Família/Gênero 
 Ig. A Ig. B Ig. C Ig. D Ig. E 

S Ch S Ch   S Ch S Ch S Ch 

Calamoceratidae 

          Phylloicus 

  
X x 

    
x X 

Helicopsychidae 

          Helicopsyche 

  
X x x x 

  
x 

 Hydropsychidae 

          Leptonema x x X 

 
x x x x x X 

Macronema x x X x x x x x x X 

Macrostemum x x X x x x x x x X 

Smicridea x x X x x x x x x X 

Hydroptilidae 

          Flintiella 

  
X x x x 

  
x X 

Neotrichia 

    
x x 

 
x x 

 Oxyethira 

   
x 

    
x X 

Hydroptila 

   
x 

      Leptoceridae 

          Amphoropsyche 

  
X 

       Nectopsyche 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x x X 

Oecetis x x 

 
x x x 

 
x x X 

Triplectides 

   
x 

 
x 

    Odontoceridae 

          Marilia x 

   
x x 

 
x 

  Philopotamidae 

         
 

Chimarra x x 

 
x x x x x x X 

Wormaldia x x X x x x x x x X 

Polycentropodidae 

         
 

Cernotina 
 

 
 

x 
 

x 
 

x x X 

Cyrnellus       x       x x   

 Nota: Ig = Igarapé. A= Igarapé Inhamum; Ig. B= Igarapé Soledade; Ig. C= Igarapé Sumidouro do Padre; Ig. 

D= Igarapé Sumidouro do padre II; Ig. E= Igarapé Areia Branca; S= estação seca; Ch= estação chuvosa. 
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Figura 1 – Percentual (%) dos indivíduos coletados nos substratos dos igarapés amostrados 

na APA Inhamum, Caxias, MA, por estação: A. somatório seca e chuva; B. seca e C chuva. 
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A Dengue é hoje a arbovirose mais importante no mundo; e representa um problema de 

saúde pública de ordem mundial (GUBLER et al., 2001; MELO-SANTOS & REGIS, 

2008) seu controle está restrito ao combate do principal vetor o Aedes aegypti (Díptera: 

Culicidae). A eliminação dos estágios imaturos do A. aegypti, era realizada com o larvicida 

químico temefós, sendo que sua utilização em larga escala ocasionou problemas de 

resistências dos Culicideos e poluição do meio ambiente (LIMA et al., 2005). Essas 

problemáticas causadas pelos larvicidas químicos resultaram no uso de agentes de controle 

biológico, tais como as bactérias entomapatogênicas Bacillus thuringiensis israelenses. 

Este trabalho objetivou avaliar a eficiência de um formulado de Bacillus thuringiensis var. 

israelenses em larvas de A. aegypti em condição simulado de campo e verificar a 

influência das condições ambientais sobre a efetividade do larvicida.Realizou-se os testes 

sob condições simulados de campo para avaliar a eficácia do larvicida biológico 

VectoBac®WG, bem como os fatores envolvidos na persistência de sua atividade larvicida 

contra larvas de A. aegypti. Os experimentos foram realizados no Centro de Estudos 

Superiores de Caxias-CESC/UEMA, nos períodos seco e chuvoso, com a utilização de 20 

tanques de cimentos com capacidade de 20 litros de água; destes, 10 ficaram expostos aos 

fatores ambientais, onde 5 foram tratados com o larvicida e 5 serviram como controle;os 

outros 10 tanques foram colocados protegidos, sendo 5 tratados e 5 controle.Após o 

tratamento  colocou-se 25 larvas de 3 estádio em cada tanque e verificou-se a mortalidade 

larvária após 24 horas e a cada 7 dias. Semanalmente coletaram-se amostras da água dos 

tanques tratados, para contagem de esporos viáveis, realizou-se bioensaio seguindo 

metodologia de Araújo (2006); no Laboratório de Entomologia Médica-Labem, do 

CESC/UEMA, e coletou-se dados semanais de insolação, pluviometria e temperatura na 

Estação Meteorológica Principal de Caxias. O larvicida apresentou eficácia inicial, 

matando 100% das larvas nos tanques expostos e protegidos dos fatores ambientais tanto 

no período chuvoso quanto no seco (Figura1. A e B). Os recipientes expostos apresentaram 

atuação satisfatória somente nas primeiras 24 horas; sendo que os protegidos foram de até 

42 dias nos diferentes períodos de realização dos experimentos (figura1. A e B). No 

entanto nos recipientes expostos aos fatores ambientais, como Pluviometria, Insolação e 

Temperatura, (Figuras. 2, 3 e 4) respectivamente verificaram-se constantes reduções da 

mortalidade, nos tanques que estavam protegidos verificou-se baixa redução da efetividade 

do larvicida. Observou-se variação do numero de esporos viáveis ao longo do 

desenvolvimento dos experimentos, o que demonstra que a bactéria apresenta potencial de 

reciclagem. Os tanques controles durante toda realização dos experimentos nos dois 

períodos apresentaram mortalidade lavaria inferior a 20% tanto os protegidos quanto os 

expostos aos fatores ambientais (Figura1. A e B). O biolarvicida mostrou-se efetivo no 
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controle de A. aegypti, em condição simulada na cidade de Caxias-MA, entretanto os 

fatores ambientais, registradas para a cidade afetaram negativamente a efetividade do 

produto. A reciclagem bacteriana influencia na eficácia do larvicida mantendo-o por 

períodos prolongados. Os dados desse experimento podem servir como parâmetros para 

melhoramento do larvicida á base de Bti. 
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A dengue é a arbovirose de maior incidência no mundo, e está presente em todos os 

continentes, exceto na Europa. Cerca de dois terços da população mundial vive em regiões 

infestadas com mosquitos vetores do dengue, especialmente o Aedes aegypti, onde 

circulam alguns dos quatro sorotipos do vírus, em alguns casos, simultaneamente (TAUIL, 

2002; WHO, 2009). Considerando-se esses fatores, a continua ocorrência dos casos de 

dengue e a recente introdução de A. albopictus na cidade de Caxias-MA, torna-se 

necessário a realização de estudos sobre as condições adaptativas desses vetores nessa 

área. Propõe-se nesse trabalho o levantamento dos índices larvários e a freqüência da 

população de imaturos de A. aegypti e A. albopictus nos períodos chuvoso e seco na cidade 

de Caxias, Maranhão. Para realização das coletas foram sorteados cinco bairros, localizado 

um em cada zona da cidade. Foram realizadas visitas domiciliares, com inspeção dos 

imóveis sorteados e vistorias da parte externa e interna. Nos imóveis foram examinados 

todos os recipientes que mostrarem potencial para o desenvolvimento de A. aegypti ou A. 

albopictus. Nos depósitos com larvas/pupas foi feita a coleta de todos os exemplares com 

auxílio de pipetas plásticas, os imaturos foram acondicionadas em tubos de hemólise de 10 

ml, contendo álcool 70%. Posteriormente foi identificado com uma etiqueta contendo os 

dados de localização e o tipo de depósito onde foram coletadas, as amostras foram 

encaminhadas ao Laboratório de Entomologia Médica/LABEM, para posterior 

identificação na qual foi realizada pela observação direta dos caracteres morfológicos 

evidenciada ao microscópio de luz utilizando a chave dicotômica proposta por Foratinni 

(2002).  Os depósitos positivos para formas imaturas foram classificados em grupo de 

acordo com, Pinheiro (2002) e Soares-da-Silva et al., (2012). Vaso (vasos de planta, e 

pratos de potes), frasco (garrafas, latas, plásticos), pneu (todos os tipos de pneu), material 

de construção e peças de carros (materiais utilizados para construção e peças de carros), 

armazenamento (tanque, tonel, filtro, pote, balde, tambor), fixos (ralos, caixa de gordura e 

poços), outros (todos os recipientes que não se enquadra nos demais). Foram visitados nos 

cinco bairros 750 propriedades, (726 imóveis e 24 terrenos baldios) 150 por bairro, e 

inspecionadas entre 11 a 16 quarteirões, nos quais 53 (7,06%) encontraram-se positivos 

para ambas as espécies no período seco e 72 (9,6%) no período chuvoso. Observa-se na 

tabela 1, no período seco as residências com maior frequencia de imaturos encontravam-se 

no bairro Fazendinha com total 541 (47,78%) espécimes. Quanto à espécie A. albopictus, 

observou-se nos criadouros uma pequena distribuição com, (70,60%) do total de espécimes 

para o bairro Fazendinha. O bairro Seriema e Fazendinha apresentaram os maiores índice 

da positividade com, 16 e 14 respectivamente. Durante o período chuvoso verificou-se 

criadouros de A. aegypti e A. albopictus nos cinco bairros de pesquisa, tendo-se como área 

de maior ocorrência de imaturos o bairro Vila São José com 352 (33,05%) para A. aegypti 

348



 

e A. albopictus 108 (68,80%). Em relação à positividade dos recipientes o bairro Vila São 

José e Baixinha apresentaram índices semelhantes com, 25 e 23 respectivamente. De 

acordo com a tabela 2, no intradomicílio foram coletados 37 (100%) A. aegypti, o maior 

índice foi coletado no período chuvoso com 31 (83,80%), encontrados em três recipientes 

positivos. No período seco a positividade dos recipientes foi semelhante no bairro Vila São 

José e Seriema com, 2 e 1, respectivamente. As coletas realizadas nos cinco bairros da 

cidade de Caxias-MA permitiram observar que o número de imóveis com registro de 

recipientes contendo formas imaturas foi maior na estação chuvosa em relação à seca, e a 

produtividade também predominou na estação chuvosa. Pinheiro et al., (2002) também 

registrou maior quantidade de imaturos na estação chuvosa. A sazonalidade tem sido 

indicada com  um dos principais fatores que influenciam na produtividade de imaturos. 

Estes fatores são semelhantes aos observados em outras cidades brasileiras. Em Dibo et al., 

(2008), registraram maior proliferação de ovos e larvas de A. aegypti durante a estação 

chuvosa. Em relação aos criadouros, verificou-se nesse estudo que nos locais onde houve a 

presença de A. aegypti não foram encontrados números relevantes de espécimes de A. 

albopictus, o que sugere a existência de uma competição entre essas espécies por recursos 

do meio (FORATTINI, 2002). Os resultados obtidos nas coletas durante ambos os 

períodos, mostram que em Caxias-MA, a ocorrência dos recipientes é bem maior no 

peridomicílio, sendo que o grupo armazenamento teve uma grande importância na 

produtividade de formas imaturas, devido a sua capacidade de reter um grande volume de 

água, e assim se tornarem criadouros bastante produtivos. Assim diante do potencial 

adaptativo de ambas as espécies em colonizar os mais variados criadouros no ambiente 

urbano fazem-se necessário expandir as estratégias de controle dos mosquitos vetores dos 

vírus dengue. Conclui-se que as duas espécies encontram-se dispersas por toda a cidade de 

Caxias-MA, ocupando frequentemente os depósitos do tipo armazenamento, que são os 

principais criadouros do A. aegypti e do A. albopictus na cidade. Foi registrado A. 

albopictus apenas no peridomicílio, enquanto A. aegypti ocupa indistintamente os 

ambientes intradomicíliar e peridomicíliar. O A. albopictus, em virtude de seu ecletismo 

em frequentar os mais variados tipos de criadouros, exibe um potencial adaptativo bastante 

significativo quanto à colonização do espaço urbano de Caxias, já colonizado pelo A. 

aegypti, que encontra-se disperso nos cinco bairros de pesquisa. 

 

Peri = Peridomicílio; Intra = Intradomicílio; L = Larvas; P = Pupas Rec = Recipientes; Pos 

= Positivos. 

Tabela 1. Número e percentual de larvas e pupas de A. aegypti e A. albopictus capturados 

em ambientes peridomiciliares, no período de setembro de 2011 a abril de 2012, Caxias-

MA. 

 Período seco  Período chuvoso 

  A.aegypti A.albopictus   A.aegypti A.albopictus 

Bairros Rec. 

Pos. 

L+P % L+P %  Rec. 

Pos. 

L+P % L+P % 

Seriema 16 421 39,12 1 5,88  9 197 18,49 3 1,92 

Fazendinha 14 514 47,78 12 70,60  8 213 22 5 3,18 

V.S. José 7 68 6,31 4 23,52  25 352 33,05 108 68,0 

Baixinha 4 29 2,7 - -  
23 165 15,49 

    

36 

 

22,92 

J. Viana 9 44 4,08 - -  3 138 12,95 5 3,18 

Total 50 1076 100 17 100  68 1.065 100 157 100 
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Peri= peridomicílio; Intra= intradomicílio; L= larvas P= pupas; Rec.= recipientes; Pos.= 

positivo 

 

Palavras-Chave: Criadouros, dengue, levantamento. 
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Tabela 2. Número e percentual de larvas e pupas de A. aegypti e A. albopictus capturados 

em ambientes intradomicílio, no período de setembro de 2011 a abril de 2012, Caxias-MA. 

 Período seco  Período chuvoso 

  A.aegypti A.albopictus   A.aegypti A.albopictus 

Bairros Rec. 

Pos. 

L+P % L+P %  Rec. 

Pos. 

L+P % L+P % 

Seriema 1 2 33,33 - -  2 8 25,80 - - 

Fazendinha - - - - -  - - - - - 

V.S. José 2 4 66,67 - -  - - - - - 

Baixinha - - - - -  1 23 74,20 - - 

J. Viana - - - - -  - - - - - 

Total 3 6 100    3 31 100   
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ESPECIAÇÃO REDOX DE CRÔMIO EM SOLOS EM ÁREA SOB A 

INFLUÊNCIA DE DESPEJOS SÓLIDOS DE INDÚSTRIAS DE CURTUMES NO 

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO-MA 

 

Orientada: Suely Silva ARAÚJO – Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Acadêmica do curso de Ciências com habilitação em Química–CESI/UEMA 

 

Orientador: Jorge Diniz OLIVEIRA Prof. do Departamento de Química e Biologia – 

CESI-UEMA 

 

Colaboradores: Laís Dantas SILVA, Denise Pereira GOMES, Jéssica Grazyelle Pereira 

ROCHA – alunas de pós-graduação em ciências ambientais - CESI/UEMA 

 

O elemento crômio apresenta diferentes estados de oxidação, que variam de -2 a +6, sendo 

que os mais estáveis, na natureza, são +3 e +6. As formas de Cr(III) e Cr(VI) diferem 

significativamente nas propriedades biológicas, geoquímicas e toxicológicas. Enquanto que 

Cr(III), em baixa concentração, é considerado essencial ao metabolismo da glicose, lipídios 

e proteínas, Cr(VI) é tóxico devido principalmente ao seu comportamento fortemente 

oxidante e à alta mobilidade no ambiente. A espécie hexavalente pode exercer efeito tóxico 

na vida aquática, e através da cadeia alimentar, na vida humana. A contaminação ambiental 

por crômio pode ser oriunda de efluentes descartados das torres de resfriamento de água e 

de indústrias químicas de curtimento de couro (curtumes), aço, galvanoplastia e tintas. Este 

trabalho tem por objetivo avaliar os teores de Cr (III) e Cr (VI) em amostras de solo, os 

efeitos causados pela disposição de resíduos sólidos de curtume e capacidade do solo 

promover a redução de Cr (III) e Cr (VI). Bem como, aferir o procedimento para 

especiação redox de crômio em amostras de solo no município Governador Edison Lobão 

estabelecendo um procedimento de digestão ácida de crômio total por espectrometria de 

absorção atômica com chama e um procedimento de extração alcalina para determinação 

de crômio hexavalente por método espectrométrico UV/VIS. A Tabela 1 mostra os 

resultados de pH que variaram de 5,04 para 5,51 isso para o Curtume A são resultados que 

estão próximos da acidez características. Os valores para o Curtume B tem características 

alcalinas, isso se deve a aplicação de calcário nos resíduos. Quando comparamos o 

curtume A com o curtume B observa-se que os valores são diferentes, isso pode está 

relacionado com tempo de funcionamento de cada curtume. O ∆pH é um parâmetro da 

análise química utilizado para determinar a predominância, no solo de cargas líquida 

negativas ou positivas. Em solos eletropositivos, ocorre predomínio de cargas positivas 

sobre as negativas, em caso contrário, existe predominância de cargas negativas. Conforme 

a tabela 02 todas as amostras apresentam caráter eletronegativo para o Curtume A e no 

Curtume B as amostras 4 e 5, portanto, é possível afirmar que este solo apresenta maior 

capacidade para reter cátions positivos através de atração eletrostática. Diferente das 

demais amostras que tem a capacidade de reter os de carga negativa. A matéria orgânica é 

um dos fatores primordiais para manter a fertilidade do solo garantindo sua qualidade e 

funcionamento. Ribeiro et al. (1999) definem que os teores de matéria orgânica acima de 

25 g kg
-1

 é considerado alto para solos. Portanto os teores de matéria orgânica estiveram 

abaixo do valor considerado alto, exceto para amostra 4 (Tabela 1), isso para o Curtume A. 

Porque para o Curtume B todos os pontos estão acima do valor considerado alto para solos. 

Indicando assim que todos os rejeitos adicionados no ponto de coleta da amostra 4 no 

curtume A em todos os pontos do Curtume B  podem reduzir Cr VI a   Cr III com maior 

intensidade que os demais pontos de amostragem. Para Bartlett e James (1979) a formação 
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de Cr (VI), pela aplicação destes resíduos ao solo, pode ocorrer em condições ótimas de 

oxidação A presença de crômio hexavalente nas amostras pode ser oriunda de uma 

oxidação do Cr III dos resíduos uma oxidação, em virtude dos baixos teores encontrados 

pode ser características do próprio solo. Segundo Han 2004 e Silva 2001, os impactos 

causados pelo descarte indiscriminado destes resíduos devem ser investigados para 

prevenir e/ou remediar a contaminação de matrizes ambientais Os valores obtidos para o 

crômio total (Tabela 2) na amostra 1 indica característica do próprio solo, no entanto, os 

valores obtidos para as  amostras 2  e 3  indicam uma contribuição dos rejeitos  para o 

aumento da concentração de crômio, no entanto, esses estão abaixo dos valores 

considerados de prevenção, isso, observando  o curtume A. As diferenças observadas nas 

amostras podem está relacionadas com as características do solo da área de despejo, ou 

devido declividade do terreno que possibilita a lixiviação para as áreas mais baixa do 

terreno. Para o Curtume B todos os valores encontrados estão acima dos valores de 

intervenção, com exceção da amostra 5,que é considerada característica do próprio solo em 

estudo.  Os dados da Tabela 3 indicam a adição e recuperação de dois curtumes, para as 

amostras não calcinadas os valores variam de 5,0 a 70,0 %, para as amostras calcinadas os 

valores variam 7,0 a 74,5 %, indicando que as concentrações aplicadas foram superiores as 

concentrações adicionadas de Cr (VI),com exceção da amostra 4 para o curtume  A e  B. 

Assim pode-se atribuir que solos contaminados com Cr (VI)  podem ser recuperados.Esses 

que a contaminação de um solo por Cr(VI) seria mais drástica para ambientes com baixo 

conteúdo de matéria orgânica, pois dessa forma o cromo permaneceria na forma Cr(VI), 

tóxica e indesejável no ambiente. O Cr (VI) encontrado pode ser considerado 

características do próprio solo, e se adicionados crômio hexavalente nesses solos em 

estudo, o mesmo tem a capacidade de reduzir para cromio trivalente devido o alto teor de 

matéria orgânica encontrado. Pois não há uma oxidação de Cr (VI) devido sua estabilidade, 

mesmo na presença ou na ausência de Cr (III).   

 

Tabela 1 – Parâmetros Físico-Químicos  
 

 

 

 

 

 

pH Matéria orgânica  

Curtume A Curtume B Curtume A Curtume 

B 

pH(H2O) pH(KCl) ∆pH pH(H2O) pH(KCl) ∆pH (g kg
-1

) 

Amostra 1 5,06 3,62 -1,44 8,14 8,32 0,22 18,0 53,0 

Amostra 2 5,07 3,82 -1,25 8,02 8,15 0,13 16,0 82,3 

Amostra 3 5,51 3,51 -2,0 7,72 8,07 0,35 18,0 57,8 

Amostra 4 5,27 3,70 -1,57 8,12 8,11 -0,01 61,0 30,3 

Amostra 5 * * * 4,72 3,94 -0,78 * 40,1 

Composição 5,04 3,71 -1,33 7,65 8,05 0,40 15,0 71,1 

*=não houve amostra para esses pontos. 

 

Tabela 2 – Resultados para Cr  
 Curtume A Curtume B Curtume A Curtume B 

Crtotal Cr(III) Crtotal
 

Cr(III)
 

Especiação Cr (VI) em mg kg
-1

 

Amostra 1 33,2 31,3 164,0 162,8 1,9 1,2 

Amostra 2 54,0 50,3 1.174,0 1.170,2 3,7 3,8 

Amostra 3 54,3 52,2 1.871,0 1.860,9 2,1 10,1 

Amostra 4 108,1 105,8 641,5 638,5 2,3 3,5 

Amostra 5 * * 43,8 39,2 * 4,6 

Composição 47,7 45,4 617,4 616,2 2,3 1,2 

*=não houve amostra para esses pontos. 
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Tabela 3 – Adição e recuperação de Crômio (VI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavra Chave: Cr (III), Cr (VI), especiação redox. 

 

REFERÊNCIAS: 

 

RIBEIRO, A.C.; GUIMARÃES, P.T.G.; ALVAREZ, V.H. Recomendações Para o Uso 

de Corretivos e Fertilizantes em Minas Gerais- 5ª Aproximação. 5. Ed. Viçosa-MG. 

Editora UFV. 1999. 359 p. 

 

BARTLETT, R.J. e  JAMES, B.R. Behavior of chromium in soils: III.oxidation. Journal 

of Environmental Quality, v.8, n.1, p.31-35, 1979. 

 

HAN, F. X.; SU, Y.; SRIDHAR, M. B. B.; MONTS, D. L.; Plant soil 2004, 265, 243. 

 

SILVA, C. S.; PEDROZO, M. F.; Cadernos de Referência Ambiental, 1ª ed., Centro de 

recursos ambientais: Salvador, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Curtume A % 

 

Curtume B% 

Amostra 1 33,0 96,5 26,0 52,0 

Amostra 2 32,2 90,0 26,6 49,5 

Amostra 3 30,9 26,4 21,0 45,5 

Amostra 4 32,5 11,9 5,0 22,1 

Amostra 5 * * 28,0 49,8 

Composição 32,3 7 70,0 74,5 

354



 

DETERMINAÇÃO ENZIMÁTICA DO TEOR DE UREIA EM FERTILIZANTES 

EMPREGANDO MULTICOMUTAÇÃO EM FLUXO 

 

Orientado: Davi Sales Silva - Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Acadêmico do curso de Agronomia – CESI/UEMA 

 

Orientadora: Elizabeth Nunes Fernandes 

Profª. Drª da Universidade Estadual do Maranhão 

 

Os fertilizantes foram o que, indiretamente, salvaram a humanidade da maior fome da 

história moderna, especialmente na Ásia nos anos 60. Dentre os nutrientes mais influentes 

para o desenvolvimento agrícola tem-se o nitrogênio; e a fonte mais difundida, 

especialmente por seu baixo custo e alta concentração de N, é a ureia. A ureia é usada em 

menor proporção como adubo foliar, particularmente quando se pretende realizar correção 

da deficiência de nitrogênio. O volume maior, porém, é usado para aplicação no solo 

(URQUIAGA & MALAVOLTA, 2002). Neste trabalho, determinou-se ureia em 

fertilizantes através da multicomutação em fluxo, utilizando-se reação enzimática, 

empregando-se fragmentos de soja como fonte natural de urease e detecção em 

espectrometria de absorção molecular.  O sistema de análise em fluxo com multicomutação 

é uma alternativa interessante para a análise química, apresentando baixo consumo de 

reagentes, minimizando a produção de resíduos, apresentando alta frequência de 

amostragem e boa versatilidade (OLIVEIRA et al., 2009 A urease é uma metaloenzima de 

níquel da família das hidrolases que catalisa, em conjunto com outras funções biológicas, a 

hidrólise da ureia para a forma amônia e carbamato. Esta metaloenzima apresenta-se como 

um sítio binuclear de níquel e separados por uma ponte carbamato (HAMMER, 1993). As 

amostras de fertilizantes foram adquiridas no comércio local de acordo com o índice de 

comercialização dos principais adubos nitrogenados. Definiu-se como sendo os mais 

vendidos no comércio da cidade de Imperatriz-Maranhão, a ureia fertilizante, o sulfato de 

amônio e o salitre. As amostras foram adquiridas e levadas ao Laboratório de Pesquisas em 

Química Analítica – LPQA para sequencia dos estudos. Em seguida, a amostragem dos 

fertilizantes foi feita seguindo as recomendações contidas na norma ABNT NBR 

5775:1980. Antes da aplicação das amostras reais, otimizou-se sistema de análise em fluxo 

empregando multicomutação. Variaram-se alguns fatores que afetam as reações, tais como: 

vazão, tempo da amostra, tempo dos reagentes, deslocamento da amostra e bobina de 

reação. A Tabela 1 apresenta os parâmetros experimentais otimizados que foram 

empregados na determinação de ureia usando multicomutação em fluxo. 

 

Tabela 1 - Parâmetros experimentais obtidos após a otimização do sistema proposto 

 Parâmetros estabelecidos 

Vazão  0,4 mL min
-1

 

Tempo da amostra 3s 

Volume do reagente 14s 

Deslocamento da 

amostra 

8s 

 

Bobina de reação 150cm 
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Após otimização das condições operacionais do sistema em fluxo para determinação de 

ureia, o sistema apresentou uma relação linear caracterizada pela equação Abs = 0,022 + 

0,617% (m/V) de ureia (r=0,996); numa faixa de concentração de ureia de 0,2 a 0,8 % 

(m/V) de ureia, Figura 1; coeficiente de variação 1,2 % (n = 7) para uma solução de 

referência contendo 0,4 % (m/V) de ureia; consumo de reagentes de: 860 g de salicilato, 

400 g de hipoclorito de sódio e 160 g de nitroprussiato de sódio por determinação; 

consumo de volume 20 L de amostra, por determinação e freqüência analítica de 20 

determinações por hora.  

 

 
 

Figura 1 – Curva analítica de ureia empregada na determinação do teor de ureia em 

fertilizantes. Soluções de referencia: 0,0; 0,2; 0,4; 0,6 e 0,8%(m/V) de ureia. Tecido 

vegetal: sementes soja BRS 271RR. 

 

Após a otimização das variáveis experimentais o sistema em fluxo foi aplicado na 

determinação de ureia em amostras de fertilizantes. Os resultados apresentados 

demonstram a concentração de ureia como fonte de nitrogênio na amostras dos 

fertilizantes. Os valores encontrados encontram-se dentro da faixa relatada na literatura, 

como Bendassoli, 1991 que encontrou teores de ureia equivalentes (45,8%) para a ureia 

fertilizante, entretanto valores diferentes para o sulfato de amônio e salitre. 

 

Tabela 2 – Teor de ureia em amostras de fertilizantes 

Amostra Ureia, % (m/V)* 

1 46,34 ± 3,04 

2                              60,43 ± 2,49 

3 41,59 ± 2,35 

*Ureia como fonte de nitrogênio; Média (n = 6) 
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Durante a execução do trabalho pretendia-se comparar os resultados do método proposto 

com o método de referencia ABNT NBR 5990:1981 (ABNT, 1981), entretanto 

dificuldades técnicas para adquirir a urease purificada, empregada na metodologia de 

referencia, impossibilitou a comparação das metodologias. Diante dos resultados 

apresentados, ao término deste trabalho, conclui-se que a aplicação da multicomutação 

destacou potencialidades analíticas na determinação de ureia em amostras de fertilizantes, 

tais como: redução do consumo amostra e reagentes; boa frequência analítica, quando 

comparado com as metodologias constantes na literatura. Embora não tenha sido possível 

comparar os resultados empregando o método de referencia, os teores de ureia, como fonte 

de nitrogênio, apresentados nas amostras analisadas encontram-se dentro do esperado. 

Estudos de validação necessitam ser realizados posteriormente, entretanto, destaca-se que 

o uso de fragmentos de soja como fonte natural da enzima urease apresenta-se como uma 

excelente viabilidade analítica considerando a dificuldade em adquirir e a pouca 

disponibilidade das enzimas purificadas. Outro aspecto a ser destacado na metodologia 

proposta por este trabalho se refere ao custo benefício. A coluna contendo fragmentos de 

fonte natural de urease pode ser confeccionada e empregada em um curto período podendo 

ser refeita com custos extremamente baixos com capacidade de analisar várias amostras 

em replicatas. O emprego de enzima purificada requer custo elevado para análise de um 

pequeno número de amostras. 

 

Palavras-chave: fertilizantes, nitrogênio, multicomutação. 
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BIOSSORÇÃO DE ÍONS FERRO EMPREGANDO BIOMASSA FÚNGICA 

IMOBILIZADA EM FILMES POLIMÉRICOS 

 

Orientado: Hyago Willes Barros LIMA – Bolsista PIBIC FAPEMA/UEMA 

Acadêmico do Curso de Ciências Licenciatura – Habilitação em Química - CESI-UEMA  

 

Orientador: Prof. DSc. José Fábio França ORLANDA 

Universidade Estadual do Maranhão, Campus de Imperatriz  

Laboratório de Biotecnologia Ambiental (LABITEC) 

 

Devido ao crescimento da população mundial nas ultimas décadas e sua rápida 

industrialização, tem-se observado um aumento dos níveis de poluição ambiental. Os 

resíduos com altas concentrações de ferro exigem atenção especial, devido ao seu nível de 

periculosidade e possibilidade de contaminação de lençóis freáticos e cursos de água. 

Vários são os métodos convencionais de tratamento disponíveis para a remoção de ferro 

dissolvidos em efluentes líquidos industriais, entre eles pode-se citar: processos químicos 

como a oxidação química, precipitação química e redução química, as tecnologias de 

membrana (ultrafiltração, eletrodiálise e osmose inversa), a troca iônica (colunas ou 

resinas) e os processos de separação física como filtração e sedimentação, os processos 

eletroquímicos e os de sorção. Estes métodos nem sempre são eficientes e geralmente 

apresentam custo elevado além de gerar resíduos sólidos, necessitando assim uma nova 

etapa de tratamento. Assim, é interessante buscar tecnologias alternativas que sejam 

econômica e tecnicamente mais viáveis do que as técnicas convencionais. O processo da 

biossorção surge como uma alternativa aos métodos convencionais, considerado como a 

base de uma nova tecnologia de remoção de metais pesados de soluções diluídas como um 

processo complementar ao tratamento convencional de efluentes. A biossorção, processo 

no qual a atenção tem-se aumentado nestes últimos anos, consiste essencialmente na 

ligação de espécies químicas em biopolímeros, sendo que a existência deste fenômeno tem 

sido reportada para vários microrganismos, entre eles, bactérias, algas e fungos. A 

biossorção proporciona um tratamento alternativo e competitivo de efluentes contaminados 

por metais, pelo que as suas bases necessitam de ser bem conhecidas, de modo a prevenir 

fracassos na sua aplicação. Esta tecnologia de tratamento inovadora baseada na biossorção 

tem sido gradualmente melhorada, se bem que para o seu sucesso continuado sejam 

requeridos esforços adicionais de investigação. A combinação de pressões ambientais com 

fatores de custo faz da remoção e recuperação de metais pesados/tóxicos de efluentes 

industriais um prioridade importante, o que representa oportunidades de negócio associado 

a desafio científico. Tem sido estabelecido que a aplicação de processos de biossorção 

podem reduzir os custos de capital em 20%, custos de operação em 36% e os custos do 

tratamento total em 28%, quando comparado com sistemas de permuta iônica adequados 

(ZOUBOULIS et al., 2010). Sendo embora um processo altamente promissor, o 

mecanismo da biossorção não está ainda completamente esclarecido. Admite-se a 

existência de vários mecanismos que, quantitativa e qualitativamente, diferem face às 

espécies usadas, à origem da biomassa e ao seu processamento. Pode estar-se em presença 

de mecanismos diversos e complexos, sendo que acumulação passiva pode incluir adsorção 

superficial de espécies iônicas simples complexação, permuta iônica e quelatação. Assim, 

este projeto teve como objetivo representar a dinâmica de remoção de íons ferro 

aproveitando a biomassa de linhagens fúngicas de solos rizosféricos, como biossorvente 

para o controle da poluição da água. Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de 

Biotecnologia Ambiental (LABITEC) da Universidade Estadual do Maranhão, Campus de 
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Imperatriz onde foi avaliado o potencial da biomassa de fungos rizosféricos na remoção 

dos íons ferro em meio aquoso. Neste trabalho foram utilizadas linhagens fúngicas isoladas 

do Cerrado Maranhense com histórico de contaminação com ferro. As linhagens, foram 

isoladas e crescida em meio BDA (Potato Dextrose Agar), com repicação em tubos de 

ensaio esterilizados, contendo 5 mL de meio BDA. A incubação foi realizada em estufa, a 

25 ºC, por sete dias, após decorrido este período, os tubos foram lacrados e armazenados 

na geladeira. A biomassa fúngica foi cultivada em um meio líquido utilizando um 

incubador rotativo. A suspensão de esporos foi transferida para frascos erlenmeyer de 250 

mL contendo 100 mL de meio de crescimento e manutenção BHI. O pH do meio de 

crescimento foi ajustado para 5, utilizando HCl previamente esterilizado a 121 ºC durante 

30 minutos. Uma vez inoculados, os frascos foram agitados a 125 rpm por cinco dias a 25 

ºC. A biomassa foi coletada por filtração à vácuo e submetida a um tratamento alcalino 

pelo aquecimento em uma solução de NaOH 0.5 N por 15 minutos para gerar sítios ativos 

e aumentar a capacidade de biosorção e então lavada com água deionizada até que o pH da 

solução de lavagem estivesse próximo do neutro (7.0 – 7.2). Depois de lavada, a biomassa 

foi seca a 60 ºC por 16 horas e pulverizada para ser utilizada nos testes de biosorção em 

batelada. A produção de esporos foi realizada conforme metodologia proposta por 

FOERSTER e FOSTER (1966) com adaptações. O meio esporogênico utilizado foi 

preparado com a seguinte composição por litro: 1,0g de glucose; 1,0g de L-glutamato de 

sódio; 0,5g de extrato de levedura; 5,0g de KH2PO4; 1,0g de (NH4)2HPO4; 0,2g de 

MgSO4.7H2O; 0,1g de NaCl; 0,05g de CaCl2; 0,007g de MnSO4.5H2O; 0,01g de 

ZnSO4.5H2O; 0,01g de FeSO4 e 20g de ágar. Ao meio pronto e solidificado em placa foi 

adicionado 0,5 mL de uma suspensão fúngica ajustada para 1,0 de absorbância a 600 nm. 

Esta cultura foi cultivada por 8 a 12 h em Caldo BHI. Posteriormente, as placas foram 

incubadas por 72 h a 28 °C. Após este período, os esporos foram removidos 

assepticamente da superfície do meio e lavados 3 vezes sob centrifugação a 15 000 g por 

15 min em água destilada. A suspensão final de esporos foi mantida sobre refrigeração a 4 

°C até ser utilizada. A modelagem do processo de biossorção foi realizada através de um 

planejamento experimental. Neste estudo o planejamento fatorial foi empregado para se 

obter as melhores condições operacionais de um sistema sob estudo, realizando-se um 

número menor de experimentos quando comparado com o processo univariado de 

otimização do processo. As principais variáveis estudadas nos experimentos de biossorção 

dos íons ferro pela biomassa fúngica foram: quantidade adsorvida do íon metálico (q) pode 

depender da massa do biossorvente (m), acidez do meio (pH), tempo de contato entre o íon 

metálico - biossorvente (t) e concentração inicial dos íons metálicos (Co). Os resultados 

mostraram que a biomassa do fungo Aspergillus niger código de identificação 06MA, 

isolado a partir de solos de cultivo de mandioca (Manihot esculenta) apresentou 

capacidade de utilização em processos de biossorção imobilizada em matriz polimérica. O 

melhor desempenho na biossorção do ferro em solução manteve-se na faixa de pH entre 2 

e 3, sendo mais expressivo em pH 2. Na determinação da cinética e equilíbrio do processo 

de biossorção foi oservado que nas primeiras horas de contato entre a biomassa fúngica e a 

solução metálica a 25 mg/L foram mais expressivas e consequentemente mais eficientes. A 

quantidade de biomassa ótima para realização do processo de biossorção de ferro é 0,1 g, 

pela interação metal-biomassa ser mais eficiente nas primeiras horas de análise e o tempo 

de equilíbrio em 72 horas. Na faixa de concentrações de ferro entre 5 a 40 mg/L, 

apresentando certa linearidade e maior eficiência de biossorção. Nos testes estatísticos 

simples foi possível observar a correlação entre os resultados obtidos nas análises de 

biossorção em batelada. Uma vez que o teste t apresentou resultado desprezível, mostrando 

valor 0 para 1,860 da tabela de comparação t com grau de liberdade 8 e intervalo de 
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confiança da diferença de 95%. A diferença da média dos valores analisados foi de menos 

de -0,0001. A biomassa não tratada e em pH 5,0 obteve adsorção superior a biomassa 

tratada, pois por não apresentar em sua estrutura o sódio proveniente do pré-tratamento e 

sua carga superficial ser unicamente negativa. O ponto de carga zero (PCZ) da biomassa 

fúngica em solução é 6,5, e este é menor que o pH da biomassa em solução, portanto, a 

biomassa fúngica utilizada nos experimentos de biossorção de íons ferro possui carga 

superficial total negativa, que proporciona a adsorção do metal na biomassa inicialmente 

por atração eletrostática. Os grupos químicos que poderiam atrair e reter metais na 

biomassa: grupos acetamido da quitina, polissacarídeos estruturais de fungos, grupos 

amino e fosfato em ácidos nucléicos, grupos amino, amido, sulfidril e carboxil em 

proteínas, grupos hidroxil em polissacarídeos, e principalmente carboxil e sulfatos em 

polissacarídeos. 

 

Palavras-chaves: Íons ferros, linhagens fúngicas, biossorção. 
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CONFECÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SENSORES ELETROQUÍMICOS 

PARA DETERMINAÇÃO DE METAIS EM BIOCOMBUSTÍVEIS 
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Acadêmica do Curso de Química Licenciatura– DQB/UEMA  

 

Orientadora: William da Silva CARDOSO 
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A determinação de metais traços com utilização de nanocompósitos tem representado um 

potencial promissor no mundo inteiro (FERREIRA, S. L. et al, 2008). Sendo assim, é 

crescente o desenvolvimento de metodologias utilizando sensores eletroquímicos na 

determinação desses elementos em solução aquosa e em matrizes diversas, incluindo 

combustíveis e biocombustíveis (QUADROS, D. P, C.de. et al, 2011). Sabendo da 

necessidade do desenvolvimento de métodos analíticos e eletroanalíticos a presente 

pesquisa objetiva confeccionar e caracterizar sensores eletroquímicos de pasta de carbono 

quimicamente modificada (EQM) com compostos híbridos orgânicos/inorgânicos 

Aminopropil Sílica – APSil e Óxido Misto SiO2/SnO2. Sendo assim, para a realização das 

análises foi confeccionado um eletrodo de trabalho, constituído por um capilar de vidro 

contendo um pequeno disco de platina com diâmetro de 0,12 cm e uma cavidade de 0,1 cm 

reservada para acomodação da pasta de carbono, em cuja conexão elétrica foi usada um fio 

de platina de 1,5 cm de extensão, ligado a um fio de cobre. A preparação da pasta de 

carbono se deu de um modo mais simples utilizando apenas o grafite onde foi pesada uma 

quantidade de 0,0200 g e a essa quantidade foi adicionada uma gota de óleo mineral (nujol) 

que age na aglutinação do grafite, em seguida homogeneizou-se essa mistura e por fim 

inseriu-a na cavidade do eletrodo. Para a confecção do EQM usou-se os modificadores 

(APSil) e o SiO2/SnO2 nas concentrações  percentuais de  2 a 60(%m/m), cuja preparação 

se deu semelhante a já citada para eletrodos simples. Todos os ensaios foram realizados em 

um aparelho Autolab PGSTAT30 potenciostato galvanostato, interfaceado a um 

microcomputador contendo o software GPES, para aquisição e tratamento de dados. Nos 

ensaios voltamétricos, usou-se uma célula eletroquímica com capacidade de 10 mL e um 

sistema de três eletrodos: um eletrodo de pasta de carbono modificada como eletrodo de 

trabalho; um eletrodo de Ag/AgCl como referência e um eletrodo de platina como contra 

eletrodo. Foram utilizadas técnicas de voltametria cíclica e voltametria linear de 

redissolução anódica, esta última na identificação de íons Cu
2+

 e Pb
2+

 em superfícies de 

eletrodos de pasta de carbono quimicamente modificado com APSil e SiO2/SnO2, 

utilizando como eletrólito 0,1 molL
-1

 de HNO3, constituindo uma solução de 1 x 10
-4

 

mol.L
-1  

de Cu
2+

 e mesma concentração de solução de Pb
2+

, testados separadamente. 

Obteve-se a área do eletrodo A=0.287cm
2 

por meio de voltametria cíclica e os demais 

resultados foram obtidos por voltametria linear de redisssolução anódica. A Figura 1 (A e 

B) mostra que o melhor resultado de utilização do  APSil se deu na composição de 5% do 

modificador na pasta de carbono, para análise em solução de íons Cu
2+ 

e 3%  na 

determinação e íons Pb
2+

, foi verificado o máximo de corrente obtida, sendo que em 

concentrações menores ou maiores que 5%  e 3% respectivo a cada íon metálico analisado, 

resultaram na diminuição do sinal de corrente de pico. Nas análises com SiO2/SnO2, 

(Figura 2 A e B) os melhores resultados se deram na composição de 3% e 10% na 

determinação dos íons Cu
2+

 e Pb
2+ 

respectivamente. Ambos os modificadores apresentaram 

comportamentos semelhantes quanto à quantidade do modificador na pasta de carbono, 

uma vez que quantidade inferior aos melhores picos de correntes não possuiu agregado 
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suficiente que possibilitasse a pré-concentração dos íons na superfície do eletrodo, o que 

resultou em menor corrente de pico, e quantidades maiores do modificador na pasta de 

carbono tornaram o eletrodo mais resistivo devido a maior quantidade de sílica (isolante) 

na composição, interferindo significativamente no bom desempenho do sensor. Além 

disso, o pH também é um fator de grande influência na pré-concentração dos íons na 

superfície do eletrodo, uma vez que o íons Pb
2+

 é detectável em meio ácido. O estudo da 

variação do pH mostrou que os melhores resultados foram obtidos quando a acidez do 

sistema diminuiu, conforme se observa na Figura 3 (A e B). 
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Figura 1 – Voltamogramas de redissolução anódica para eletrodos de pasta de carbono 

quimicamente modificada com APSil na presença de uma solução 1,0 x 10
-4

 mol L
-1

 de 

íons Cu
2+ 

(A)
 
e Pb

2+ 
(B) respectivamente. Eletrodos confeccionados nas composições (% 

m/m): a = 2; b = 3; c = 5; d = 10; e = 20; f = 30; g = 40; h= 50; i= 60, tpre= 10 min. sob 

agitação em circuito fechado em Epre = -0,3 V para o Cu
2+ 

 e Epre = -0,7 V para o pH=0,98. 
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Figura 2 – Voltamogramas de redissolução anódica para eletrodos de pasta de carbono 

modificada com SiO₂/SnO₂  na presença de  solução 1,0 x 10
-4

  mol L
-1

 de íons  Cu
2+

(A) e  

Pb²⁺(B) respectivamente nas variações percentuais do modificador (% m/m): a=2; b=3; 

c=5; d=10; e=20; f=30; g=40; h=50; i=60. Com tpre= 10 min. sob agitação em circuito 

fechado em Epre = -0,3 V para o Cu
2+ 

 e Epre = -0,7 V para o pH=0,98.     

 

 

 

A 
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Figura 3 – Influência do pH no eletrólito suporte na resposta do eletrodo após, tpre=10 min 

numa solução 1,0x 10-4 mol L
-1

 de íons Cu
2+ 

(A) e Pb
2+

 (B),  em solução0,1 mol L
-1

 de 

HNO3. Edep = -0,3 V vs. Ag/AgCl nas variações de pH de 2 a 6 em eletrodos de patsa de 

carbono quimicamente modificado com APSil e SiO2/SnO2. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ÓLEO DE COPAÍBA COMERCIALIZADO 

NAS FEIRAS DE SÃO LUÍS 
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O gênero Copaifera possui várias espécies de árvores como a Langsdorffii, Multijuga, 

Officinalis, entre outras, conhecidas popularmente como copaíbas. São encontradas 

distribuídas pela África e em regiões tropicais e subtropicais da América do Sul. No Brasil 

são encontradas principalmente nos estados do Pará e Amazonas (NETO et al, 2008). Estas 

plantas produzem quantidades variáveis do óleo de copaíba por exsudação do tronco, que 

por sua utilização na indústria de perfumes, cosméticos, vernizes, fotografias e na medicina 

popular, principalmente como antiinflamatório e cicatrizante (VEIGA e PINTO, 2002), o 

torna objeto de muitos estudos. O óleo é constituído principalmente por misturas de 

diterpenos e sesquiterpenos (derivados do isopreno), como o cariofileno e o ácido 

caurenóico que possuem fortes propriedades antiinflamatórias, antimicrobianas e 

analgésicas. As grandes distâncias a serem vencidas nas selvas para obtenção do óleo de 

copaíba e a diferença de preços em comparação a óleos graxos (como o óleo de soja, 

girassol, canola, etc), óleos minerais (como o óleo diesel) e etanol (álcool comum), 

enquanto estes apresentam aspecto semelhante a ele e o solubilizarem, os posicionam 

como os principais adulterantes desse fitoterápico, o que leva à diminuição efetiva dos seus 

princípios ativos e sua conseqüente perda de eficácia farmacológica (VASCONCELOS e 

GODINHO, 2002). Os TAGs (triacilglicerídeos) presentes em outros óleos vegetais 

possuem estruturas neutras, assim como o óleo mineral (hidrocarbonetos parafínicos), 

etanol e água, o que causa uma diluição (diminuição da acidez) do óleo de copaíba quando 

estes adulterantes são adicionados ao mesmo. Todavia, os TAGs são materiais 

saponificáveis diferente dos óleos minerais, etanol e água (não saponificáveis), o que leva 

ao aumento do índice de saponificação quando TAGs são adicionados ao óleo de copaíba e 

uma diminuição do índice quando os demais adulterantes são adicionados ao óleo de 

copaíba. Em relação ao índice de refração, este aumenta com o aumento da cadeia 

carbônica, número de ligações duplas e conjugações. Os óleos vegetais e minerais possuem 

uma longa cadeia carbônica, porém poucas insaturações e poucas conjugações no caso dos 

TAGs e nenhuma insaturação ou conjugação no caso dos óleos minerais, já o etanol, possui 

cadeia carbônica pequena, nenhuma insaturação ou conjugação e a água que não é 

constituída de carbono e sua molécula é pequena, sem insaturações ou conjugação. A 

adição de qualquer um dos adulterantes leva a diminuição do índice de refração do óleo de 

copaíba. Por último, com exceção da água, os adulterantes citados possuem baixa 

densidade, quando estes são adicionados ao óleo de copaíba, há uma diminuição de sua 

densidade e quando a água é adicionada, há um aumento da densidade. Como qualquer 

outro medicamento, os fitoterápicos devem seguir todas as normas sanitárias e os cuidados 

para seu uso e para garantir a qualidade do produto é necessário o monitoramento da 

constituição química para que se possa garantir a ação farmacológica. Dessa forma o 

objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade dos óleos de copaíba comercializados nas 

feiras de São Luís e fazer levantamento etnobotânico junto aos feirantes quanto aos 

aspectos farmacológicos do óleo de copaíba e registro fotográfico das condições de 

comercialização. Foram obtidas cinco amostras de óleo de copaíba. Quatro nas feiras livres 
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de São Luís através de uma amostragem aleatória simples, sendo duas amostras 

provenientes do Mercado Central e duas da Feira da Praia Grande, identificadas como C1, 

C2, C3 e C4, respectivamente. Para fins comparativos, adquiriu-se também uma amostra de 

procedência conhecida obtida em uma Farmácia de manipulação local representada por F e 

as comparações feitas neste trabalho tiveram como referência os resultados obtidos pelo 

próprio autor em outro trabalho e alguns resultados da literatura, identificados por L. As 

amostras de óleo foram caracterizadas por determinações em triplicata dos parâmetros: 

Índice de Acidez (Cd 5-40), Índice de Ácidos Graxos Livres (Cd 5-40), Índice de 

Saponificação (Cd 3c-1), Índice de Iodo (1b-87), Índice de Éster, Índice de Refração (Cc 

7-25), Massa Específica, testes de solubilidade em solventes como etanol, ácido acético e 

éter de petróleo, Viscosidade, determinação do perfil cromatográfico através de 

cromatografia em camada delgada utilizando como eluentes a mistura de hexano com 

acetato de etila nas proporção de 9,5:0,5, 9:1, 8:2 e 7:3 posteriormente revelada com iodo 

ressublimado e uma busca de otimização utilizando a proporção de 9,25:0,75 relevada com 

iodo e sulfato cérico, além da avaliação da atividade antimicrobiana através da técnica de 

difusão em disco, utilizando cepas de de Staphylococcus Aureus e Escherichia Coli. Todos 

os ensaios realizados foram feitos de acordo com as normas do Instituto Adolfo Lutz e com 

as normas da AOCS – American Oil Chemists’ Society. 

 

Tabela 1 – Resultado das análises físico-químicas das amostras comerciais de óleo de 

copaíba e da amostra farmacêutica. 

 

Índice de 

acidez (mg 

de 

KOH/g) 

Índice de 

Ácidos 

Graxos (mg 

de KOH/g) 

Índice de 

Saponificação 

(mg de KOH/g) 

Índice de 

iodo (g de 

I2/100g) 

Índice de 

Éster (mg 

de 

KOH/g) 

Índice de 

Refração 

Densidade 

(g/cm
3
) 

C1 
87,76 ± 

1,69 

420,46 ± 

4,07 
87,51 ± 4,08 

137,31 ± 

2,79 
2,14 

1,5090 ± 

0,0005 
0,9059 

C2 

86,16 ± 

0,14 

426,17 ± 

3,04 
84,70 ± 1,98 

135,01 ± 

1,81 
0,38 

1,5094 ± 

0,0003 
0,9091 

C3 

72,16 ± 

2,39 

423,28 ± 

1,41 
87,50 ± 1,97 

137,19 ± 

3,35 
15,34 

1,5039 ± 

0,0003 
0,8958 

C4 

21,58 ± 

0,39 

100,75 ± 

0,57 
130,51 ± 2,96 

147,46 ± 

2,97 
108,93 

1,4809 ± 

0,0003 
0,8529 

F 
12,23 ± 

0,29 
61,92 ± 0,48 113 ± 0,41 

156,81 ± 

3,95 
100,77 

1,4881 ± 

0,0003 
0,9050 

L 81,4
1 

- 104,1
1 

- 22,7
1 1,5028 – 

1,5079
2 0,8925

3 

1
VASCONCELOS e GODINHO, 2002. 

2
BARBOSA et al., 2009. 

3
MENDONÇA e ONOFRE, 2009. 

Após as entrevistas, constatou-se que as informações obtidas eram condizentes com as 

descritas na literatura, principalmente a respeito das atividades cicatrizantes e 

antiinflamatórias do óleo de copaíba, além dos usos moderados do óleo, onde todos os 

feirantes e inclusive o farmacêutico, aconselharam a não utilizar o óleo exageradamente, já 

que muitas pessoas acreditam que por ser natural, não é necessário um cuidado na 

dosagem. Esta informação condiz com o que é descrito na ANVISA, onde esta fala que 

assim como qualquer medicamento, os fitoterápicos exigem cuidados especiais para evitar 

efeitos adversos. Através dos resultados das análises físico-químicas apresentados na 

Tabela 1, observa-se que as amostras C4 e F se diferem significativamente das demais 
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amostras, possuindo um baixo índice de acidez e um alto índice de saponificação, o que 

sugere um indício de diluição. Outros fatores também contribuem para a suspeita de 

diluição das amostras C4 e F, como o índice de refração, que é próximo de outros óleos 

vegetais como o óleo de soja e o óleo de uva que são 1,466 – 1,470 e 1,473 – 1,477 

respectivamente e a densidade da amostra C4, que é bem menor que a das demais. O índice 

de iodo para essas amostras se mostrou um pouco mais elevado em relação às demais, o 

que indica um maior potencial de degradação tanto por oxidação quanto por ataques de 

radicais livres. Em relação à miscibilidade, os terpenóides (caráter polar) são solúveis em 

solventes polares. Novamente, as amostras C4 e F apresentaram-se diferentes das demais, 

sendo insolúveis em etanol e ácido acético (solventes polares) e totalmente solúveis em 

éter de petróleo (solvente apolar), além disso, as amostras em questão apresentaram o 

menores valores de viscosidade, parâmetro diretamente relacionado com o teor de 

diterpenos, onde quanto mais diterpenos, mais viscoso o óleo é (PONTES et al., 2003). Os 

perfis dos cromatogramas obtidos foram comparáveis aos da literatura sob condições 

análogas (BARBOSA et al., 2009). Os perfis cromatográficos das amostras C4 e F 

apresentaram-se semelhantes aos do óleo de soja. Através de adulterações intencionais de 

algumas amostras, constatou-se que a grande mancha de forma elipsóide (de Rf médio de 

0,5) e de coloração rósea (quando revelada com sulfato cérico), vista nas amostras C4 e F, 

era característica do óleo de soja, o que reforça ainda mais os indícios de diluição dessas 

amostras de óleo de copaíba com esse óleo graxo. Em relação à atividade microbiológica, 

C1 foi a única que apresentou inibição contra E. Coli, apesar de seus pequenos halos de 

inibição (tanto para E. Coli quanto para S. Aureus). Esta baixa atividade antimicrobiana 

deu-se provavelmente a alta viscosidade dessa amostra, que não se espalhou de maneira 

adequada no ágar. As demais amostras não apresentaram atividade inibitória contra E. 

Coli, no entanto, C2 apresentou o maior halo de inibição em S. Aureus, seguida por C3. As 

amostras C4 e F mostraram os menores halos de inibição para E. Aureus e nenhuma 

inibição para E. Coli, revelando seu baixo potencial para combater estas bactérias. Este 

fato coincide com os resultados obtidos da adulteração intencional de C2 com óleo de soja, 

onde a atividade antimicrobiana foi diminuída. Apesar dos parâmetros determinados serem 

simples, estes foram úteis para segregar as amostras de perfis atípicos, porém para a 

confirmação de adulteração, técnicas mais sofisticadas como a cromatografia gasosa 

acoplada ao espectrômetro (CG-EM) de massas seria necessária.  

 

Palavras-chave: Óleo de Copaíba, Fitoterápicos, Adulterantes. 
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Babaçu é o nome genérico dado às palmeiras oleaginosas pertencentes à família Arecaceae 

(Palmae) e integrantes dos gêneros Orbignya e Attalea. O primeiro gênero inclui espécies 

predominantemente nativas da região norte do Brasil (Maranhão, Piauí, Pará e Tocantins), 

tais como: Orbignya phalerata Mart. (babaçu verdadeiro), Orbignya eichleri Drude 

(piaçava), Orbignya teixeirana Bondar (perinão) e Orbignya microcarpa Martius. No 

Maranhão, a espécie mais representativa é a Orbignya phalerata Martius (Figuras 1 e 2). 

O segundo gênero abrange espécies encontradas principalmente nos estados de Goiás, 

Minas Gerais e Bahia, dentre as quais se destacam: Attalea oleifera Barb. Rodr. (catolé-de-

pernambuco) e Attalea pindobassu Bondar (pindobaçu). Orbignya phalerata é a espécie de 

maior distribuição, de maior variação morfológica e de maior importância econômica. Esta 

espécie ocupa regiões extensivas no Brasil, na Bolívia e no Suriname (ZYLBERSZTAJN 

et al., 2000). Segundo Frazão (2001), a produção média de frutos de babaçu é de 2400 

kg/ha, destes 1780 kg (74%) são respectivos a endocarpo/epicarpo; 480 kg (20%) de 

mesocarpo; e 140 kg (6%) de amêndoas, das amêndoas têm-se 91 litros de óleo. As 

amêndoas – de 3 a 5 em cada fruto – são obtidas por meio da quebra manual, em um 

sistema caseiro tradicional e de subsistência. É praticamente o único sustento de grande 

parte da população interiorana sem terras das regiões onde ocorre o babaçu: apenas no 

estado do Maranhão a extração de sua amêndoa envolve o trabalho de mais de 300 mil 

famílias. Em especial, as mulheres são acompanhadas de suas crianças: as “quebradeiras”, 

como são chamadas. Sendo a casca do fruto do babaçu de excepcional dureza, o 

procedimento tradicional utilizado é o seguinte: sobre o fio de um machado preso pelas 

pernas da “quebradeira”, fica equilibrado o coco do babaçu; depois de ser batido, com 

muita força e por inúmeras vezes, com um pedaço de pau, finalmente, o coco parte-se ao 

meio, deixando aparecer suas preciosas amêndoas (CARVALHO, 2007). O interesse pela 

exploração do babaçu concentra-se, atualmente, nas amêndoas, pois destas é extraído o 

óleo, produto mais importante dentre os derivados da palmeira, podendo ser utilizado para 

fins culinários e industriais (BEZERRA, 1995; FERREIRA, 1999). Este óleo pode ser 

obtido por meio de extração mecânica ou por solvente, ou ainda artesanalmente. O 

processo de extração com solvente é economicamente mais oneroso, porém mais eficiente 

na extração, já que o teor residual de óleo na torta é mais baixo. As quebradeiras de coco 

babaçu por sua vez utilizam-se do processo artesanal que consiste na fervura das amêndoas 

para extração do óleo (CARVALHO, 2007). A extração de óleos vegetais com solvente é 

um processo de transferência de constituintes solúveis (o óleo) de um material inerte (a 

matriz graxa), para um solvente com o qual a matriz se acha em contato. Os processos que 

ocorrem são meramente físicos, permitindo a recuperação do solvente (REGITANO-

D’ARCE, 1991). Segundo Gobbo Neto e Lopes (2007), ao estudarem plantas medicinais, a 

época em que uma planta ou determinado fruto é coletada (o) constitui como um dos 
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fatores de maior importância, visto que a quantidade e, às vezes, até mesmo a natureza dos 

constituintes ativos não é constante durante o ano. Este estudo objetiva mapear a 

composição e avaliar a influência da variação sazonal nas características e na composição 

do óleo de babaçu (Orbignya phalerata Mart.) do Maranhão, visando à conservação da 

biodiversidade e à agregação de valor aos produtos do óleo, como um relevante 

instrumento de geração de oportunidades de emprego e de aumento de renda para os 

agricultores familiares, em especial as quebradeiras de coco, e de fortalecimento da 

agroindústria do setor. As coletas das amostras foram feitas de forma asséptica com 

higienização das ferramentas utilizadas para obtenção das amêndoas. O óleo de babaçu foi 

extraído no laboratório utilizando o equipamento denominado determinador de gordura. As 

análises realizadas foram: rendimento da extração (%), índice de acidez (% ácido oléico), 

densidade (g/mL), viscosidade (mm
2
/s) e refração. Após essas análises, as amostras foram 

preparadas para a análise de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa 

(CG/EM), onde foram identificados os ácidos graxos contidos em cada amostra. A 

extração e as análises físico-químicas foram realizadas no Laboratório de Macromoléculas 

e Produtos Naturais, na UEMA; a análise de viscosidade foi realizada no Laboratório de 

Núcleo de Catálise, Combustível e Ambiental (NCCA), na UFMA; a análise de 

cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa (CG/EM) foi realizada no 

Laboratório de BioEletroquímica, na UFPI; e os dados meteorológicos foram obtidos no 

Laboratório de Meteorologia, na UEMA. A partir dos resultados obtidos das análises 

físico-químicas foi constatado que a extração utilizando um determinador de gordura foi 

muito eficaz, pois extraiu uma quantidade considerável de óleo. A técnica de CG/EM se 

mostrou eficiente para a identificação e quantificação dos ácidos graxos dos óleos 

analisados. Os resultados obtidos neste trabalho são necessários para compreender a 

diversidade química, as características e as principais funções do óleo estudado, visto que é 

oriundo de diversas regiões do estado do Maranhão, o que demonstra também a 

importância do estudo sazonal realizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Palmeiras de Babaçu (Orbignya 

phalerata). 
Figura 2 – Coco babaçu 

(Orbignya phalerata). 
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Palavras-chave: óleo de babaçu, composição do óleo, Maranhão. 
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Atualmente as pesquisas em materiais magnetoelétricos têm sido feitas tanto a partir das 

redes cristalinas quanto dos arranjos geométricos dos constituintes atômicos ou 

moleculares. Esse é o caso das manganitas terras-raras pertencentes a estruturas do tipo 

GdFeO3. Nesse tipo de estrutura, alterações nos sítios das terras-raras ocasionam distorções 

ortorrômbicas, as chamadas distorções tipo-GdFeO3, sendo que o aumento do ângulo de 

ligação Mn-O1-Mn nos octraedros MnO6 produz um aumento da distorção ortorrômbica, 

sempre que um íon terra-rara de raio menor é utilizado. Manipulando-se os ângulos de 

ligaão entre os octraedros MnO6 consecutivos, podemos conhecer as alteraões bruscas nos 

diagramas de fase em manganitas (MOREIRA et al., 2005). Então alterações nos ângulos 

de ligação modificam o equilíbrio entre os ferromagnéticos competitivos e as interações de 

troca antiferromagnéticas existente nesses materiais. Esse mecanismo é responsável pela 

indução magnética da ferroeletricidade em manganitas terras-raras. Nesse trabalho iremos 

efetuar um estudo sistemático das propriedades dos compostos magnetoelétricos, num 

conjunto selecionado de materiais com estrutura ortorrômbica. Inicialmente efetuamos uma 

revisão bibliográfica sucinta na Física do Estado Sólido seguida por uma formação 

complementar na área científica à qual nos dedicamos, dando ênfase ao estudo das 

propriedades magnetoelétricas em manganitas no Grupo de Magnetoeletricidade da 

Universidade Estadual do Maranhão (GRUMA-UEMA). De posse de um cunho teórico em 

Física do Estado Sólido efetuaremos um estudo a despeito da das interações ferro e 

antiferromagnéticas e como estas contribuem para o surgimento da ferroeletricidade em 

manganitas. A descoberta da ferroeletricidade nos compostos ortorrômbicos 

antiferromagnéticos TbMnO3 e DyMnO3 foi de grande importância para o avanço nos 

estudos em manganitas terras-raras, com fórmula geral ReMnO3 (com Re podendo ser Nd, 

Sm, Eu, Gd, Tb e Dy), cuja estrutura é descrita pelo grupo espacial Pbnm à temperatura 

ambiente (FERREIRA et. al., 2011). Experimentalmente os diagramas de fase (T,x ) para 

os monoclistais de Eu1-xYxMnO3, com 0 ≤ x ≤ 0.55, foram mapeados por Ivanov 

(IVANOV et. al., 2006 ), Hemberger (HEMBERGER et. al., 2007 ) e Yamasaki 

(YAMASAKI et. al., 2007). Embora o diagrama de fases possa apresentar diferencas em 

relação à sequência de fase magnéticas e as propriedades ferroelétricas para 0.15 ≤ x ≤ 

0.25, essas sequências são aceitáveis para 0.25 ≤ x ≤ 0.55, e é exatamente nessa sequência 

de fase que ocorre a indução da ferroeletricidade no sistema citado, para temperaturas 

variando entre 0 e 45 K. A principal estrutura cristalina conhecida das manganitas é a 

perovskita. Genericamente essa estrutura é representada pela fórmula ABO3. Nas 

manganitas os sítios B são ocupados por íons de manganês Mn, e este é cercado por seis 

átomos de oxigênio formando um octaedro Mn06 disposto tridimensionalmente ao longo 

dos eixos x, y e z. Já os sítios A podem ser ocupados por elementos terras-raras. Nossos 

estudos revelam que é através do campo elétrico dos ligantes os orbitais 3d que 

inicialmente eram degenerados (tinham a mesma energia) são separados em dois grupos de 

energia (DIONE et. al., 2009). Um com energia mais alta denotado por orbitais eg, também 

conhecidos por orbitais duplamente degenerados e correspondente aos orbitais dx
2

−y
2
 e dz

2
 e 

o outro com energia mais baixa denotado por orbitais t2g, ou orbitais triplamente 
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degenerados e correspondente aos orbitais dxy, dyz e dxz. Já a distorção Jahn-Teller é um 

efeito baseado na distorção geométrica de octaedros. De acordo com este, uma molécula 

com degenerescência orbital que possui uma certa simetria de seus núcleos, tende a 

distorcer essa simetria para remover a degenerescência. As distorções ocorridas no 

octaedro de MnO6 tendem a diminuir a simetria da estrutura e remover a degenerescência 

dos orbitais. As manganitas sofrem a distorção Jahn-Teller acima da temperatura critica e 

tal distorção promove a redução do ângulo de ligação Mn-O-Mn. O efeito magnetoelétrico 

(EM) foi compreendido tanto com base nas teorias fenomenológicas, propostas por 

Landau, e microscópica, apresentada por Dzyaloshinskii e Moriya (DM). Além disso, I. A. 

Sergienko (SERGIENKO et. al., 2006) e Katsura (KATSURA et. al., 2005) desenvolveram 

uma teoria quântica microscópica do efeito EM, que mostra um acoplamento entre a 

polarização e os spins. O acoplamento é mostrado a partir do agrupamento entre dois íons 

de metais M1 e M2 de transição com um átomo de oxigênio entre eles. Admitindo-se que 

nos sítios adjacentes i e i+1 têm spins canted, Si e Si+1, surgirá um spin-current js 

proporcional a Si Si+1. Considerando ainda um vetor unitário ei,i+1 que liga M1 e M2, a 

polarização local é dada pelo modelo de inversão DM (Eq. 1), onde A é uma constante que 

representa as interações spin-órbita e spin-troca. Dessa forma os spins cicloidais em 

manganitas terras-raras são responsáveis pelo surgimento de uma polarização elétrica, no 

plano cicloidal. Consequentemente as polarizações elétricas que surgem nas direções a e c 

estão nos planos cicloidais ab e cb. O surgimento de uma polarização inversa-DM induzida 

em manganitas terras-raras depende da magnitude da distorção GdFeO3, caracterizada pelo 

tamanho do ângulo de ligação Mn-O1-Mn ou da amplitude do raio iônico terra-rara. 

Podemos obter alterações na polarização controlando continuamente a distorção GdFeO3 

pelo aumento do dopante que diminui, assim, o tamanho do raio iônico. Após certo nível 

de dopagem um estado ferroelétrico torna-se estável a baixas temperaturas em relação ao 

estado de spin cicloidal-ab, com polarizção elétrica surgindo ao longo da direção 

cristalográfica a. Concentrações mais elevadas de dopagem o plano-cb cicloidal fracassa 

espontaneamente para temperaturas mais elevadas e o plano-ab para temperaturas baixas, 

além de uma rotação da polarização a partir da direção c para a. Dessa forma, as distorções 

GdFeO3 são de fundamental importância para o surgimento da polarização elétrica através 

da interação inversa DM. Além disso, essas distorções são de fundamental importância no 

equilíbrio entre as interações de supertroca ferromagnéticas relacionadas com os spins 

next-nearest (NN) e supertroca antiferromagnéticas dos spins next-next nearest (NNN). 

Com o intuito de descrever o sistema de spin 3d no Mn que ocorre nas manganitas terras-

raras RMnO3, podemos usar o modelo clássico de Heisenberg com algumas alterações 

adicionais e anisotropias magnéticas na rede cúbica (Eq. 2), sendo que, ix, iy e iz  são as 

coordenadas dos íons i ao longo dos eixos x, y e z (MOCHIZUKI et. al., 2009). O primeiro 

termo ex representa as interações de supertroca NN FM-Jab, NNN AFM-J2 e interações 

NN AFM-Jc (Eq. 3). Nesse termo Jab está relacionado com interações AFM nos orbitais eg 

no plano-ab, enquanto que J2 está associado a interações AFM entre dois Mn na direção b, 

ao longo do trajeto entre os dois orbitais 2p dos oxigênios. As interações Jc são AFM e 

advém do ferro-orbital ao longo da direção c. Nas manganitas Jc e Jab possuem a mesma 

magnitude, já J2 é extremamente dependente da distorção GdFeO3, dessa forma mudanças 

nas ligações de Mn-O1-Mn são de fundamental importância para se alterar as propriedades 

magnéticas em manganitas terras-raras. Dessa forma, espera-se que a partir do aumento de 

J2 em relação a Jab a distorção GdFeO3 possa estabilizar o ordenação dos spins espirais com 

propriedades ferroelétricas. O segundo termo sia (Eq. 4) indica as anisotropias dos single-

íon, sendo determinadas pela função de onda do orbital eg ocupado, ou de forma 
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equivalente pelo ambiente local do íon Mn
3+

 rodeado por seis oxigênios. O primeiro termo 

do segundo membro da Eq. 4 mostra que o eixo 
i
 é um eixo de difícil magnetização e 

consequentemente o mesmo ocorre para o eixo c uma vez que o eixo 
i
 direciona-se ao 

longo de c. Já o segundo termo indica a existência de magnetização local ao longo dos 

eixos 
i
e 

i
localizados ao longo dos eixos do plano-ab. O terceiro termo DM (Eq. 5) 

representa as interações DM, cujo vetor 
ijd  refere-se à ligação Mn(i)-O-Mn(j) ao longo do 

eixo cúbico é definido α (α = x; y e z) com o íon Mnj adjacente ao íon Mni na direção 

positiva de α. O último termo cub (Eq. 6) expõe a anisotropia cúbica, que decorre da 

simetria quase cúbica da rede perovskita. A contribuição da distorção ortorrômbica da rede 

não será considerada porque sua magnitude é muito pequena. Os resultados anteriores 

mostram que as distorções do tipo GdFeO3 apresentam grande importância quanto ao 

aumento das interações de troca AFM J2 em oposição à FM Jab. 
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OXIDAÇÃO CÍCLICA DO AÇO AISI 409 TEMPERATURA 300ºC, COM 

TEMPOS ENTRE 500 E 1500h, EM ATMOSFERA DE AR SECO 
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Acadêmico do Curso de Física Licenciatura – CESC/UEMA 

 

Orientadora: Maria de Fátima Salgado 

Profª. Dra. da Universidade Estadual do Maranhão – CESC/UEMA 

 

Os aços inoxidáveis podem ser utilizados na fabricação de diversos componentes dos 

automóveis, como limpadores de para-brisa, antenas, frisos, capas de airbag, filtrosde 

combustível, medidores de nível de óleo, juntas de vedação e tanques decombustível, mas 

sua maior aplicação está no sistema de exaustão dos gases de combustão provenientes do 

motor. Além disso, podemos também utilizar o aço inoxidável na indústria de alimentos e 

bebidas, química, petroquímica, de fertilizantes, médico-odontológica, mecânicas, físicas e 

metalúrgicas. Quando comparamos os aços inoxidáveis com alguns metais ou ligas, 

observamos diferenças importantes, tais como o fenômeno da passivação, devido ao 

cromo, que apresenta excelente resistência à corrosão em meios agressivos. Já o estado 

passivo é consequência da formação de um filme extraordinariamente fino de óxido 

protetor (espessura de 30 a 50 µm) na superfície dos aços inoxidáveis [2]. Os aços 

inoxidáveis ferríticos, mesmo tendo uma menor resistência mecânica em alta temperatura, 

quando comparados aos aços austeníticos,apresentam uma grande vantagem, seu melhor 

comportamento frente à oxidação cíclica, que é muito importante para os materiais do 

sistema de exaustão, já que estes estão sujeitos a varias flutuações térmicas, sendo este o 

caso do sistema de exaustão de carro, particularmente durante as partidas e paradas dos 

veículos [3].Neste trabalho foi estudado a oxidação cíclica do aço inoxidável ferrítico AISI 

409, que tem sido objeto de investigações para aplicações em sistemas de exaustão de 

automóveis. O objetivo do presente estudo é investigar a cinética de crescimento, 

microestruturas e composição química dos filmes de óxidos formados sobre o aço 

inoxidável AISI 409, após o processo de oxidação cíclica à 300º C, em atmosferas de ar 

seco, em duas situações distintas, ou seja: Utilizamos as amostras polidas e posteriormente 

oxidadas para comparar seu comportamento de oxidação com outras amostras, as quais 

foram imersas em uma solução de condensado sintético com composição química: 0,077g 

de NH4NO3; 1,017g de (NH4)2SO4; 0,1345g de KCl; 5,8ml de HCl 1M, completando-se o 

volume de 1 litro com água destilada[1]. A pesquisa realizada corresponde a um ensaio 

denominado "Dip-Dry", que possibilita a simulação das condições às quais os aços em 

geral estão sujeitos dentro do sistema de exaustão dos automóveis, isto é, ciclos de 

aquecimento e resfriamento encontrados durante o funcionamento do veículo. Além disso, 

permite avaliar a resistência à corrosão dos materiais quando em contato com o 

condensado formado durante o resfriamento. As amostras do aço utilizadas nesta pesquisa 

foram obtidas junto àArcelorMittal aços inox do Brasil, na forma de placas, posteriormente 

foram cortadas com as dimensões 10mm x 10mmx 0,6mm. Para lixamento utilizou-se lixa 

de carbeto de silício, de granas 1000, 1200 e 2400, após esta etapa realizou-se o polimento 

com pasta de diamante de granulometrias 3 e 1mm, com o objetivo de obter uma superfície 

plana e polida. As amostras de aço tiveram suas dimensões medidas com um paquímetro, e 

suas massas avaliadas com uma balança Shimadzu com sensibilidade 4 casas decimais, as 

medidas de massa foram tomadas após cada ciclo completo de oxidação. A caracterização 

microestrutural dos filmes de óxido foi realizada utilizando a Microscopia Eletrônica de 
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Varredura (MEV), na qual observamos elementos microestruturais como poros, grãos e 

fases presentes. A caracterização química permite determinar os elementos químicos 

presentesnos filmes de óxidos e identificar as composições das eventuais fases no filme 

formado por oxidação. Neste trabalho, usamos a técnica de caracterização: Espectroscopia 

de Energia Dispersiva - (EDS). Por inspeção visual foi constatado  que após 200 horas de 

ensaio, o aço imenso no condensado apresentou os primeiros sinais de corrosão 

principalmente em uma de suas faces, tal fenômeno pode ser visualizado com maior 

detalhe na imagem apresentada na figura 1, com uma imagem aumentada 40 vezes. Na 

figura 2 é apresentado um aumento de 200 vezes, destacando maiores detalhes das 

perfurações que surgiram com resultado do processo corrosivo. Nas imagens apresentadas 

na figura 3 pode-se observar uma superfície homogênea da amostra, foi apresentada uma 

região da superfície em que começou a aparecer pequenos grãos, estes grãos correspondem 

uma camada passiva de óxido formados sobre a superfície do aço ao ser oxidado por 200h. 

As analises EDS dos aços mostram alguns elementos da composição do aço e outros que se 

formaram na superfície do mesmo, após o processo de oxidação, correspondendo aos 

componentes do condensado, no qual as amostras foram imersas por 10h durante a 

ciclagem. A partir destes EDS, foi possível observar a presença dos componentes: ferro, 

titânio, manganês e silício, este componentes foram detectados devido o filme formado ser 

muito fino o que causa uma leitura também do substrato do aço, é possível observar 

também a presença de cromo, confirmando a formação de óxidos protetores durante a 

oxidação, como uma película de Cr2O3. A partir dos testes de oxidação cíclica das amostras 

do aço inoxidável AISI 409, foi possível concluir que ocorreu  crescimentos de filmes de 

óxidos apesar de ser formada um fina película sobre o aço, devido a baixa temperatura de 

trabalho, a partir das analises do MEV e EDS foi constatada a formação de um filme fino e 

homogêneo de óxido de cromo na superfície da amostra que serviu de controle ao passo 

que, a amostra imersa no condensado apresentou ruptura do filme de óxido formado, após 

200h de oxidação. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Aço AISI 409 imerso. 

ondensado e oxidado 

Figura 5 – Micrografia revelando 

detalhe corrosivo. 

condensado e oxidado 
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Figura 6 – EDS do aço AISI 409 revelando composição do condensado. 

 

 
Figura 7 – Micrografia do aço AISI 409 após processo de oxidação ciclíca por 200h e 

o respectivo EDS. 

 
 

Palavras-chave: Oxidação ciclíca, aço inoxidável, ferríticos. 

 

REFERÊNCIAS: 

 

1 - CUNTO, J.C; Estudo da resistência à corrosão de aços inoxidáveis para uso na parte 

fria dos sistemas de exaustão de veículos. Dissertação de mestrado. IPEN. São Paulo, 

2005.PAIVA, G; Estudo da Oxidação Cíclica do aço Inoxidável Ferrítico 444 à 850º em ar 

seco e em ar úmido. Trabalho iniciação cientifica / PIBIC / CNPQ. UFOP. Ouro preto, 

2009. 

 

2 - Faria, R.A. Efeito dos Elementos Ti e Nb no Comportamento em Fadiga de Aços 

Inoxidáveis Ferríticos Utilizados no Sistema de Exaustão de Veículos Automotores. Tese 

de Doutorado, REDEMAT Novembro de 2006.  

 

377



 

3 - Riffard, F. Buscail,H. Caudron, E. Cueff, R. Issartel, C. Perrier, S. The influence of 

implanted yttrium on the cyclic oxidation behaviourof 304 stainless steel. Applied Surface 

Science.Volume 252, Edição 10, 15.Março 2006, Pags 3697-3706. 

378
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A utilização do computador proporciona a aplicação de programas computacionais como 

Matlab, Maple e Geogebra, a aplicação facilitando os conteúdos de Álgebra Linear, 

Cálculo e Geometria. A aplicação destes softwares no campo matemático contribuirá para 

a resolução de problemas e aplicação da tecnologia para profissionais de ciências exatas 

que possam aplicar estas ferramentas. Inicialmente procurou-se conhecer as diversidades 

destes softwares para estudantes de matemática, física e computação, buscando aplicações 

em manipulação de dados, matemática e informática, modelação e desenvolvimento de 

atividades correlacionadas à pesquisa. Neste sentido, fez-se necessário da interface do 

ambiente Matlab onde se podem executar diversas tarefas, tais como command window; 

workspace; command history, lista de comandos realizados e organizados por data de 

execução. Foram trabalhados Álgebra Linear, Cálculo, construção de gráficos, software 

Geogebra, com o objetivo de dinamizar o estudo da matemática e facilitar sua utilização, 

pois é um software livre e, importante aliado dos professores como recurso metodológico, 

permitindo a abordagem de diversos conteúdos trabalhados na educação especialmente 

Geometria e Funções. Inicialmente fez-se estudo de como manipular-se com matrizes e 

vetores no Matlab, como gerar um vetor no Matlab e determinar seu valor inicial, 

incremento e valor final, ou seja, significa dizer que o primeiro elemento corresponde ao 

valor inicial e os elementos seguintes são acrescidos de incrementos de tal forma que 

nunca ultrapasse o valor final, assim sendo obteve-se resultados satisfatórios nesta 

atividade como a facilidade de compreensão no ambiente dos softwares, modelação de 

dados obtendo soluções de matemática aplicada. No Matlab existem matrizes elementares, 

cujas entradas são o número de linhas e colunas, quando fornecido um elemento a matriz 

será quadrada de acordo com sua dimensão, ou seja, trabalha-se com matrizes de ordem . 

O Matlab trabalha essencialmente com um tipo de objeto: uma matriz numérica retangular 

podendo conter elementos complexos. O método mais fácil de introduzir pequenas 

matrizes no Matlab é utilizando uma lista explícita. Isto mostra como se pode manipular 

com determinados elementos simples ou complexos neste ambiente, eficaz para a 

modelagem matemática no campo acadêmico. As operações básicas com matrizes são 

feitas de forma matricial. Este tipo de operação refere-se às operações de acordo com suas 

dimensões. A adição de matrizes, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação são 

operações aritméticas manipuladas no Matlab, juntamente com as operações aritméticas 

com conjuntos, inversa de uma matriz, transposta de uma matriz, além das operações 

básicas mencionadas no inicio. Ainda no campo de operações com matrizes podem-se 

determinar os coeficientes de um polinômio característico de certa matriz de ordem  , usa-

se a função . Com o conhecimento de Álgebra Linear pode-se obter resultados de 

Sistemas de Equações Lineares no Matlab por meio do método de autovalores e 

autovetores, através da seguinte sentença matemática , onde  é uma matriz de 

ordem  e  é um escalar real ou complexo, denominado de autovalor se, somente se 

. Neste sentido usando operações matriciais pode-se também calcular 

sistemas de equações lineares de  equações e  incógnitas para , onde  é a 
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matriz dos coeficientes do sistema podendo ser quadrada ou retangular,  é um vetor 

coluna dos termos independentes e  é o vetor solução contendo quantas são as linhas e 

colunas da matriz . Os resultados obtidos com esta técnica matemática foram eficazes 

para o estudo, onde ainda podem-se resolver os problemas por meio de soluções manuais 

impraticáveis e/ou imprecisas onde se tornou solúveis com o computador e os softwares, 

assim com a utilização do software podem-se compreender as resoluções de problemas 

propostos. Na continuidade do desenvolvimento do trabalho, pode-se fazer o estudo de 

Cálculo com conteúdos de limites, derivadas e integrais nos softwares com ênfase no 

programa Matlab, para determinar resultados de problemas dos mais simples aos mais 

complexos. O estudo do cálculo de integrais preciso do conhecimento de cálculo 

diferencial, principalmente de derivadas. As integrais indefinidas executa tarefas no 

ambiente Matlab utilizando o comando  para integrais simples aumentando o 

grau de dificuldade, sabendo que existem integrais que são bastante trabalhadas  para não 

obter o resultado, se resolvidas manualmente, além desta técnica simples há também a 

Regra Trapezoidal e a Regra Simpson, onde são utilizadas funções e comandos. Sendo 

assim, começa-se o estudo com integrais definidas usa-se o comando  

sabendo como manipular com integrais simples pode juntamente com este comando 

continuar há obter resultados para o cálculo. Percebeu-se a procura na construção de 

gráficos no ambiente Matlab, porém nos demais softwares também têm a possibilidade dos 

mesmos, visto que foi feita a interpretação de gráficos no programa Matlab. Verifica-se 

que no Matlab a geração de gráficos representa uma forma usual deste software. Mostra-se 

a criação de gráficos nos diversos tipos (bidimensional, tridimensional, polar, barra, etc.), 

ou seja, com qualquer tipo de escala e coordenada. Portanto, quanto for o menor 

incremento do vetor , mais pares serão criados e, melhor será a precisão do gráfico, 

através de funções e comandos. As funções mais utilizadas para a construção de gráficos 

neste ambiente são ,  e dentre outras. Para este trabalho usa-se a função 

, com objetivo de plotar gráficos dados os pares  e . Na medida em que foram feitas 

as atividades conseguiu resultados satisfatórios o que levou a aprofundar este estudo com 

demais funções analíticas para obter resultados para a colaboração a pesquisa. Esta 

pesquisa trouxe fundamentos para trabalhar com o computador na matemática, isto 

provocando despertar as atividades na graduação aplicando estes softwares. Trabalhar a 

matemática aplicada na elaboração de problemas e suas resoluções com relação às 

atividades relacionadas, na procura de problemas com alto grau de dificuldades para 

mostrar a grande vantagem de trabalhar com o computador na matemática. As observações 

foram feitas para este estudo das resoluções de atividades de Cálculo e Álgebra Linear que 

são conteúdos importantes para estudantes iniciantes em ciências exatas resolverem 

problemas matemáticos do cotidiano. No entanto, a parte de geração de gráficos e o 

empenho em resolver as atividades são satisfatórios na área de ciências exatas. Na medida 

em que a evolução do cálculo e descobertas de novas teorias no mundo contemporâneo 

houve um grande desenvolvimento das capacidades computacionais, algumas atividades 

matemáticas, que possam ser feitas computacionalmente e estão sendo adotadas na área de 

Álgebra.  Isto tem permitido maior precisão nos cálculos, além de um enorme 

aproveitamento de tempo. Para aqueles problemas que possuem alto grau de dificuldade, 

onde o recurso para obter a solução mais rápida usa-se o auxílio de softwares matemáticos. 

Sabendo que um ramo da matemática chamada de matemática computacional tem 

colaborado bastante na solução de problemas de várias áreas tantos das ciências exatas 

quanto de outras áreas. Tal colaboração dá-se através do desenvolvimento de modelos 
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matemáticos para o tratamento de problemas complexos e desenvolvimento de métodos 

numéricos na obtenção de soluções. Na procura de desenvolver as atividades matemáticas 

no computador proporcionaram-se aos estudantes, professores e pesquisadores confiança 

em modelagem matemática. Portanto, é um desafio levar estes profissionais para desfrutar 

dos saberes das técnicas de aplicação de matemática na produção. 

 

Palavras - chaves: Matemática Aplicada; Softwares Matemáticos e Modelação 

Matemática. 
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2.5 
Ciências Humanas 
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“DOTES ESTÉTICOS”: comportamentos femininos e novos simbolismos do Dote na 

sociedade maranhense 
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A presente pesquisa sobre as novas representações e ressignificações do dote na sociedade 

maranhense nos séculos XIX e XX visa esclarecer aspectos relacionados às mudanças no 

costume do dote e nos comportamentos femininos, com ênfase para os novos critérios de 

“valorização” e “amparo” da mulher, tendo ainda como finalidade o casamento. Dote, 

palavra de origem latina, significa os bens que uma noiva (ou noivo) leva para o 

casamento. Em seu sentido jurídico, o dote é um conjunto de bens que a mulher recebe de 

ascendentes ou de terceiros ao casar-se. Este trabalho sobre “Dotes Estéticos” 
1
 pretende 

dar continuidade a essa temática do estudo do dote na sociedade maranhense, ampliando a 

abordagem para novos aspectos como comportamento feminino, modas e demais bens 

culturais capazes de representarem um sentido figurado ao dote, entendido como um dom, 

um merecimento, um predicado moral, físico ou intelectual. Esta pesquisa sobre dotes 

simbólicos é uma abordagem que se relaciona aos estudos de gênero. Sendo o gênero 

definido como relativo aos contextos social e cultural, pode-se pensar em diferentes 

construções de gêneros e de sua articulação com outras categorias de análise como classe, 

etnia, religião, geração. Refletir sobre Gênero requer um entendimento em vários níveis de 

análise, sobretudo, no que concerne às relações entre os sexos, na sua perspectiva cultural 

e, conjuntamente com a própria identidade social. Significa que estamos construindo o 

conceito da diferença como algo dinâmico, o que pode modificar interpretações de grandes 

temas históricos. É preciso está atento às diferenças entre homens e mulheres, entre gênero 

e raça, entre gênero e classe, entre gênero e cultura, compreendendo, por exemplo, que 

identidade, é um conceito dinâmico e que muitas vezes o conceito de gênero é construído 

diferentemente nas diversas classes sociais. Neste relatório, optamos para apresentar o 

modelo ideal da elite ludovicense, uma visão sobre a sociedade maranhense do final do 

século XIX e primeiras décadas do século XX. Na historiografia local ainda não existe 

nenhuma obra específica sobre a prática do dote entre as famílias da elite na sociedade 

maranhense, embora haja alguns trabalhos sobre família, patrimônio, com referências ao 

sistema de herança e à prática de concessão de dotes às órfãs do Recolhimento do 

Maranhão. Da mesma maneira, os estudos em relação aos novos padrões de 

comportamento, moda e etiqueta que são considerados símbolos modernos do dote 

feminino, ainda precisam ser desenvolvidos. No campo da história cultural, o trabalho da 

historiadora Elizabeth Abrantes, em sua tese “O Dote é a Moça Educada: mulher, dote 

instrução em São Luís na Primeira República”, aborda como simbolicamente a instrução 

formal destinada às mulheres passou a ser valorizada como um componente fundamental 

na sua educação, tornando-se seu símbolo moderno de “dote” no início do século XX. O 

presente estudo abordará as novas representações sobre o dote nos séculos XIX e XX na 

sociedade maranhense, os hábitos femininos com o vestuário, a etiqueta, os valores sociais, 

                                                 
1 Este trabalho faz parte do projeto de pesquisa “Dotes Culturais: modos, modas e ressignificação do dote na sociedade 

maranhense (séculos XIX e XX), coordenado pela professora Elizabeth Abrantes  
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os costumes e a moda de uma maneira geral, uma vez que serão dinamicamente 

reelaborados, com um novo cenário se desenhando. Para explicar a dinâmica dessa 

ressignificação do sentido do dote e seu novo valor simbólico na sociedade maranhense 

dos oitocentos e do século XX, foram compulsados e analisados diferentes conjuntos 

documentais que se encontram na Biblioteca Pública Benedito Leite, no Arquivo do 

Tribunal de Justiça do Maranhão, do Arquivo Público do Estado (APEM) e no Museu 

Histórico. As fontes de imprensa, a partir do século XIX, como jornais e revistas, 

possibilitem um olhar sobre as representações da prática do dote, com destaque para as 

críticas a esse costume e para sua ressignificação.  Finalmente, o uso da literatura como 

fonte histórica, serviu para a abordagem do imaginário social em relação ao uso do dote e 

seus novos significados nos séculos XIX e XX. Todas essas abordagens e usos das fontes, 

alicerçadas em bases teóricas no campo da história cultural e dos estudos de gênero, bem 

como no uso da historiografia sobre a temática, possibilitaram uma pesquisa inovadora 

para a historiografia maranhense, além do levantamento de um acervo documental que 

deverá ser mais explorado na pesquisa monográfica que irei desenvolver dentro dessa 

temática. As revistas foram muito importantes nesse estudo. A Revista O NORTE (1901 - 

1902), foi muito importante para a análise deste relatório, por que permitiu um olhar da 

imagem de mulheres com seus belos vestidos discutindo, embora, competindo em 

aparência, quais os lugares/lojas deveriam ser comprados. Mulheres que mostravam - se 

capazes de conversar sobre cinema, moda, de fazer “fuxicos” da vida alheia dos membros 

da sociedade. Imagem retratando a relação do homem com a mulher, no casamento, 

Imagens de chapéus em última novidade, visto como símbolo moderno do dote da 

elegância. Dessa forma, a Revista ELEGANTE (1892) apresentou imagens da figura 

masculina ludovicence e seus acessórios de elegância, do final do século XIX, a Casaca e a 

Cartola, por exemplo, que eram considerados símbolos modernos do Dote da elegância, 

assim como sobretudos de casemira, as bengalas, e no tratamento do visual, dos bigodes, 

barbas e suíças. No decorrer das leituras de jornais e revistas, do final do séc. XIX 

percebemos que há uma violência nas relações conjugais, não de forma física, 

propriamente dita, mas uma violência do abandono, do desprezo, do malquerer, isto é, as 

práticas de defloramento explícitas, as infidelidades descontínuas, assim como os jogos de 

interesses dos maridos que acabavam desviando todo o dote para o seu bem comum. Como 

esposa, sua atuação perante a sociedade vinculava – se à “honestidade” expressa por seu 

recato, pelo excelente exercício de suas funções no lar e pelos inúmeros filhos que daria ao 

marido. Para tanto, muitas mulheres de trinta anos, presas ao ambiente doméstico, sem 

mais poderem ‘passear’ pelos espaços de sociabilidade – “porque lugar de mulher honesta 

é no lar” –, perdiam rapidamente os traços da beleza, deixando – se ficar obesas e 

descuidadas. Todavia, num lugar em que o matrimônio era limitado e restrito as mulheres 

jovens sem bens e que não haviam conseguido casamento, quando havia o interesse no 

homem mais velho, em alguns casos, mesmo casado, encontravam o amparo financeiro ou 

social de que precisavam. Dentro desse contexto, o poder e o prestígio dele ajudavam – na 

a sobreviver. Ser ‘teúda e manteúda’, de um homem reconhecido socialmente implicava 

galgar degraus, ganhar status econômico que de outra maneira não existiria. No período de 

1880, final do século XIX, a Casaca e a Cartola, por exemplo, eram considerados símbolos 

modernos do Dote da elegância, assim como as Meias e Perucas, que estabeleciam a 

condição social e a posição hierárquica. Daí a domesticação levada ao extremo pela 

peruca, indispensável máscara da sociedade da corte, que, segundo Norbert Elias, teve o 

seu papel no processo global de civilização. Nesse momento, era fundamental abandonar 

as tradições de um passado português e iniciar em uma época que tudo imita os novos 

hábitos de Paris. Na segunda metade do século XIX, belas eram, portanto, as elegantes, 
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detentoras de um corpo modelado, caracterizado dos efeitos da ampulheta, trabalhado por 

espartilhos e anquinhas que projetavam os seios e nádegas. A cintura feminina era 

destruída na maioria das vezes, por estes espartilhos, onde acentuavam os seios 

aprisionados nos decotes – ‘o peito de pomba’, posto que ter a cintura estreita fazia parte 

dos padrões de beleza física (Dotes naturais/ físicos). A mão cobria-se com luvas, os 

cabelos, com véus e chapéus, às vezes, a cabeleira feminina era muito significativa nos 

jogos de sedução, e as que não tinham aumentavam a sua com cabelos de meninas mortas, 

vendidas em bandejas pelas ruas, os pés com sapatos finos, o traseiro era valorizado graças 

às anquinhas, o corpo, cheios de tecidos grossos e densos e, só despia – se por ocasião de 

festas religiosas ou em bailes. Do corpo inteiramente coberto da mulher, o que sobrava 

eram as extremidades, mãos e pés eram os que mais atraíam olhares e atenções masculinas. 

Os romances do século XIX, como A Pata da gazela ou A mão e a luva, apresentam o 

caráter erótico dessas partes do corpo. As mãos tinham que ser longas e possuidoras de 

dedos finos, acabando em unhas arredondadas e transparentes. Os pés tinham que ser finos, 

terminando em ponta, visto que era a linha de mais alta tensão sensual, essa região 

significou, muitas vezes, o primeiro passo na conquista amorosa. Os discursos modernos 

passaram a realçar cada vez mais a sociedade, tornando – a mais exigente e complexa, a 

beleza, vista como, dote natural, por exemplo, junto com a atração física entram em cena. 

Um homem de posses podia desejar uma jovem pobre, mas bela. Os encantos femininos 

constituíam um capital. Obviamente, que o amor entre os cônjuges podia existir. Porém, 

era considerado como um golpe de sorte ou o triunfo da virtude. A beleza, portanto, era um 

capital, assim podemos dizer, na troca amorosa ou na conquista matrimonial. Uma troca 

desigual, de forma, que o homem se reservava o papel de sedutor ativo, enquanto sua 

companheira devia contentar – se em ser o objeto da sedução, embora fosse bastante 

engenhosa em sua pretensa passividade. Havia também nesse período, para as mulheres 

que eram vistas como “feias”, um modelo de que “todas as mulheres podem ser belas”, 

pois era uma questão de maquiagem e de cosméticos, já diziam as revistas femininas. O 

vestuário também era importante, daí a grande importância da moda, que, numa mistura de 

prazer e tirania, transformava modelando às aparências. Portanto, essas análises avançaram 

na discussão sobre a singularidade da inserção das mulheres nos processos históricos em 

curso, posto que o fato de não terem participado da história política e administrativa não 

tinha diminuído a importância do papel que desempenharam, a exemplo dos outros 

segmentos sociais marginalizados. 

 

Palavras-chave: Dote; moda; São Luís. 
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ELEMENTOS UTÓPICOS DO IMAGINÁRIO MEDIEVAL EM O PAÍS DA 

COCANHA 
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Acadêmico do Curso de História Licenciatura – CECEN/ UEMA 

 

Orientadora: Adriana Maria de Sousa Zierer  
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Durante o medievo grande parte da população vivia à margem da sociedade e a situação 

de mazela fomentava, por parte desses segmentos alijados de privilégios, a formulação 

de utopias que buscassem amenizar esse sofrimento pelo qual viviam. Portanto, Os 

Elementos Utópicos do Imaginário Medieval em o País da Cocanha mostram à 

intrínseca relação entre as sociedades imaginárias e as sociedades concretas. Podemos 

afirmar que a narrativa do país da Cocanha serviu de válvula de escape para as grandes 

camadas populares existentes na sociedade medieval, que os elementos existentes nesse 

país maravilhoso como a abundância alimentar, pois “a alimentação, na Europa de 

outrora, era desequilibrada por excesso de farináceos, insuficiente em vitaminas e 

proteínas, e marcada pela alternância sobre a frugalidade e a comilança, não chegando 

esta última (que era rara) a exorcizar a obsessão da penúria em grande parte da 

população.” (DELUMEAU, 2009, p.251) a ociosidade, a juventude e a liberdade se 

apresentaram como uma produção histórica que visasse atender as expectativas do 

presente em relação ao futuro. O conto da Cocanha, a principio, não apresenta autoria 

definida, alguém com nome e nem data também, mas em Cocanha: várias faces de uma 

utopia, Hilário Franco Júnior credita a autoria desse conto a um poeta goliardo francês 

que criou um mosaico em versos voltados para o riso, um escrito humorístico. Portanto, 

o humor serviu de mecanismo para a criação de uma sociedade imaginária, um paraíso 

maravilhoso que além de expressar o sentimento de fugacidade dos oprimidos durante o 

medievo, representava também a desilusão de um clérigo que estava insatisfeito com os 

rumos da política da Igreja e com as transformações de seu tempo. Diante disso é que 

podemos entender o porquê de uma terra imaginada ser repleta de abundancia, 

ociosidade, juventude e liberdade. Assim, explicar o que acontece nesse conto em 

versos nos ajuda a compreender o objetivo da pesquisa que é analisar os aspectos 

utópicos presentes no imaginário coletivo medieval. O Fabliau de Cocagne conta a 

história de um homem cristão que, como penitência, vai, em peregrinação. Ao fazer 

uma viagem, uma caminhada, uma prova física encontrando o sobrenatural num lugar 

preciso
2
, a Cocanha. Esse homem ao voltar daquele país para buscar seus amigos não 

consegue mais encontrar o caminho de volta e para isso ele faz um relato do que existia 

naquele paraíso. Percebemos que o escrito reflete os anseios por uma vida melhor e esse 

conto, ao longo de suas estrofes, explica muito bem isso. Primeiro o viajante fala que 

“lá, quem mais dorme mais ganha” (FRANCO JÚNIOR, 1998. p.22), esse trecho nos dá 

uma idéia da exaltação do ócio, um desejo de fuga de uma vida voltada para o trabalho 

pesado e usurpador que a massa camponesa, durante o medievo, se encontrava. A  

 

 

                                                 
2
 Segundo o historiador Michel Sot em Dicionário Temático do Ocidente Medieval, obra organizada por 

Jacques Le Goff e Jean Claude Schmitt, no capítulo Peregrinação: “Enfim, a peregrinação é um tempo 

privilegiado: tempo de festa e celebração” (LE GOFF e SCHMITT, p.353). 
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Cocanha se define como uma terra delícias e a fartura de comida é o que está mais 

presente nela. Em trechos como: “Sem oposição e sem proibição cada um pega o que o 

coração deseja, uns peixes, outros, carne;” (FRANCO JÚNIOR,1998. p.24). Por se 

apresentar cheia de abundancia alimentar, percebemos um enfrentamento, no campo do 

imaginário, contra a fome, a maior ameaça a sobrevivência humana durante a Idade 

Média. No conto da Cocanha também podemos notar um fascínio pela riqueza já que 

nessa terra de maravilhas as moedas não tinham valor, pois todos estavam ao alcance 

delas. A indistinção do tempo era outro reflexo dessa vertente utópica da cultura 

medieval. “O tempo é talvez, entre os aspectos de uma cultura, aquele que melhor 

caracteriza sua natureza. Ele é a sua encarnação, está ligada a uma concepção de mundo 

de uma época, ao comportamento dos indivíduos, à sua consciência, ao seu ritmo vital, 

às suas relações com as coisas.” (GUREVITCH, 1990, p. 115). Existia apenas uma 

Quaresma a cada vinte anos, e todo dia era feriado e domingo ao mesmo tempo. 

Portanto essa indeterminação do tempo e a vasta presença de festividades e datas 

comemorativas perpassavam para o homem medieval, aquele que vivia subjugado, uma 

idéia de que havia um mundo melhor para se viver. Mas isso não era bem visto para a 

Igreja e para as elites, pois poderia extrair dos segmentos sociais marginalizados um 

sentimento de revolta e vadiação. A sexualidade era algo bastante presente na essência 

cocaniana, naquele paraíso, como é descrito pelo viajante do conto, homens e mulheres 

poderiam expressar e consumar seus desejos sexuais sem sofrer qualquer tipo de 

repressão. Essa foi uma crítica a Igreja que, através de seu discurso manipulador, definia 

os padrões de vida e segregava a mulher um espaço bastante limitado, pois está, para 

muitos, era a representação do Diabo. A Fonte da Juventude, sem qualquer sombra de 

dúvidas, foi o maior ícone do País da Cocanha e do reflexo dos desejos do homem 

medieval. No imaginário medieval o desejo por vida eterna se fazia comum a todos, 

claro que tudo não passava do campo dos sonhos. Mas, na Cocanha todos tinham acesso 

a Fonte da Juventude que rejuvenesciam quaisquer pessoas aos trinta anos de idade. A 

Cocanha apresenta-se como uma maravilha medieval, um paraíso de caráter 

Terra da Cocanha, do pintor holandês Pieter  Bruegel. 
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compensatório para a vida sofrida das pessoas pobres da Idade Média, mas também da 

contestação social e de crítica ao dogmatismo religioso da Igreja e que esteve bastante 

presente na mentalidade do homem medieval.  

 

Palavras- chave: Cocanha. País. Imaginário. Sociedade. 
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O presente projeto tem como objetivo analisar as visões do feminino em Portugal na Baixa 

Idade Média, no século XIV, de acordo, com as diversas transformações sociais, culturais, 

econômicas, políticas e demográficas que estavam ocorrendo em Portugal. Temos como 

objeto de estudo a representação da Virgem Maria em Portugal no século XIV. Maria 

possui representação singular em Portugal, é uma santa guerreira que faz parte do culto 

popular desde a Idade Média. A análise do modelo mariano foi feita através da hagiografia 

Milagres Medievais, numa colectânea mariana alcobacense, elencamos as principais 

características da Virgem presente na fonte e o conteúdo dos discursos nos 22(vinte e dois) 

milagres. Ao analisar a fonte utilizamos como referencial epistemológico os conceitos de 

gênero e representação, pois os milagres foram escritos provavelmente por um clérigo, ou 

seja, o discurso presente na fonte é a representação de Maria através da percepção de um 

homem. O discurso produzido pelos homens medievais sobre a Santíssima Virgem se 

configura como uma representação feminina ideal para as mulheres medievais, porém 

percebemos que as mulheres ao se apropriarem do discurso o ressignificaram, 

transformando a castidade é uma outra possibilidade de experiência social. Os milagres 

possuem a intenção de promover a celebração dos sábados em honra de Maria, a 

peregrinação a santuários particulares e o modelo feminino mariano. No decorrer da 

pesquisa focamos nossas análises na receptividade e na ressignificação do discurso em que 

a Virgem Maria é uma representação para as mulheres religiosas, pois a partir do século 

XIII, as mulheres medievais adentraram de maneira significativa na vida religiosa, 

experimentando outra possibilidade social. O estudo de hagiografias se faz importante, 

pois estas eram utilizadas como veículos das concepções religiosas, modelos de 

comportamento, padrões morais e valores. Esses escritos nos permitem ter acesso aos 

diversos modelos sociais construídos culturalmente, já que o presente projeto norteia-se 

pela categoria de gênero, que na perspectiva teórica de Joan Scott e Andréia Silva, não é 

sinônimo de sexo, mas sim representações e práticas pelos quais os grupos elaboram e 

legitimam o masculino e o feminino. A fonte primária Milagres Medievais, numa 

colectânea mariana alcobacense possui 22 milagres divididos em 2 (dois) grupos de 

acordo com a ocorrência: o primeiro grupo contém 15(quinze) milagres que ocorreram em 

espaços e tempos diversos, porém os milagres 11 e 12 possuem 2(dois) submilagres. O 

outro grupo de milagres contém 7(sete) milagres que ocorreram no santuário do 

Rocamador na França. Percebemos a circularidade e a importância da Virgem Maria na 

Europa Ocidental Medieval, pois a fonte primária utilizada foi encontrada no mosteiro de 

Alcobaça em Portugal, sendo que a transcrição desses milagres não possui autor definido, 

provavelmente é uma fonte escrita por um clérigo. Os milagres marianos na fonte primária 

podem ser caracterizados como múltiplos e diversos, pois ocorrem em espaços e tempos 

distintos, levando-nos a crer que são milagres que circulavam na sociedade medieval não 

somente pela oralidade, mas também com outras versões escritas, pois durante a pesquisa 

encontramos outras versões dos milagres. Através da fonte primária Milagres Medievais, 

numa colectânea mariana alcobacense, analisamos o discurso que determinava os papéis 
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próprios dos homens e das mulheres medievais em Portugal de acordo com o contexto, 

para isso caracterizamos e elencamos as principais características marianas e a sua 

ocorrência nos 22(vinte e dois) milagres (Quadro 1). Além disso, também classificamos os 

milagres quanto ao tema central, ou seja, qual era o exemplo principal do discurso em cada 

milagre (Quadro 2. No decorrer da pesquisa percebemos que o culto mariano em Portugal 

possui suas especificidades, a representação mariana foi utilizada como discurso na luta de 

credos (Maomé contra Cristo), antes mesmo da valorização da Virgem Maria em todo o 

ocidente cristão. Ao analisarmos a história de Portugal percebemos que na luta de credos 

os cristãos utilizaram diversas estratégias na tarefa de evangelização. O culto à Virgem 

Maria cresceu na mesma medida em que crescia a necessidade de combater o Islã no 

território português principalmente a partir do século V. Maria foi a protetora fiel dos 

cristãos em sua luta contra os muçulmanos, percebemos isso nos diversos relatos de 

batalhas e nos milagres 2,4 e 9 na hagiografia Milagres Medievais, numa colectânea 

mariana alcobacense em que Maria aparece diante dos fiéis demonstrando que a vitória 

era uma certeza. Maria em Portugal além de possui todas as características elencadas no 

Quadro 1, também se torna uma santa padroeira da guerra defensora dos cristãos. Na 

sociedade portuguesa, cuja realidade histórica está marcada pela intensa relação com a 

diferença religiosa, e com as necessidades da luta de um credo contra outro, a Virgem  

ocupa um lugar de destaque no sistema simbólico. Ao analisarmos a fonte constatamos que 

na construção simbólica da Virgem Maria como representação do feminino, e modelo 

exemplar a ser seguido, a virgindade é a característica mais valorizada, pois a castidade de 

Maria significa a pureza do corpo e o repúdio a luxúria pecado combatido pela Igreja. Pois, 

a mulher como ser inferior possuiria a tendência a cometer a luxúria.  “A Virgem Maria, 

mãe gloriosa de Cristo, foi sempre virgem (antes do parto, no parto e depois do parto) e foi 

elevada ao céu em coros de anjos ao som de cãnticos.” (p. 65). Este trecho do milagre 

número 1 reforça e sintetiza a condição de Virgindade perpétua de Maria, esta formulação 

tem os seus antecedentes no século V, mas a consagração de Maria como Virgem perpétua 

acontece no II Concílio de Constantinopla em 553, outra afirmativa interessante presente 

neste trecho é a ascensão de Maria ao céu, explicação utilizada pela falta do corpo físico de 

Maria, algo que poderia dificultar a peregrinação e o culto mariano, pois a existência do 

local aonde reside o corpo do santo permite o desenvolvimento da peregrinação e da 

adoração. Analisamos como o ideal cristão de virgindade foi acolhido pelas mulheres 

medievais, e quais foram os significados que elas deram ao discurso normativo da 

virgindade, concluímos que homens e mulheres interpretam cada qual a seu modo, o ideal 

de conduta sexual, por isso cada grupo dar distintos significados a experiência religiosa.  

Enquanto os homens viam a virgindade e o casamento como formas de controle das 

mulheres e manutenção dos seus poderes, as mulheres utilizavam o discurso da virgindade 

como outra possibilidade de experiência social e mecanismo de defesa. O ideal de 

virgindade proposto pelo discurso normativo foi significado e ressignificado pelas 

mulheres que o receberam como uma possível forma de controle da sua própria 

sexualidade, assim as mulheres medievais transformaram a virgindade em um dispositivo 

de poder feminino. A virgindade poderia ser uma saída para aquelas que optavam por uma 

vida para além do casamento e da maternidade. Com a valorização feminina e a 

multiplicação de mosteiros dedicados às mulheres, estas podiam optar entre o casamento 

ou a vida religiosa, construindo outra possibilidade de experiência social. 

 

Palavras-chave: Gênero, Portugal, Baixa Idade Média. 
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O IMAGINÁRIO SOBRE O MAR E OS DEUSES NA ATENAS CLÁSSICA
3
 

 

Orientanda: Marla Rafaela Lima de Assunção – Bolsista PIBIC/FAPEMA  

Acadêmica do Curso de História – CECEN/UEMA 

 

Orientadora: Ana Lívia Bomfim Vieira 

Profª. Drª do Departamento de História e Geografia − CECEN/UEMA 

 

O projeto “As relações entre o imaginário sobre o mar e as ambivalências sociais dos 

‘homens do mar’ nas sociedades antigas” busca relacionar o imaginário construído sobre o 

mar e os atributos divinos das entidades marítimas, com o lugar social daqueles que viviam 

e sobreviviam do/no mar. Em seu segundo ano de produção, a pesquisa volta-se para a 

discussão da atividade da pesca no contexto da Atenas Clássica. Por meio de uma análise 

mais técnica, buscamos relacionar a economia aos demais elementos já apresentados 

(religião e cidadania) para explicar o tratamento dúbio dos homens do mar. O 

desenvolvimento da pesquisa esteve pautado nos seguintes objetivos: definir o estatuto 

econômico e simbólico da pesca na pólis; apontar os tipos de pesca e as técnicas adotadas 

pelos pescadores atenienses e relacionar economia e religião com o processo de construção 

de identidade dos homens do mar. Realizamos um levantamento bibliográfico sobre a caça 

e a pesca no contexto da Grécia Antiga, por compreendermos as questões econômicas e 

técnicas acerca dessa atividade como outro fator de diferenciação social. Primeiramente, 

apresentamos o estudo de Jean-Pierre Vernant (1989), que aponta algumas particularidades 

na relação trabalho-natureza da Grécia Antiga: destacando a agricultura e os deuses como 

fatores preponderantes na formação da mentalidade e do psicológico das pessoas e, 

minimizando o caráter financeiro, a riqueza e taxa de renda na determinação social do 

homem grego. Dessa forma, a inclusão em determinada classe depende essencialmente do 

lugar que este ocupa nas relações de produção. No caso dos pecadores, a pesca era 

considerada uma atividade inferior na escala de status econômico (mesmo sendo 

indispensável para o sustento do povo ateniense). Continuando, temos os estudos de 

Oddone Longo (1989) sobre a caça e pesca na Grécia Antiga. Em uma das poucas obras 

que trabalha de forma específica o estatuto econômico e simbólico da pesca, Longo aborda 

a caça em sua forma mais nobre e idealizada, identificando diferentes aspectos técnicos e 

jurídicos das formas de produção na Grécia. Outra bibliografia significativa foi o tratado de 

Oppien (1928), que bastante técnica, apresenta argumentos que justificam a importância da 

pesca no contexto ateniense.  A tese de doutorado da professora Ana Lívia Bomfim Vieira 

(2005) ainda é a base desse projeto, por demonstrar a importância de se discutir o estatuto 

social dos pescadores na Atenas Clássica. Tendo como ponto de partida a análise da pesca 

e suas técnicas enquanto uma das atividades econômicas de primazia da pólis, aponta as 

relações desenvolvidas entre o pescador e suas divindades na construção de uma identidade 

de grupo, sem ignorar o lugar social que ocupavam. Por último, a análise das obras 

clássicas de Platão (As Leis e a República) e Hesíodo (Os Trabalhos e os Dias) além da 

apropriação de alguns exemplos da cerâmica ática de figuras negras e vermelhas, continua 

sendo indispensável para a compreensão dos valores morais e sociais marcantes da 

sociedade ateniense em sua essência. A análise dessa documentação textual é baseada no 

método lexical de Françoise Frontisi-Ducroux (1975), cujo foco é o significado e o valor 

atribuído ao termo alieus, pescador. Em relação à documentação arqueológica, priorizamos 

                                                 
3
 Projeto: As relações entre o imaginário sobre o mar e as ambivalências sociais dos “homens do mar” nas 

sociedades antigas. 
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os trabalhos de Claude Bérard (1983) e Claude Calame (1986) que apresentam a imagem 

enquanto sistema de signos criadores de significados, estabelecendo um código de leitura. 

Ambas as abordagens favorecem na percepção e construção do cotidiano do pescador, 

apreendendo seus valores e o espaço em que se inseriam socialmente. Primeiramente, é 

preciso evidenciar, que na Grécia Antiga, as relações sociais de identidade e alteridade 

eram essenciais para se discutir o código de valores morais que norteavam o 

comportamento e, consequentemente, a institucionalização de práticas sociais. Ou seja, 

identificando o estatuto social desses “homens do mar” é possível delinear os aspectos de 

sustentação dessa sociedade hierárquica. No caso especial da Atenas dos séculos Vº e IVº 

a.C, percebemos uma desvalorização do pescador em vista de diversos fatores, inclusive o 

imaginário de medo atribuído ao mar. Apesar disso, é importante discutir seu lugar 

social/político e econômico para compreendermos como o pescador, mesmo 

marginalizado, é essencial para a sobrevivência da própria pólis. Em decorrência das 

condições morfológicas da pólis ateniense – solo árido e bastante montanhoso –, a 

importação de diversos gêneros agrícolas e a pesca representavam formas de 

complementar algumas das atividades já praticadas (pastoreio, cultura da vinha e dos 

cereais, extração de mármore etc). Portanto, Atenas apresentava diversas saídas para as 

dificuldades de abastecimento alimentar. A partir do século V a.C., com o crescimento do 

comércio de longa distância e o desenvolvimento dos ‘mercados’ de peixe, em especial o 

caso de Pireu − centro comercial de produtos estrangeiros e grande mercado local 

(PANAGOS
 
, 1997) –, o peixe vai passar a dominar as mesas dos atenienses em geral. 

Contrariando a noção de economia antiga adotada por Finley, tal fato demonstra que a 

economia grega baseava-se na interligação de diversas atividades para se manter − 

inclusive a pesca. O modelo de Moses I. Finley credita que o mundo antigo conheceu um 

modelo único de economia (agricultura), no qual os aspectos ligados ao trabalho, 

produção, trocas e riquezas permaneceram inalterados no período VIII séc. a.C – IV séc d. 

C. (FINLEY, 1986). Além disso, a pesquisa apresentou alguns dados sobre as técnicas 

usadas (com linha, rede, armadilhas, arpão, veneno, tocha ou mergulho - submarina) e os 

tipos de pesca (rio ou mar) com o intuito de aproximar-se da realidade e do dia-a-dia 

desses homens. Enfim, pudemos observar que a pesca foi uma atividade econômica 

significativa durante toda a antiguidade, mesmo que o peixe não tenha sido considerado 

um alimento nobre. O aumento no consumo do peixe pela população não significou uma 

mudança no estatuto econômico ou social do pescador, visto que este sempre pertenceu aos 

setores desfavorecidos da população. Por isso, a construção de uma identidade de grupo 

por meio do divino foi um mecanismo de representação e inclusão nessa sociedade 

hierárquica, pois esses homens vão desenvolver cultos à divindades específicas e similares 

ao seu próprio ‘status’. Por ser uma discussão recente, o estudo da relevância da pesca na 

economia grega ainda é pautada por diversas contradições e negações. Embora não 

possamos falar em uma “indústria de pesca”, é impossível sustentar que a pesca era uma 

atividade simplesmente subordinada, ignorando a sua importância para o equilíbrio da 

economia ateniense. A grande ironia se concentra na importância da pesca enquanto 

atividade de sustento (nunca representando um ideal econômico – como a agricultura –, 

somente uma necessidade) em detrimento dos homens que a exerciam. Tal fato, explicado 

principalmente pelo imaginário de medo e repulsa atribuído aos aspectos marítimos, 

acabava se estendendo à todos que apresentassem ligações com o mar (homens e deuses). 

Enfim, os resultados obtidos reforçam o estatuto ambivalente tanto do pescador como da 

pesca no cenário ateniense. Uma ambivalência por serem essenciais e ao mesmo tempo 

marginalizados; o que justifica a permanência do estigma negativo da atividade da pesca 

até os dias atuais. 
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Figura 1 – Pescadores seguram cestos (homem imberbe) e vara de pescar (homem 

barbado). Fonte: Peliké ática de figuras vermelhas – 480/470ª. C. Viena, Kunsthistorsches 

Museum.  

 

Palavras-chave: pescador; pesca; economia. 
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UM MARANHÃO RURAL E SUAS MARCAS ESPECÍFICAS VISUALIZADAS 

POR TRAJANO GALVÃO DE CARVALHO E FRANCISCO DIAS CARNEIRO 

Orientanda: Priscila Karoline de Abreu Queiroz – Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Acadêmica do Curso de História Licenciatura- CCA/UEMA 

 

Orientador: José Henrique de Paula Borralho 

Prof.º Drº. da Universidade Estadual do Maranhão 

 

Introdução: Neste relatório pode ser encontrada uma análise sobre os dois respectivos 

autores acima citados atinentes ao período de contribuição social no Maranhão e suas 

principais produções literárias. Objetivos: Este projeto tem como objetivo geral analisar a 

caracterização dos espaços socioculturais no Maranhão rural nas obras de Trajano Galvão 

de Carvalho e Francisco Dias Carneiro a partir de elementos como usos e costumes, 

hábitos, cultura e cultura popular. Métodos e Resultados: Para a construção deste trabalho 

contamos com o auxilio de publicações que serão apresentadas no decorrer do relatório. 

Entre eles, temos como principal fonte de pesquisa livros e jornais referentes à produção 

literária maranhense do século XIX. Contamos também com o acervo de livros e jornais da 

Biblioteca Pública Benedito Leite. Esse dois autores fonte de pesquisa desse trabalho 

viveram em um período de grande importância pra a história do Maranhão, fizeram parte 

do chamado “Grupo Maranhense” que fora responsável segundo alguns autores e 

reprodutores da historiografia maranhense pela alcunha que deram ao Maranhão de 

“Athenas Brasileira”. Esse referido grupo corresponde à reunião de consagradas figuras do 

século XIX, que por motivos peculiares, conseguiram destaque social e reconhecimento 

em quanto construtores de uma sociedade dita civilizada e de referência intelectual. Em seu 

livro José Henrique de Paula Borralho (BORRALHO, 2010) faz uma análise do 

surgimento do mito da Atenas Brasileira a partir de vários autores que optaram assim como 

ele em tentar entender porque e em quais circunstâncias o Maranhão será elevado a tal 

alegoria. A partir da leitura de tal obra podemos compreender que o Maranhão por 

determinado momento da sua história precisou procurar uma forma de se legitimar 

enquanto parte de um Brasil que estava sendo construído no pós-independência, já que este 

território chamado de Maranhão pouco ou quase nada manteve relações com as demais 

regiões no período de administração lusitana.   Mas nem todos partilhavam dessa ideia 

apesar de conviverem no meio social abastado e de alguma forma serem também 

considerados homens ilustres. Foi por isso que Trajano Galvão de Carvalho e Francisco 

Dias Carneiro tiveram lugar especial nessa pesquisa, pois seus contemporâneos utilizaram 

da literatura como uma forma de mostrar o Maranhão que não era visto. Francisco Dias 

Carneiro teve grande participação na vida social maranhense pela sua atuação na política 

ocupando inúmeros cargos, mas as suas contribuições não se restringiram apenas a 

participação na política, teve papel significativo no desenvolvimento da economia 

maranhense quando tentou promover o estágio de desenvolvimento industrial. Baseado no 

que diz Jomar Moraes (MORAES, 1977) Francisco Dias Carneiro teve quatro poesias 

publicadas no Parnaso maranhense, além de outras publicações na imprensa, mas só em 

1878 que publicara seu primeiro e único livro de versos, chamado de Poesias. Com 

exceção de “Cenas do Campo”, poemas líricos de dois cantos, escritos nos anos de 1864 a 

1870, foram produzidos na sua juventude, período em que cursava Direito em Recife e 

fazia parte de um grupo de universitários que acreditavam ser grandes poetas, oradores, e 

jornalistas. Na introdução de seu livro deixa bem claro a sua posição em quanto poeta, 

afirmando ele que não pretendia ser um grande trovador. Sobre a sua produção literária 
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acreditava ele que foram produzidos em momentos de felicidades e confraternização, 

significam nada mais que momentos de alegria com os amigos e que para ele ficaram na 

eternidade de seu coração, mas que agora, naquele momento em que ele falava não valiam 

mais nada. Pois não possuíam mais o mesmo significado. Dias Carneiro fala mais ao tentar 

comparar, ou melhor, distanciar a literatura da realidade, não acreditava que seria possível 

naquele momento de efervescência econômico-social a produção de livros de poesias. 

Trajano Galvão possuía hábitos e gestos diferentes de seus amigos citadinos, adotou a vida 

simples do campo, rodeado por aquelas pessoas de pouco estudo, apesar de seu nível 

intelectual. De acordo com a sua biografia escrita por Henriques Leal este aparece como 

um homem de características variadas, um homem abastado, com lugar privilegiado na 

vida social, mas com um olhar voltado para as camadas sociais menos favorecidas, 

preocupado com os mais pobres, um típico ante- herói. Mas é por conta desse ambiente 

que sua poesia torna-se especial, diferente das produzidas naquela época. A sua inspiração 

vinha da vida simples do campo, ao olhar especial que ele dava ao cotidiano daquela região 

e principalmente para as pessoas que compunham esse quadro rural. Foi Trajano Galvão 

que deu especial atenção em suas poesias aos escravos negros. Foi ele que se dedicou em 

primeira mão a temática dos negros no Maranhão dando a estes a atenção que não tinham, 

valorizando a cultura maranhense sem ocultar as características africanas. Assim podemos 

dizer que Trajano Galvão fez “etino-poesia” (BORRALHO, 2010) trazendo o negro 

escravizado e sua consequente condição social pra o centro das discursões. Mas não 

ocupou a sua poesia apenas de aspectos negativos, dos maus-tratos que esse negro sofria, 

da sua condição de dominado. Mostrou aos seus amigos e compatriotas que se deleitavam 

com a sua poesia algo que costumavam esquecer ou que pelo menos fingiam não ver, que o 

negro era parte constituinte da sociedade maranhense e construtor da cultura local. De tal 

modo Trajano dar voz ao negro esquecido através de suas poesias seja lá qual for o espaço 

de sociabilidade a Casa grande ou a Senzala. O que Trajano vai fazer é da utilidade as suas 

poesias, usa como instrumento de denuncia daqueles que viviam esquecidos enquanto 

integrantes sócias da Atenas Brasileira. Dar voz ao negro dar- lhe um olhar especial, 

valorizando os seus hábitos, costumes e crenças.  Conclusão: Como vimos acima os 

autores analisados viveram praticamente em um mesmo período correspondente ao século 

XIX, mas tiveram participação um tanto particulares, contribuíram ao Maranhão da sua 

maneira. Mas aos dois não podemos esquecer o seu olhar peculiar sobre o que viria a ser o 

verdadeiro Maranhão, um Maranhão com suas marcas específicas. 
 

Palavras-chave: Literatura; poesia; Maranhão. 
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DOCUMENTOS SOBRE A SETEMBRADA (MARANHÃO-1831) 

 

Orientada: Rafaelly de Jesus Xavier de Oliveira - Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do curso de História-Licenciatura. CECEN/UEMA. 

 

Orientador: Marcelo Cheche Galves 

Professor II Adjunto (DHG-CECEN) 
 

A presente análise sobre a documentação da Setembrada tem como objetivo apresentar um 

dos maiores episódios de caráter antilusitano vivido no Império. Este levante ocorrido em 

1831 vai além de uma revolta acontecida no mês de setembro, sendo essa eclosão situada 

em uma circunstância de consolidação do processo de independência, ante a permanência 

de conflitos entre “brasileiros” e “portugueses”. Para tanto, estabeleci um diálogo com a 

historiografia situada na década de 1930 - momento de comemoração do centenário do 

movimento, caso do livro A Setembrada, de Dunshee de Abranches – e com uma nova 

historiografia produzida sobre o movimento, além dos registros das Atas do Conselho 

Presidial
4
, preservados nos Códices 1337, 1338, 1339 (APEM

5
), fonte privilegiada em 

nossa pesquisa. Transcrevendo e analisando a Ata do Conselho Presidial da sessão do dia 

13 de Setembro de 1831, e considerando as atas como registro oficial do movimento, nos 

deparamos com a noticia recebida pelo presidente da província Cândido José Araújo Viana 

(1829-1832) de que um grupo de insurgentes estava reunido no Largo do Quartel do 

Campo do Ourique
6
, e que armavam-se em prontidão para tomar o poder na província. Tal 

episódio demarca a eclosão do movimento posteriormente denominado como Setembrada. 

O presidente da província, pego de surpresa, é orientado pelo comandante das armas 

Clementino Lisboa a convocar uma Assembléia Geral. Os conselheiros da província que se 

faziam presente nomeiam os conselheiros, Manoel Pereira da Cunha e Joaquim Raimundo 

Correia Machado para irem até o Campo do Ourique, e saber quais os motivos daquela 

reunião, bem como as intenções do agrupamento ali reunido. “Tropa e povo” eram guiados 

e inflamados pelo jornalista José Cândido Morais e Silva e por Frederico Magno de 

Abranches, que se impuseram sobre o governo da província sem se valer do uso da força. 

Basicamente, exigiam que os “portugueses” e os “inimigos ativos da independência do 

Brasil e de suas instituições liberais” deveriam ser excluídos de cargos de oficialidade 

militar, magistratura e Tribunal da Relação e expulsos do Maranhão, incluindo-se aqui 

religiosos do Convento de Santo Antônio. Araújo Viana foi vencido
7
 e protela para um 

momento mais oportuno a sua vingança, atendendo parcialmente as requisições dos 

sublevados, como as demissões solicitadas e as transferências dos frades do Convento de 

Santo Antônio para o Pará, medidas que acalmaram provisoriamente os rebelados
8
. Nesse 

sentido, nosso estudo aponta para a relevância do tema Setembrada nas pesquisas centradas 

no Maranhão imperial, especialmente aquelas com a construção do Estado e da Nação e 

das relações entre as províncias e o Rio de Janeiro, novo centro de autoridade. Destacamos 

                                                 
4 Criado pela Carta de 20 de outubro de 1823 foi instituído no Maranhão em meados de 1825 e manteve-se em 

funcionamento até 1834.  
5 Arquivo Público do Estado do Maranhão. 
6 Região hoje que compreende mais ou menos a área das escolas BCA (Bartolomeu Coelho de Almeida) e Liceu, e da 

Praça Deodoro, no Centro de São Luís. 
7 Ainda analisando a ata 1337 e a sessão do dia 13 de Setembro de 1831, Araújo Viana tentou atenuar as exigências 

pedindo que o prazo fosse estendido, pois o mesmo era de apenas 24 horas e que se excluísse “a proscrição dos 

portugueses que exercessem cargos de eleição popular e dos magistrados brasileiros natos”, o que foi negado pelos 

revoltosos. 
8 A movimentação quanto às exigências e concessões pode ser acompanhada a partir do Livro 1337 - Atas do Conselho 

Presidial, preservado pelo Arquivo Público do Estado do Maranhão.  
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também, o movimento a partir de figuras pouco destacadas pela historiografia, em conexão 

com as principais interpretações apresentadas até o momento. Outra questão é em relação 

ao diálogo estabelecido entre a matriz inaugurada por Dunshee de Abranches – com base 

nas memórias da família, ainda na década de 1930 -, e os registros produzidos sobre esse 

movimento. Os Códices 1337, 1338 e 1339 do Arquivo Público do Estado do Maranhão, já 

manuseados, apontam para uma farta documentação, e o mesmo vale para a documentação 

da seção de Avulsos e para os periódicos que circularam a época. Lançamos novas 

perspectivas sobre a movimentação a partir da discussão historiografia com esse conjunto 

documental pouco explorado, como sendo um movimento em que os revoltosos pegam em 

armas, mas não as utilizam não se tem o uso da força e nem o derramamento de sangue, 

um movimento que tinha bastante receio de uma recolonização devido ao acontecimento 

da abdicação de D. Pedro I no mês de abril de 1831. Os primeiros contatos que tivemos 

com esses registros apontaram para uma heteroglossia (BURKE, 1992, p.15) em torno de 

termos como “independência”, “liberdade”, “nação”, “brasileiro” e “português”, 

vocabulário introduzido deste lado do Atlântico pelos ventos da Revolução do Porto e que 

também reforça o caráter de permanência atribuído ao movimento. Com a analise 

detalhada dos registros suscitados pelo movimento, vislumbramos personagens que 

permeiam a Setembrada, como Frederico Magno de Abranches e José Candido Morais e 

Silva, desmistificando noções apressadas como “heróis” ou “vilões”. Estes eram 

considerados “liberais exaltados”, por serem a favor de uma independência do Maranhão 

em relação a Portugal e por lutarem pelas causas nativistas que aconteciam no momento: 

queriam nos altos cargos públicos os nativos e a expulsão imediata dos “portugueses”, 

questões que remontavam ao período imediatamente após a Independência, em julho de 

1823. A “adesão” do Maranhão ao Império brasileiro, de acordo com Mathias Assunção 

(2005, p.345-347), pode ser apreendida “a partir dos fatores internos em que se observa a 

participação de “classes subalternas”, uma probabilidade de “anarquia” através de levantes 

escravos, e os interesses pelo poder local e regional”, que se multiplicavam, construindo 

termos como “brasileiros” e “portugueses”, sendo que essas novas identidades vão para 

além do local de nascimento. O “brasileiro” era aquele que lutava por liberdade, monarquia 

constitucional e representativa, e ia contra as medidas recolonizadoras da Corte, não 

importando se seu local de nascimento fosse Brasil ou Portugal. As disputas políticas entre 

“brasileiros” e “portugueses” levava a vários conflitos e abusos de poder. A elite 

maranhense era predominantemente portuguesa, e esses controlavam o setor comercial e os 

altos cargos, suscitando assim insatisfação entre os “brasileiros”, esquentando o clima da 

província. O ano de 1831 começa tumultuado, no mês de abril tem-se a abdicação de D. 

Pedro I, gerando assim conflitos entre o imperador com suas tendências absolutistas e as 

elites brasileiras que almejavam uma monarquia mais liberal e uma resistência a 

recolonização. No Maranhão, a abdicação não satisfaz nenhum dos dois partidos
9
 e o 

receio de uma recolonização aumenta. Observamos no códice 1337, na sessão do dia 14 de 

Maio de 1831: “após abdicação de D. Pedro I o governo foi confiado em uma regência 

provisória de representantes da nação”. Ou seja, essa afirmação nos leva a pensar que a 

abdicação se deu de forma passiva, mas o sentimento de uma recolonização aumenta na 

sociedade logo após o acontecido de 7 de abril, sendo a abdicação vista no Maranhão  

como uma “ameaça” ao “retorno de uma dominação portuguesa”. Em relação ao livro de 

Dunshee de Abranches, A Setembrada, notamos uma efervescência dos ânimos desses 

partidos maranhenses, em que a população não se conformou com a abdicação e o 

                                                 
9 Os Corcundas analisavam o sete de Abril como um ato de covardia, traição inominável. Já para os Exaltados, não 

passava de uma farsa indecorosa. Dunshee de Abranches. A Setembrada, pag.142. 
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sentimento antilusitano aflora. Frederico Magno chega a afirmar, “que se o 7 de Abril fôra 

de fato uma revolução e, se, por ela, tinham de triunfar as ideias liberais, o movimento 

redentor ainda não fora feito no Maranhão” (1931, p. 141).   Prosseguindo e analisando as 

sessões do Conselho Presidial do ano de 1831, a notícia de abdicação do rei só chega à 

província maranhense no mês de Maio, momento em que o presidente Araújo Viana, 

preocupado com a difusão dessa notícia, propõe que se proclamasse aos habitantes um 

comunicado e que conservassem tais pessoas tranqüilas. O Conselho aprova esta proposta, 

mas contendo um voto contra, que é o do conselheiro Joaquim Raimundo Correia 

Machado, que julga insuficiente por ora a providência da proclamação. E resolveu-se que a 

proclamação fosse concebida nos seguintes termos: Maranhenses, sucessos de grandes 

transcendências tiveram lugar na Corte. Segundo as notícias recentemente chegadas 

pelo Bergatin Inglês Pericles. O imperador D. Pedro I abdicou a coroa deste império em 

seu Augusto Filho e partiu para Inglaterra. “O governo foi confiado em uma regência 

provisória nomeados pelos representantes da nação com as atribuições que a 

constituição lhe marca até que se reúna a Assembléia geral” (ACP
10

, 1825-1834, fl. 115, 

verso I). Em suma, observamos a Setembrada como um movimento antilusitano, que se 

liga desde o processo de Independência do Maranhão, com os embates entre “portugueses” 

e “brasileiros” e se aflora no momento de abdicação de D. Pedro I. Entre “rebelados” e 

“governantes”, novas diretrizes historiográficas estão sendo construídas para esse 

momento. 
 

Palavras- Chave: Setembrada. Maranhão. Historiografia. 
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SOB A BATUTA DO MESTRE: O TAMBOR DE CRIOULA DE SÃO VICENTE 

FÉRRER (1980-2008) 

 

Orientando: Alex Silva COSTA - Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Graduando do curso de História Licenciatura  

 

Orientadora: Júlia Constança Pereira CAMÊLO 

Profa. Drª do DHG/ CECEN-UEMA 

 

O Tambor de Crioula é uma “dança de divertimento, de origem africana, sem época fixa de 

apresentação, e que se incorpora às práticas do catolicismo tradicional e da religiosidade 

afro-maranhense” (FERRETTI, 2002, p.15). A dança possui caráter profano, mas também 

possui aspectos religiosos, porque é uma expressão religiosa a São Benedito. O santo é 

muito homenageado e devotado na manifestação com promessas, festas, altares, dentre 

outras coisas. Temos como indagação historiográfica as representações e apropriações 

sofridas pela manifestação após a utilização da mesma pelas políticas culturais do poder 

público institucionalizado. O Tambor de Crioula ganhou maior representatividade e seus 

membros adquiriram um status social renovado com o reconhecimento da manifestação a 

âmbito nacional com o título de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. E se 

anteriormente o Tambor de Crioula era tida como “uma atividade ritual, praticada por 

determinada camada social, como divertimento e pagamento de promessas” (FERRETTI, 

2002, p.15-16). Atualmente encontra-se sob o contato de todas as classes sociais. E a 

mesma é mais praticada nos centros urbanos como espetáculo do que como uma festa de 

pagamento de promessas. Esse dado confirma a efetivação da política de apropriação 

cultural. Temos como objeto de análise historiográfica a figura do Mestre Felipe de Sibá e 

de sua elevação a ícone representativo do folclore maranhense. Ele fora um grande mestres 

da manifestação folclórica, e era referenciado como uma das maiores expressões do 

Tambor de Crioula. O Mestre não tornou os elementos de tradição da brincadeira em algo 

estático e rígido, pelo contrário, de maneira interessante mesclou as bases e os rituais da 

manifestação com os novos parâmetros estabelecidos pela indústria cultural.  Mestre Felipe 

nasceu no município de São Vicente Férrer localizado na Baixada Maranhense em 06 de 

junho de 1924 e faleceu no Hospital Universitário Presidente Dutra em São Luís, no dia 18 

de julho de 2008. Todo o prestígio cultural do Mestre veio com o reconhecimento de seu 

notório saber popular sobre o Tambor de Crioula. Trata-se do que Chartier definiu por 

“representação como exibição de uma presença, como apresentação pública de algo ou de 

alguém” (CHARTIER, 1990, p. 20). A pesquisa tem como Objetivo Geral analisar o 

sotaque do Tambor de Crioula da Baixada Maranhense, em especial, do Mestre Felipe de 

Sibá que tem suas raízes no município de São Vicente Férrer. Além de identificar a 

representatividade do mestre e a política de apropriação cultural. E Específicos: fazer um 

levantamento histórico e bibliográfico sobre Mestre Felipe de Sibá, um dos maiores 

expoentes do Tambor de Crioula, identificar o sotaque do Tambor de Crioula de São 

Vicente Férrer tendo com referência o Mestre Felipe e seu grupo de Tambor e discutir a 

política de apropriação cultural desenvolvida pelo poder público. A sua Metodologia foi 

feita através da realização de entrevistas com membros de Tambores de Crioula da 

Baixada, de São Luís, estudiosos da área e pessoas próximas ao Mestre Felipe 

contemplando a História Oral. Análise de documentários, notícias de jornais e revistas que 

destacam a figura do Mestre Felipe, o sotaque da Baixada, e a política de apropriação 

cultural. Leitura de teóricos para fundamentação da pesquisa e aprofundamento dos 

respectivos assuntos, dentre eles: Sérgio Ferretti (Tambor de Crioula), Roger Chartier 
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(representatividade e apropriação), Michel Foucault (análise dos discursos) dentre outros, 

que possibilitaram a melhor compreensão dos nossos questionamentos. Temos como 

resultados no tópico O Mestre Felipe: Desde criança já brincava em cima dos tambores da 

casa de sua avó, sempre lembrava as festas realizadas por sua avó, respeitava os rituais de 

pagamento de promessas, e era visível sua devoção a São Benedito, o santo padroeiro da 

brincadeira. O Mestre “ainda muito jovem, já percorria os grotões da Baixada Maranhense 

tocando nas festas do interior de São Vicente” (PUNGADA DO TAMBOR, 2011, p.03). 

Mas foi aos doze anos segundo o próprio Mestre “que tocou Tambor Grande pela primeira 

vez em ‘Festa de Janta’, ou seja, uma grande festa de Tambor: ‘Botaram um banco para eu 

subir, me amararam de lado no tambor e eu toquei’” (CLIPPING CULTURAL, 2010, 

p.01). Mestre Felipe quando veio morar em São Luís não era mestre: “Quando eu vim 

embora pra cá pro Maranhão eu não era Mestre. Mestre era meu pai mais meus irmãos, 

mais eles morreram e me deixou e agora só Jesus Cristo pra me tirar esse nome, de Mestre 

Felipe”
11

, no entanto, já eram reconhecidas suas qualidades no canto e no toque pelos 

tamborzeiros do local. Por outro lado, deve-se atentar ao fato que ele era mais conhecido 

em São Vicente como patrão de bumba-boi: “No interior do Estado Seu Felipe era 

conhecido como patrão de bumba-boi. Ele era famoso como patrão de bumba-boi. Então 

assim pra Tambor de Crioula pelo que eu pude perceber, ele era frente aos antigos da 

época um tamborzeiro de destaque, mas ele não era o melhor porque não existia o melhor, 

existia as turmas” (SÉRGIO COSTA
12

, 2011). Já no tópico O Sotaque da Baixada é 

destacado que no sotaque do Mestre Felipe é utilizado três instrumentos ao invés dos 

quatro utilizados em outros grupos de tambor de São Luís, são eles: meião, crivador e 

tambor grande. O quarto instrumento a matraca, o mestre não usava e criticava sua 

utilização, não permitia de jeito nenhum que ela fosse utilizada no seu leão da faveira 

(denominação que gostava de dar ao tambor grande). A ausência da matraca é uma das 

principais características visíveis do seu sotaque. Já que é difícil aos que não são grandes 

conhecedores da arte crioula notar diferenças no ritmo, canto e dança da manifestação. 

Maria Oliveira esclarece que as matracas são duas varetas de madeiras, “que servem para 

tocar na parte traseira do tambor grande, executada por um tocador que fica ‘agachado’ 

atrás deste tambor. Essas matracas fazem a sincronia do ritmo do tambor, produzindo 

interessantes variações de acompanhamento” (OLIVEIRA, 1997, p.24). Mestre Anivó, 

outro grade mestre de Tambor enfatiza que: A matraca é o seguinte, a gente toca sem ela, 

mais é uma coisa desconsolada; até os brincantes não têm aquela animação. Mas na hora 

que eu bato a matraca, ou qualquer uma pessoa que sabe bater ela, elas se animam, dá um 

som legal a matraca. Ela é do tambor, ela anima (MESTRE ANIVÔ, 97, p.24, Apud in 

OLIVEIRA). Para Mestre Felipe “matraca era pra bumba-boi”, ela depositava toda 

animação no canto e no toque dos tambores, a ausência da matraca em seu tambor era uma 

questão sonora. Isso exigia muito de quem cantava e de quem tocava, pois eles é que 

tinham que animar os brincantes o som da matraca ás vezes cobre o som dos tambores, e 

isso pode encobrir o timbre dos outros instrumentos. Já que para Oliveira “as matracas dão 

maior animação às brincantes, podendo dizer: as matracas dão uma ênfase no tambor” 

(OLIVEIRA, 1997, p.25). Para o Mestre Felipe o ritmo, o canto e o toque é que dão toda 

essa ênfase e alegria a brincadeira. Por fim na Politica de Apropriação Cultural destaca-

se que foi perceptível nos periódicos (jornais) a injeção de investimentos financeiros pelos 

órgãos públicos e privados com a finalidade de beneficiarem as manifestações populares e 

                                                 
11

 Depoimento do segundo CD do Mestre Felipe intitulado “Mestre Felipe: O calor do Tambor de Crioula do 

Maranhão dá o tom a Cultura Popular.  
12

 Mestre de Capoeira e pesquisador de Tambor de Crioula  
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ao mesmo tempo a si próprios estabelecendo assim a política de apropriação cultural como 

via de mão dupla. Está seria o fenômeno das apropriações culturais, onde a priori, há um 

choque entre os dois elementos, para no final haver a composição de um elemento novo 

com características de ambos os elementos que se encontraram. De fato essa discussão é 

instigante, e pretendemos aprofundá-la através do pensamento do teórico francês Roger 

Chartier que utiliza a vertente da apropriação como via de mão dupla. Este será um fator 

de compreensão da assimilação e das inovações que atingirão as manifestações folclóricas. 

Temos como Conclusão que o Tambor de Crioula ao se constituir espetáculo passa a fazer 

parte da Indústria Cultural e começa a ser veiculado nos meios de comunicação de massa, 

absorvendo novas características que contribuem para a divulgação, valorização e 

reconhecimento da manifestação diante da sociedade. Por outro lado este mesmo fator 

torna-se um catalisador da perda de elementos sagrados e ritualísticos que são peculiares a 

manifestação. Esses elementos compõem o universo representativo do ritual e cada dia 

vem se esfacelando com a aplicação da política de apropriação cultural. Temos que tomar 

ciência da importância dessas práticas ritualísticas para a própria manutenção da 

brincadeira. Essas práticas permitem a ligação com o plano divino, sem elas desaparece o 

sentido e a função da prática religiosa da manifestação. É nesse momento que ocorre a 

quebra do real sentido da manifestação, já que sai do seu sentido ritualístico e sagrado para 

atender a demanda da espetacularização da produção de um discurso que é ao “mesmo 

tempo controlado, selecionado, organizado e redistribuído por um certo número de 

procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu 

acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade” (FOUCAULT, 

2004, pp. 8-9). 
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AS NAÇÕES AFRICANAS EM DOCUMENTOS HISTÓRICOS DO MARANHÃO, 

SÉCULOS XVIII E XIX 
 

Orientada: Ingrid Janne Belfort MENDES – Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Acadêmica do Curso de História Licenciatura – CECEN/ UEMA 

 

Orientadora: Tatiana Raquel Reis SILVA  

Prof.ª Doutora em Estudos Étnicos e Africanos – DGH/UEMA 

 

O tráfico de escravos africanos é um importante fenômeno da história, pois hoje representa 

um componente fundamental para a compreensão da história das sociedades americanas e 

suas relações com a África. Em relação ao Brasil, a escravidão se perpetuou por mais de 

300 anos. Através dessa perpetuação o país tornou-se referência para discussões sobre a 

difusão negra, sendo o segundo país de negros ou descendentes de africanos do mundo, 

perdendo somente para a Nigéria, e o Maranhão é um dos Estados com maior concentração 

do país, atrás da Bahia e do Rio de Janeiro. Por isso, a cidade de São Luís tem sido 

conhecida por sua cultura e população oriunda das manifestações culturais africanas 

trazidas pelos sujeitos escravos e ressignificadas ao longo do tempo. Devido a essas 

circunstâncias, hoje temos a possibilidade de identificar vários estudos sobre como foi essa 

relação entre escravidão e o Maranhão. A intenção desse projeto de pesquisa é tentar 

fomentar uma escrita histórica do Maranhão oitocentista, voltada para contemplar uma 

importante parcela da população do seu estado, buscando trabalhar as identidades e 

características específicas desses sujeitos escravos que entraram na província. Então uma 

maneira de se fazer compreender esse tema é como muitos pesquisadores fazem é buscar 

como se deu esse tráfico além do Atlântico, pois é partir delas que podemos identificar a 

formação das sociedades americana na atualidade. O desenvolvimento desse projeto é uma 

maneira de fomentar a escrita da história do Maranhão focada na temática escrava como 

uma maneira de contemplar uma importante parcela da população de seu estado. Outro 

motivo que justifica mais a busca por uma escrita sobre a história escrava no Maranhão foi 

à aprovação e promulgação da Lei 10.639/03 que torna obrigatório o ensino de História da 

África e da Cultura Afro-Brasileira em todos os níveis da Educação Brasileira. Embora, 

muitas atividades têm sido realizadas neste sentido, a definitiva implementação do tema 

em sala de aula depende do conhecimento historiográfico produzido através de pesquisa 

que contemplem o tema. Assim, o desenvolvimento desse projeto de pesquisa apresentado 

também é uma oportunidade para a Universidade Estadual do Maranhão, fazer valer a lei e 

de ocupar um importante papel para a promoção da cidadania e da igualdade racial no 

Brasil. O caminho a ser seguido nesse projeto é baseado nas análises e transcrições dos 

passaportes que se encontram no setor de avulsos e no Repertório de Documentos para a 

História de Escravos no Maranhão volume I (1770 -1830) que é dividido em dois livros, o 

livro de número 30 (1786-1811) e o livro 40 (1821-1833) que estão no Arquivo Público do 

Estado do Maranhão que se encontram disponíveis para estudos. Neste sentido, o presente 

trabalho se insere no conjunto de pesquisas da História Demográfica como perspectiva 

metodológica. Em cada documento têm sido exploradas todas as informações sobre os 

africanos e afrodescendentes escravizados que viveram e passaram pelo Maranhão durante 

o período estabelecido. Assim, espera-se atingir uma visão ampla dos principais grupos de 

procedências que deixaram a África para se estabelecer no Maranhão, influenciando 

decisivamente na formação social e cultural do Brasil, desde o período colonial, 

atravessando o período oitocentista até os tempos atuais. Sobre os objetivos propostos para 

a elaboração do projeto Identidades Africanos nos tempos do tráfico transatlântico de 
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escravos. Maranhão 1750/1850 o primeiro era identificar as fontes históricas sobre a 

população de africanos escravizados no Maranhão, a fonte escolhida foi o passaporte de 

africanos ou de descendentes de africanos, o segundo era a criação do bando de dados 

chamado de Access for Windows que já está em fase de finalização, pois como já foi feito 

o levantamento dos dados referente aos passaportes, agora está sendo colocando as 

informações no programa para ser disponibilizado para quem desejar ter acesso as 

informações contidas nos passaportes. E o último que era Analisar o processo de 

construção dos espaços de sociabilidade dos africanos escravizados que viviam no 

Maranhão, considerando as heranças culturais africanas que atravessavam o Atlântico 

junto com o seu comércio de almas, está sendo exposto de acordo com os gráficos 

montados para expor as informações que constam nos passaportes. Os passaportes 

transcritos para a realização desse projeto serviram como instrumento para compreender a 

dinâmica da mudança identitária e para outras questões de análises quantitativas de homens 

e mulheres, sua faixa etária, destino, naturalidade, designação de cor, quantos viajavam 

sozinhos e acompanhados que faz parte o terceiro item que é apresentado nos objetivos 

específicos.  Ao final, a transcrição de 271 passaportes entre os anos de 1750 a 1886 

permitiu o mapeamento de 504 pessoas, 388 eram homens e 108 mulheres e 8 sem 

identificação. A partir do conjunto analisado, somente 113 passaportes divulgam a faixa 

etária. As idades variavam entre 9 a 60 anos, para os homens; e de 14 a 60 anos entre as 

mulheres. No entanto apenas 32 descreviam a idade dos homens; e entre as mulheres 

somente 4 e  77 sem a idade mencionada. Sobre as idades desses escravos na pesquisa do 

Antônio Carreira (1998), utiliza da documentação da companhia para citar que há uma 

ausência de informações referentes sobre a idade, sexo e as etnias dos escravos, exceto a 

identificação do porto de embarque. Porém, através da análise conjuntural proposta por 

este projeto obteve um resultado contrário do autor acima citado, pois as maiorias dos 

passaportes indicavam a idade do escravo. Para se fazer uma melhor apresentação dos 

resultados encontrados nos passaportes foram criados gráficos que destacam melhor essas 

características. Resolvi destacar um gráfico que mostra um dos resultados da pesquisa. 

 

Tabela 1 – Identificação das pessoas encontradas nos passaportes (1756-1886) 

Designação Quantidade % 

Mulheres escravas 89 18% 

Homens escravos 331 66% 

Pretos forros 27 5% 

Pretas forras 15 3% 

Crioulo forro 3 1% 

Crioula forra 17 2% 

Mulatos forros 2 1% 

Mulatas forras 2 1% 

Negros forros 1 0% 

Pardos forros 1 0% 

Criada forra 3 1% 

Preta boçal 1 0% 

Boçais 3 1% 

Ladinos 1 0% 

Cafuso forro 1 0% 

Não identificados 7 1% 

Total 504 100% 

 
 

 Fonte: Arquivo Público do estado do Maranhão. Passaporte de Escravos (1756-1886)  
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Por causa do ano proposto para o desenvolvimento do projeto, ano de maior circulação de 

negros na província maranhense, pode-se observar a predominância da condição de 

escravos para os homens e mulheres africanos (as) e afrodescedentes encontrados nos 

passaportes transcritos. Por fim o projeto foi importante, pois ajudou a compreender o 

processo da Diáspora no Maranhão durante o século XVIII-XIX, além de apresentar alguns 

fatores que possibilitaram a entrada dos negros na província maranhense, o projeto 

apresentou e acrescentaram nas pesquisas sobre a Diáspora Africana no Maranhão outro 

modelo de fonte no caso os passaportes emitidos para os sujeitos escravos ou libertos para 

a temática estudada. Releva as dinâmicas das rotas comerciais atlânticas e o processo de 

ressignficação das identidades no mundo do cativeiro, Tentou fazer um estudo sobre o 

conjunto das sociabilidades desenvolvidas pelos escravos africanos a partir das diferenças 

étnicas e culturais existentes. Desta forma, a investigação se voltará para a composição 

étnica que se configurou conforme os padrões de africanidade na demografia maranhense 

durante o período estudado. 

 

Palavras-chaves: Diáspora Africana – fontes históricas – grupos identitários 
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A GUERRA DO LÉDA, BANDIDOS OU “CAUDILHOS LITERÁRIOS”? 

 

Orientanda: Layla Adriana Teixeira Vieira- Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Acadêmica do curso de História-Licenciatura – CECEN/UEMA 

 

Orientador: Alan Kardec Gomes Pachêco Filho. CECEN/UEMA. 

 

Este projeto de pesquisa visa trazer ao conhecimento dos maranhenses um importante 

período de nossa história política, discutindo por meio da geopolítica do Sul do Maranhão, 

um conflito ocorrido em Grajaú, no final do século XVIII e início do século XIX, que ficou 

conhecido como a Guerra do Léda. Este conflito político partidário afetou regiões não só 

do Estado do Maranhão, mas também do Norte de Goiás (Comarca da Boa Vista) e Sul do 

Pará, causando a fuga de um grande número de indivíduos para as localidades citadas 

anteriormente. Para exercer tal pesquisa foi indispensável leituras sobre a Guerra do Léda
13

 

e sobre fundamentações teóricas de história do Maranhão, política e história social. Ao 

mesmo tempo, foi necessária a procura e transcrição de documentos que nos levasse ao 

estudo dos fatos ocorridos na antiga na vila da Chapada
14

. Os fatos acontecidos nessa 

comarca foramnoticiados por alguns jornais da época com o intuito de tornarem públicas 

as atrocidades cometidas pelas autoridades constituídas contra o Sertão maranhense e sua 

gente. As disputas políticas em Grajaú têm suas raízes ainda no Brasil Império e alcançou 

o Período Republicano. Antes de 1889 o embate se deu entre Francisco Araújo Costa
15

e as 

famílias Moreira/Leda
16

, estes, filiados ao partido liberal
17

. A morte de Francisco Moreira 

consolidou Leão Rodrigues de Miranda Léda na chefia do partido Liberal. Detentor de 

grande prestígio político em todo o Sertão, este político defendeu o ideal liberal e 

republicano, embora proprietário de escravoshavia dado guarida a negros fugitivos da 

Balaiada. Esse era apenas um dos motivos para as constantes ameaças sofridas pelo 

politico liberal por parte dos partidários dos chefiados por Araújo Costa, líder do partido 

Conservador. Após 1889, a luta política continuou. Eram opostos os interesses entre as 

elites locais e regionais. Em Grajaú, Leão Léda enfrentou Jeferson Nunes e no Estado o 

“todo poderoso” Benedito Leite. Segundo a historiadora Maria do Socorro Coelho 

Cabral
18

·, Jeferson Nunes “não possuía a liderança e o prestígio de seus inimigos, mas em 

contrapartida, contava com o apoio de Benedito Leite, chefe do antigo Partido 

Conservador, que dominava o poder regional na época”. O que se percebe lendo a 

documentação do período, é que durante o governo de Benedito Leite e nos anteriores
19

, o 

então senador e depois governador, detinha como principal finalidadeo controle total da 

política estadual e não apaziguar as diferentes correntes políticas do Estado. Mas as 

                                                 
13É válido ressaltar que há uma ausência na historiografia maranhense, o que encontra-se é de forma muito parcial, com 

relativos comentários. 
14A antiga Vila da Chapada, doravante será chamada simplesmente de Grajaú. 
15 Coronel, natural do Piauí e chefe do antigo partido conservador, que defendia um governo monárquico e imperialista. 

Para a maioria dos conservadores a província devia estar totalmente ligada ao mando do poder central, não possuindo de 

certa forma uma independência própria. 
16 Estas famílias possuíam uma grande influência na localidade. Mas com o desenrolar dos confrontos o poderio de 

ambas tornou-se menos frequente e mais inibido, devido às crises políticas e econômicas sofridas.  
17 Os aliados ao partido liberal tinham como base principal defender um governo independente e com uma maior 

autonomia politico partidária. Neste caso, a província e a posteriori o Estado deveria ter um poder de mando não estando 

vinculado a um mandonismo central.  
18CABRAL, Maria do Socorro Coelho. Caminhos do Gado: Conquista e Ocupação do Sul do Maranhão. São Luís, Sioge, 

1992, p.192. 
19 Foram governadores do Maranhão indicados por Benedito Leite: João Gualberto Torreão da Costa (1898-1902) e 

Manoel Lopes da Cunha (1902-1906). 
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articulações e manobras políticas alcançaram seu ápice na história da região pesquisada, 

quando em 16 de agosto de 1898, foi assassinado no município o promotor Estolano 

Eustáquio Polary. “Dado o assassinato de Estolano Polary, a política sertaneja, amparada 

pela do centro, aproveitou-se daquela triste ocorrência para converter em arma partidária o 

procedimento oficial que deveria ter por inspiração única desafronta a sociedade.” 
20

, 

acusando Leão Leda e a família Moreira como mandantes do assassinato do promotor, pois 

para os opositores de Leão Ledahavia surgido a grande oportunidade de levar o líder do 

partido liberal à prisão. Leão Léda resistiu a várias tentativas de prisões, ora com fugas, ora 

afrontando a força Militar do Estado do Maranhão, localizada no sertão. “Não houve 

mandado de prisão, não se deu a intimação com as formalidades legais nem se lavrou o 

auto que devia justificar o emprego da força.” 
21

. Temendo por sua integridade e diante 

dessas perseguições Leão Léda e seus aliados perceberam que seria difícil e temerosa sua 

permanência naquela localidade, e depois de muitas confabulações decidiram que os 

principais líderes dentre eles Leão Léda deveriam exilar-se em Boa Vista
22

, localizada no 

norte do Estado de Goiás. Neste lugar, Leão solicitou ao juiz de direito interino um habeas-

corpus preventivo. Os acusados pelo crime queriam provar que não haviam tido qualquer 

forma de envolvimento no delito, então para comprovar tal denúncia necessitavam solicitar 

um documento oficial, um habeas-corpus. Este documento está depositado no Arquivo do 

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão em São Luís e através deste pode-se elaborar 

uma análise abrangente sobre os fatos. Enquanto este documento estava sendo redigido e 

mesmo depois de concluído e encaminhado ao órgão responsável, Leão Rodrigues de 

Miranda Léda e alguns de seus aliados permaneceram foragidos de Grajaú. Com a derrota 

do líder liberal e seus aliados, a região sul do Maranhão, em seu caráter politico, passou a 

ser dominada pelos políticos da Capital e sofreu um intervencionismo com a política 

imposta por Benedito Pereira Leite nessa vasta área sertaneja. Conforme nos diz Faoro
23

: 

“As decisões políticas obedecem a combinações e arranjos [...] maquiavélicos. O problema 

era o poder, só o poder, para os chefes e para os Estados, sem propagandas para atrapalhar 

ou ideologias desorientadoras” Esses indivíduos sertanejos eram considerados chefes de 

um bando criminoso pelo governo do Estado, mas, para a sociedade sertaneja, eram heróis, 

vingadores, homens de grandes bravuras, líderes da libertação, homens para serem 

admirados, apoiados e ajudados
24

·. Diante das questões aqui expostas tem-se em vista que 

a geopolítica e as configurações das práticas de poder no sertão maranhense obedecem a 

duas lógicas próprias. Uma diz questão ao antagonismo da politica sulista as deliberações 

da capital; outra se insere em práticas locais de exercício do poder que estão de acordo com 

os grupos sócio, políticos e oligárquicos, pró ou ante litoral.  

 

Palavras-Chaves: Sertão; Grajaú; Guerra do Léda. 

 

                                                 
20CARVALHO, João Parsondas. A Pacotilha, São Luís 20/01/1902, p.1 
21 CARVALHO, Parsondas de. Jornal A Pacotilha, São Luís 03.02.1902, p.1-2 
22 A comarca da Boa Vista atualmente é a cidade de Tocantinópolis e fica no Estado do Tocantins.  
23 FAORO, Raimundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 8ª ed. São Paulo: Globo, 1989, 

p.588.  
24HOBSBAWM, Eric J. Bandidos. Tradução de Donaldson Magalhães Garschagen. Rio de Janeiro: Forense-

Universitária, 1975, p.110.  
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OS REFLEXOS DAS POLÍTICAS TERRITORIAIS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA 

DO MEARIM 

 

Orientanda: Jocicleia da Silva CASTRO – Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Acadêmica do Curso de Geografia – CECEN/UEMA.  
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Para entender os reflexos das políticas territoriais no município de Vitória do Mearim foi 

necessário promover uma pequena discussão sobre os conceitos de território. Para Ratzel 

(1990, p.34) seria a dimensão eminentemente política, cujo epicentro do poder, ou seja, 

cuja hegemonia e soberania revelar-se-iam na figura do Estado-nação em sua forma plena, 

para RAFFESTIN, (1993, p. 50) diz ser essencial compreender que o território se forma a 

partir do espaço, é o resultado de uma ação conduzida por um ator sintagmático (ator que 

realiza um programa) em qualquer nível. No entanto os conceitos são bem amplos, pois 

cada autor tem uma visão e o define ao seu modo, conforme sua percepção e isso nos 

remetem a um olhar mais clínico sobre os programas desenvolvidos dentro destes 

territórios. E isso nos leva ao objetivo da pesquisa Compreender as Dinâmicas Territoriais 

na estrutura produtiva do município de Vitória do Mearim, e assim saber como as políticas 

territoriais têm refletido no mesmo, além de identificar os representantes do colegiado 

Territorial, fazer levantamentos de dados da estrutura produtiva e analisar os resultados 

obtidos a partir da implantação das políticas territoriais. Quanto aos procedimentos 

metodológicos inicia-se com o referencial bibliográfico sobre os conceitos de território, 

territorialização, desterritorialização, reterritorialização, desenvolvimento territorial, e 

posteriormente foram realizadas visitas as Instituições públicas e entidades não 

governamentais a fim de coletar informações sobre os programas desenvolvidos nos 

assentamentos rurais como PRONERA, ATES, Plano de Desenvolvimento dos 

Assentamentos, Plano de Recuperação dos Assentamentos e PRONAF assim como o 

acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo colegiado territorial; quanto aos 

resultados pode-se perceber que no município de Vitória do Mearim mapa 01 as discussões 

sobre implantação do território de Campos e Lagos foram iniciadas em 2003, mas é 

somente em 2005 que é aprovado um documento pelas Secretaria de Agricultura, 

Secretaria de Educação e por organizações sociais articuladas pela Associação de 

Desenvolvimento Sustentável (ADS) e em 2009, foi consolidado e implantado no 

Território. Sabendo as territorialidades e as temporalidades do município vêm se 

potencializando como uma forma de estratégia de organização das políticas públicas a fim 

de promover os desenvolvimentos econômicos, ambientais e culturais no Município. Em 

um primeiro contato com o secretário de agricultura do município de Vitória do Mearim, 

Sr.Jocelan Bezerra Tinoco, que expôs os projetos desenvolvidos nas áreas rurais. 
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O secretário enfatizou sobre o PRONAF, pela facilidade que os assentados e pequenos 

proprietários têm para adquirir financiamento rural, ainda sobre o PRONAF, ele destaca o 

elevado índice de inadimplência dos contratados, chegando a quase 100%, como exemplo 

ele cita o assentamento PA VAMESA que adquiriu o crédito pra investir na produção de 

gado bovino. Em uma Visita as pequenas propriedades que foram beneficiadas pelo 

PRONAF, e que localizando em um povoado de Vitória do Mearim, a propriedade 

Sururina do Sr. Miguel Coelho (Figura 01) e a Fazenda Santo Antônio, do Sr. Evaristo 

(Figura 02), para conhecer a produção de gado bovino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto mesmo com a crescente intervenção das políticas públicas pode-se observar 

que o Município ainda tem passado por problemas oriundos da falta de assistência técnica, 

essa falta vem refletindo na pecuária produção agrícola do município de Vitória do 

Mearim, mostrando que teve uma queda de forma significativa nos últimos vinte anos de 

acordo com dados obtidos do IBGE, que possibilitou para a ascensão do comercio local. 

Segundo o (gráfico 01) mostra que nos anos de 1990 a 1995 não ocorre uma mudança 

Fonte: Sodré R; GEDITE UEMA / julho de 2012. 

 
 

 

Figura 02 – Fazenda Santo Antônio, do Sr. 

Evaristo. 

 

Figura 01 – Horta do Sr.Miguel Coêlho. 
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significativa na produção pecuária, sendo que a partir do ano de 2000 ocorre uma queda 

acentuada, onde se percebe maior ênfase na produção de caprinos e de suínos. Quanto que 

na (Tabela 01) mostra a produção dos últimos 20 anos no Território de Campos e Lagos 

(Municipio de Vitória do Mearim). 
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Gráfico 01, efetivo dos rebanhos de 1990 a 2010de Campos e Lago e Tabela 02 

mostra a produção  agrícola dos últimos 20 anos no Território de Campos e Lagos 

(Município de Vitória do Mearim).  

 
Total 15.698 17.145 2.153 2.426 2.965 

Arroz 
(em 
casca) 8.338 7.090 1.175 1.376 1.813 

Cana-de-
açúcar 32 44 1 2 3 

Feijão 
(em grão) 205 325 95 72 50 

Mandioca 2.802 3.622 616 680 790 

Milho 
(em grão) 4.130 5.960 188 231 254 
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POVOADO JAGUARI E DO PA MATO GROSSO 
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No Brasil, as discussões voltadas para o campo ganharam foco nas últimas décadas. Um 

dos dilemas atuais é a análise da chamada questão agrária – termo cunhado em debates 

clássicos sobre a relação entre regime de propriedade territorial e desenvolvimento 

capitalista (ÁRABE, 2007), que afeta diretamente a vida do pequeno produtor rural, que se 

vê como um coadjuvante no meio de grandes debates políticos e dos interesses dos grandes 

latifundiários. A criação dos assentamentos de reforma agrária veio como forma de tentar 

minimizar os conflitos no campo. Segundo SAUER (2005) o assentamento é um espaço, 

geograficamente delimitado, que abarca um grupo de famílias beneficiadas por programas 

governamentais de reforma agraria. A constituição do assentamento é resultado de um 

decreto administrativo do governo federal que estabelece condições legais de posse e uso 

da terra. Para se compreender de fato as questões que permeiam o meio rural necessita-se 

conhecer primeiramente as categorias que fazem parte destas discussões. Entre eles 

encontra-se o território, que é um dos principais alvos de tantos debates atualmente. Este 

trabalho tem como objetivo principal, analisar a organização do espaço rural do município 

de Vitória do Mearim/ MA e realizar o levantamento de dados acerca do seu sistema de 

produção agrícola, através da aplicação de questionários no assentamento do PA-Mato 

Grosso e visita técnica no Povoado de Jaguari. O município é integrante do Território da 

Cidadania Campos e Lagos, programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O 

estudo surgiu a partir de discussões que envolvem a questão agrária no Brasil e no estado 

do Maranhão, com destaque ao município de Vitória do Mearim. O município de Vitória 

do Mearim está localizado na Microrregião da Baixada Maranhense e na Mesorregião 

Norte Maranhense, sendo sua sede localizada nas coordenadas geográficas 03º46’ S 44º87’ 

O. A população do município segundo o Censo Demográfico realizado em 2010 chega a 

31.217 habitantes e sua área total é de 716,7 km². Quanto à sua distribuição domiciliar na 

zona urbana e rural, é importante realizar uma breve comparação quanto à evolução dos 

domicílios ao longo dos anos. Segundo o IBGE, em 1991 a quantidade de domicílios eram 

de 1.952 unidades urbanas e 7.497 unidades rurais, já em 2010 chega à 3.794 e 3.753, 

respectivamente. Quanto a sua população, segundo o IBGE, sua maioria está concentrada 

na zona rural, com um total de 14.811 na zona urbana e 16.406 na zona rural. É importante 

destacar que a maior parte dos homens está concentrada da zona rural e as mulheres na 

urbana. Talvez isto esteja relacionada com o tipo de atividade desenvolvida por cada sexo, 

sendo o homem àquele que trabalha nas áreas de plantação e pastagem e, a mulher àquela 

que tende a trabalhar no comércio no centro do município. Segundo o Sistema de 

Informações Territoriais do MDA, o Território Campo e Lagos - MA abrange uma área de 

8.955,50 Km² e é composto por 12 municípios: Arari, Cajari, Matinha, Olinda Nova do 

Maranhão, Palmeirândia, Pedro do Rosário, Penalva, São Bento, São João Batista, São 
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Vicente Ferrer, Viana e Vitória do Mearim, que é o objeto de estudo desta pesquisa. A 

população total do território é de 319.761 habitantes, dos quais 181.264 vivem na área 

rural, o que corresponde a 56,69% do total. Possui 24.359 agricultores familiares, 6.530 

famílias assentadas e 10 comunidades quilombolas e seu IDH médio é 0,60. Segundo 

ARAÚJO (2000), o município sozinho não tem condições de responder às imensas 

demandas sociais herdadas. Grande parte da população desse território tem como  fonte de 

renda os programas oficiais do governo federal, como no caso dos pequenos agricultores, 

que recebem linhas de crédito para investirem em sua produção, todavia boa parte destes 

agricultores (se não a maioria) não recebem assistência técnica, utilizando assim o recurso 

público para outras finalidades que fogem do seu objetivo e como consequência muitos 

agricultores não conseguem pagar o crédito recebido, ficando inadimplente junto ao 

governo. Partindo para a análise da produção agrícola do município de Vitória do Mearim, 

a pesquisa utilizou como critério os principais produtos agrícolas produzidos no local, com 

destaque ao arroz, feijão, mandioca e milho (Gráficos 1, 2, 3 e 4). A caracterização do 

espaço de produção agrícola envolve questões muito diversas. Por um lado, os recursos 

naturais têm influência direta sobre a aptidão das terras. A qualidade dos solos, as 

características do relevo, o clima (quantidade e distribuição da precipitação, quantidade de 

radiação na superfície terrestre, temperaturas máxima, mínima e média) e a disponibilidade 

de recursos hídricos (quantidade, qualidade, localização e custo de bombeamento da água 

de aqüíferos, rios, açudes, represas, lagos e poços) são as características essenciais. Essas 

definem as espécies que podem ser cultivadas, sua produtividade, a tecnologia, o custo de 

obtenção da produção e o risco de frustração das safras por acidentes climáticos. O 

conjunto desses fatores é designado de aptidão das terras (SPAROVEK, 2005).Os dados 

foram coletados através do IBGE, na Produção Agrícola Municipal e foi criada uma base 

de dados relacionada à produção agrícola dos municípios constituintes do Território 

Campos e Lagos, com destaque à Vitória do Mearim. A produção de mandioca, matéria 

prima para a fabricação da farinha, é evidenciada em todos os anos tendo em vista que é 

um alimento presente na alimentação da população rural e urbana do Maranhão, e está 

sempre em paralelo com a produção de arroz, cujo é um produto extremamente adaptável 

às regiões alagadas da Baixada Maranhense. Em visita em algumas pequenas propriedades 

rurais em Vitória do Mearim, no Povoado de Jaguari pode-se observar diretamente a 

produção agrícola da região. Constatou-se que a produção caracteriza-se principalmente 

pela horticultura, avicultura, criação de gado semi-intensivo, piscicultura, plantações de 

mandioca, arroz e feijão e também pela apicultura (Fotos 1 e 2). Segundo a Secretaria de 

Agricultura, a criação de suínos não está mais tão evidente quanto no passado. O município 

de Vitória do Mearim possui 15 projetos de assentamentos em sua localidade. Foi 

observado em campo que nos próprios assentamentos existem povoados que se estruturam 

individualmente. Foi identificado que no assentamento em que se voltou a pesquisa, o PA 

Mato Grosso, possui cinco povoados distribuídos em toda sua área, os quais se chamam de 

Barra, Mato Grosso, Palermo, Tirirical  e Louro. No total, o PA Mato Grosso possui cerca 

de 105 famílias assentadas, estando desta forma dentro da capacidade atribuída pelo 

INCRA de 105 famílias e estão distribuídas em uma área total de 1.302 hectares. A área 

em que hoje está o assentamento foi desapropriada, sendo criado oficialmente o PA Mato 

Grosso em 24 de março de 1995. Em uma das visitas ao povoado Mato Grosso, foi visitada 

a residência do Senhor Teotônio, conhecido no assentamento e até mesmo na Secretaria de 

Agricultura por ser um exemplo de agricultor sustentável (Foto 3). Todas as suas 

plantações visam utilizar a terra de forma que esta não fique empobrecida com o passar dos 

anos. Ele realiza a rotação de culturas, faz o cultivo frutas, hortaliças, arroz, feijão, 

mandioca, milho, entre outras culturas. Principalmente o feijão e a mandioca ele utiliza 
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para o comércio, já o arroz e o milho é para o consumo próprio. As estradas que ligam o 

povoado à área de produção é do tipo carroçável (Foto 4). Em sua maioria, os produtores 

só contratam mão-de-obra no plantio e contam principalmente com a ajuda dos filhos. A 

energia elétrica é de boa qualidade, no entanto ainda não supre toda a demanda. Quanto ao 

acesso aos créditos agrícolas, depois da criação do assentamento o número de acessos 

aumentou com destaque ao Pronaf A e Pronaf B. E com relação à assistência técnica, os 

assentados responderam que somente a receberam no processo de implantação do processo 

produtivo e caso precisem eles fazem um requerimento junto à Secretaria de Agricultura. 

Os problemas no campo são muitos e é certo que não serão resolvidos de uma hora para a 

outra, contudo se faz necessário uma atenção aos assentamentos já implementados em 

Vitória do Mearim, pois percebe-se que daqui a poucos anos, os problemas presentes nos 

assentamentos ficaram mais evidentes e será com certeza um dilema a mais que os órgãos 

públicos terão que resolver, sendo que este dilema poderia ter sido evitado se de fato o que 

está escrito no papel acerca do que se denomina um Assentamento, tivesse sido posto em 

prática. 
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Fotos 1, 2, 3 e 4 – Plantação de hortaliças (1), 

produção de farinha de mandioca (2), plantação de 

abacaxi (3), estrada do povoado Mato Grosso (4).. 

Fonte: IBGE/PAM 

Gráficos 1, 2, 3 e 4 – Produção de arroz, feijão, 

mandioca e milho de Vitória do Mearim.  
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O acesso aos sítios históricos pelos moradores ou visitantes de uma cidade se caracteriza 

como uma atividade livre e espontânea, na qual há arraigado um importante valor histórico 

e material que é passado de gerações em gerações devido à história que esse espaço 

apresenta e repassa a toda uma sociedade. Nesse sentido, a acessibilidade plena aos 

espaços se caracteriza como fundamental e indispensável para que todos, sem exceção, 

possam frequentar esses locais. Daí a importância de que seja garantido o pleno acesso aos 

sítios históricos que, além de uma atividade de lazer, apresenta-se como a melhor maneira 

de possibilitar que a memória e importância da identidade de um povo sejam conservadas. 

Nessa perspectiva, a acessibilidade é um valor intrínseco aos espaços urbanos, e o cidadão 

ao trilhar por esses locais, está exercendo seu direito de ir e vir, assegurados na 

Constituição do País. Porém, para que esse direito seja usufruído, de fato, por todos, 

necessita-se de igualdade em todos os aspectos componentes desses espaços. Inserem-se 

nesse contexto, as pessoas com deficiência física, que assim como as pessoas ditas 

“normais”, também exercem atividades das mais diversas naturezas nesses ambientes, tais 

como lazer e trabalho. Dessa forma, é importante ressaltar o entendimento da categoria 

acessibilidade, que segundo o Estatuto da Mobilidade Urbana (2005), é “a facilidade, em 

distância, tempo e custo, de se alcançar fisicamente, a partir de um ponto específico no 

espaço urbano, os destinos desejados”. A palavra acessibilidade tem a sua origem do latim, 

chamada de accessibilitas, tendo como significado o livre acesso, proximidade de 

aproximação. Em contribuição a isso, Vasconcelos (2000) reitera o seu conceito ao afirmar 

que “a acessibilidade na sua forma mais simples pode ser medida pelo número e pela 

natureza dos destinos que podem ser alcançados por uma pessoa”. A Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) define acessibilidade como “possibilidade e condição de 

alcance para utilização, com segurança e autonomia, de edificações, espaço e mobiliário 

urbano”. (ABNT, 2004). Para Aguiar (2010), a acessibilidade deve ser um dos aspectos e 

exigências que devem guiar as decisões de projetos e por isso ela não deve ser considerada 

apenas depois que as decisões forem tomadas. Porém, contrapondo-se a isso, encontramos 

na realidade dos espaços urbanos, em sua grande maioria, a parcial ou total falta de 

acessibilidade e adequação dos seus equipamentos urbanos que compõem os mais diversos 

aspectos da cidade, seja na oferta de lazer, trabalho e/ou moradia para seus cidadãos, que 

ocupam esses espaços de forma temporária ou permanente. Em meio a essa realidade, a 

minimização de barreiras físicas se mostra como uma importante estratégia para melhorar a 

situação urbana e o acesso aos equipamentos das cidades. No entanto, para que se atinja tal 

melhoria, é necessário planejamento e investimentos a fim de que se consiga uma 

abrangência cada vez maior às adequações quanto ao acesso às moradias, órgãos públicos, 

opções de lazer e estudo, bem como uma maior assistência àqueles que precisam de 

acessos privilegiados para compensarem a dificuldade de locomoção à qual estão 

submetidos, nas quais citamos os cadeirantes. O cenário da pesquisa é a cidade de São Luís 

e o recorte empírico é a área do Centro Histórico (Figura 01). O objetivo principal da 

pesquisa foi estudar as condições de acessibilidade para os cadeirantes nesse espaço da 
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cidade. Durante a pesquisa, foi realizado aplicação de 12 questionários semiestruturados, 

para cadeirantes, moradores e visitantes do Centro Histórico de São Luís, (Gráfico 01). 

Dentre os principais problemas enfrentados pelos cadeirantes cita-se um número elevado 

de barreiras arquitetônicas como calçadas irregulares e a presença constante de buracos e 

pedras soltas nas ruas (Figuras 02 e 03), além do número limitado de rampas, ausência de 

guias rebaixadas nas calçadas, falta de sinalização, presença de ambulantes e placas 

obstruindo passagens, dificuldade de acesso aos estabelecimentos comerciais, dentre 

outros. De acordo com os resultados, constatou-se que o Centro Histórico de São Luís 

ainda não se caracteriza como um espaço preparado para receber cadeirantes. Portanto, a 

adoção de medidas no sentido de minimizar os problemas estruturais identificados na 

pesquisa deve ser tomada em consonância com o grupo social pesquisado, haja vista a 

necessidade de implementação de mudanças na área da pesquisa.  

 

Figura 01 – Delimitação do Centro Histórico na cidade de São Luís, Maranhão. 
Fonte: CUNHA, H. W. A. P. (2012). 

 

Gráfico 01 – Grau de satisfação dos cadeirantes com a acessibilidade no Centro Histórico 

na cidade de São Luís, Maranhão. 
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Figuras 02 e 03 – Barreira arquitetônica /escadaria e presença de pedras soltas no CH de 

São Luís. 

 

Palavras-chave: Acessibilidade; cadeirante; centro histórico de São Luís. 
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O projeto estuda as comunidades que estão inseridas dentro da unidade de conservação 

Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, as transformações causadas pelas mesmas, as 

novas perspectivas de vida, busca entender a relação da população com a preservação e a 

natureza, como é a agricultura, a relação das pessoas com a unidade de conservação, bem 

como os impactos desenvolvidos dentro das comunidades.Entender a relação de como a 

política ambiental e a sociedade são afetadas pelos territórios de preservação. Buscar 

alternativas socioeconômicas que garantam o convívio entre essa preservação e essa 

comunidade dentro desse território. Para Tanto é necessário perceber as opiniões, 

motivações e representações que têm os vários agentes em escala local. Buscar o sentido 

do PNLM para esses agentes, identificando as “forças” que movem a ação 

preservacionista. E qualificar a relação de vida dos habitantes, seus modos de vida, cultura, 

praticas sociais com o ambiente (PNLM), relacionado ao manejo e gestão do parque e à 

alternativas de coexistência possíveis da comunidade com a U.C. Para entende-los 

utilizamos de dois métodos, entrevistas semiestruturadas e observação direta.Foram 

visitadas as regiões de Restinga e das Praias, os povoados visitados são: Tratada de Baixo, 

Tratada de Cima, Tucuns, Buritizal (Região de Restinga) e Santo Inácio e Atins (Região 

das Praias). A visitação das localidadesTratada de Baixo, Tratada de Cima, Tucuns, 

Buritizal, foi realizada em março de 2012,possibilitando fazer-se uma busca sobre o modo 

de vida das comunidades locais.As principais atividades desenvolvidas nesses povoados 

são o roçadoque emprega ainda a utilização da agricultura de subsistência onde os 

principais produtos cultivados são a mandioca, milho, melancia, feijão e castanha que 

ajuda na obtenção de uma renda a mais já que esta é usada para consumo próprio e até para 

venda na cidade de Barreirinhas, assim como a produção de produtos artesanais, como 

redes, que também são vendidos para a clientela de turistas. Desenvolve-se também a 

criação de animais de pequeno porte, como galinhas, bodes e porcos, foi possível 

percebertambém a criação de animais de grande porte como o bovino. A pesca também é 

praticada nessa região, pois é desenvolvida nos rios com redes de malha muito fina, o que 

vem dizimando os peixes. Há também a produção de farinha. As casas de farinha antes 

eram coletivas, hoje estão virando particulares. Notou-se também que algumas famílias 

criam apenas galinhas, pois o ICMBio proibiu a criação de animais de médio e grande 

porte. Essas famílias utilizam a criação de animais e a agricultura como único meio de 

sobrevivência, sendo que para algumas, essas atividades ainda são insuficiente para mantê-

los, logo a maioria se questiona como podem viver. A criação de gado é expressiva e esses 

animais são criados soltos. A relação dessas comunidades com ICMBIO é um tanto 

conflituosa, pois antes era possível a criação de animais e o roçado sem restrições. A 

visitação dos povoados de Atins e Santo Inácio ocorreu em maio de 2012, as principais 

atividades desenvolvidas são a pesca, a agricultura de subsistência seguida da criação de 

animais de pequeno porte, como galinhas, bodes e porcos,bem como os de grande porte 
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que também são criados soltos, as principais produções na agricultura também são a 

mandioca, milho, melancia e feijão. Na pesca os principais materiais utilizados são as redes 

de tarrafa e puçá. Durante o ano de 2012 a agricultura e a pesca estão sendo prejudicadas, 

pois a quantidade de chuvas previstas foi baixa, ocasionando pouca produtividade no 

roçado e diminuição de peixes, consequentemente haverá um aumento das roças e 

consequentemente de queimadas, pois utilizarão de mais espaço para a produção agrícola. 

As casas de alvenaria,assim como na região de restinga, se sobressaem sobre as casas de 

taipa. Os alimentos são preparados em fogão gás ou carvão, onde o custo do carvão é mais 

em conta para a população, pois as famílias geralmente fazem seu necessário para si, o 

excedente é vendido. Nas áreas pertencentes ao parque, o ICMBIO proíbe à criação de 

animais de médio e grande porte e também a utilização de roças.Pode-se perceber que a 

relação entre os moradores locais e o ICMBIO é complexa, não havendo um controle das 

práticas irregulares como criação de animais de grande porte, má utilização do solo para a 

agricultura, ocupação irregular dos moradores, entre outros, apesar dessa obrigatoriedade. 

Há uma relação forte dos moradores com o território do parque, muitos não pretendem se 

deslocar para outras regiões por forte vínculo com o lugar no qual vivem e por temerem a 

perda de uma essência à sua vida, sendo esta o próprio “Lugar onde vivem”. Além desse 

fator, muitos não saem dessas áreas por não terem para onde ir e por falta de opção. 
 

Figura 1 – Mapa dos povoados lozalizados dentro do parque. Fonte: Relatório: Diagnóstico 

Socio-Ambiental de 13 Povoados Inseridos nos Limites do Parque Ncional dos Lençóis 

Maranhenses; Barreirinhas-Ma; 2008. 

 
 

Palavras-chaves:Parque Nacional, Unidade de conservação, Lençóis Maranhenses. 
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DO ENSINO DE CARTOGRAFIA NA UNIVERSIDADE À CARTOGRAFIA QUE 

SE ENSINA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Orientando: Joelson Alves Diniz RIBEIRO - Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Acadêmico do Curso de Geografia do CESI/UEMA 

 

Orientador: Ronaldo dos Santos BARBOSA 

Prof. Assistente do Departamento de História e Geografia do CESI/UEMA 

 

O presente trabalho vem contribuir para as reflexões e discussões que se confrontam entre 

o ensino da cartografia (disciplina) da universidade à cartografia (conteúdo/linguagem) 

ensinada na educação básica. O projeto em alusão está inserido no projeto maior: “A 

Cartografia Escolar e o Ensino de Geografia na Educação Básica” e faz parte da linha de 

pesquisa Cartografia Escolar e Ensino de Geografia, que se revelou dentro de discussões 

levantadas no grupo de estudos, “Cartografia Escolar”, no LabCartE (Laboratório de 

Cartografia e Ensino), composto por alunos e professores do Curso de Geografia 

Licenciatura do CESI/UEMA. A Cartografia e a Geografia são objetos inseparáveis, 

rescindir uma da outra é consequentemente dilacerar uma linha a ser seguida, pois as duas 

se integram. A Cartografia trará ao aluno um composto de entendimentos para a sua 

própria formulação de noções e de compreensão do espaço.  No processo de ensino é 

necessário que se estabeleça o uso da linguagem cartográfica como uma metodologia 

inovadora e essencial, na medida em que permite compreender por meio de uma linguagem 

as observações abstratas e representações de realidade mais concretas. Assim o professor 

estará contribuindo para o desenvolvimento do senso crítico e autonomia intelectual do 

aluno. O material de apoio para os debates constitui-se de textos de teóricos que abarcam 

ideias pertinentes ao discurso proposto. Tendo em vista a problemática que cerca a 

disciplina de geografia no ensino da educação básica, e diante da presença desatinada de 

algumas dificuldades que giram em torno das Disciplinas Cartografia e Prática de Ensino: 

Experimentação em Cartografia, na universidade. Aliando teoria e prática com os 

desígnios centrados a partir de uma reflexão crítica, o objetivo deste trabalho agenda em 

analisar os encontros e desencontros entre as perspectivas e o arquétipo de ensino e 

aprendizagem, o que se aprende na educação básica e na universidade, indicando a 

cartografia ensinada no CESI/UEMA e a ensinada nas escolas da rede públicas municipal 

de Imperatriz – MA. A investigação se inicia com a aplicação de questionários 

direcionados a professores de ambas as instituições e níveis de ensino e por se tratar de 

uma orientação o projeto vem por meio da orientação teórico-conceitual e da didática a 

indispensável utilização de fontes bibliográficas. Partindo de informações prévias 

produzidas por professores da Educação Básica e por alunos graduandos em Geografia 

Licenciatura foi possível constatar que existe uma gama de percepções sobre o tema 

proposto. Através de questionários e entrevistas foram pesquisados professores e alunos. 

Sendo aplicado 22 (vinte e dois) questionários para os professores que ministram geografia 

do 6° ao 9° ano do ensino fundamental e 150 (cento e cinquenta) questionários aplicados 

aos alunos do curso de geografia licenciatura do CESI/UEMA e realizado entrevista com 

04 (quatro) professores do Departamento de História e Geografia. Quanto à formação de 

professores vale destacar que há necessidade de uma maior verificação na formação, na 

competência, e no currículo do professor, para que assim possam desenvolver um trabalho 

mais eficiente na Educação Básica, já que estão preparando futuros profissionais para o 

mercado de trabalho. A relação entre uma ciência e a matéria de ensino é complexa; ambas 

formam uma unidade, mas não são idênticas. A ciência geográfica constitui-se de teorias, 
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conceitos e métodos referentes à problemática de seu objeto de investigação. A matéria de 

ensino geografia corresponde ao conjunto de saberes dessa ciência, e de outras que não tem 

lugar no ensino fundamental e médio [...] Castelar, (2009, p. 9). Atenta ao problema, 

Simielli (2003) coloca que se deve ter o cuidado ao transformar o saber universitário em 

objeto de ensino, sem desvalorizá-lo ou desfigurá-lo, mas, que seja enriquecido para 

apresentar uma construção diferenciada, tendo em vista atender o público escolar. Logo, o 

profissional da Educação deve estar apto a buscar sempre o aprimoramento das suas 

técnicas de ensino. A Geografia ainda continua relegada a segundo plano na estruturação 

dos currículos escolares, ocupando horários menos privilegiados, últimos horários na grade 

escolar. Os espaços de diálogos ainda continuam sobre um teto e quatro paredes. Isso se 

faz necessário pensar sobre a importância e o valor disciplinar da Geografia. Entre os 

professores da educação básica verifica-se um grande número de professores que não são 

formados em geografia e que ministram aulas desta disciplina. Na pesquisa três elementos 

nos chamam atenção que são: a formação dos professores que ministram aulas de 

geografia, o tempo de serviço dos mesmos além da carga de trabalho destes professores. 

Em geral são professores que obtiveram o nível superior após um longo tempo de exercício 

do magistério sem a habilitação devida e que fizeram curso superior aos finais de semana 

ou no período de férias, trabalham em mais de duas escolas em geral em dois ou três 

turnos. Aos fatos que dizem respeito a forma como são tratados os conteúdos, isso revela 

que existem certas necessidades de um maior merecimento aos conteúdos de Cartografia, 

na educação básica, na disciplina de Geografia. Tanto a escola, como o professor, ambos 

devem partir do objetivo geral da proposta pedagógica que a escola oferece ao ensino e 

tomar como base os parâmetros que norteiam a Geografia, e desse modo criar espaços e 

atividade que ocasionem uma aproximação do aluno com a realidade em que ele vive. 

Assim o professor estará contribuindo para o desenvolvimento do senso crítico do aluno. 

Logo, o profissional da educação deve estar apto a buscar sempre o aprimoramento de suas 

técnicas de ensino. Para alcançar êxito, deve-se primeiramente buscar uma forma de 

encontrar significados que sanem dificuldades e que desperte o interesse em aprender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Formação acadêmica dos 

professores que ministram aula de 

geografia no ensino fundamental. 

 

Gráfico 2 – Tempo de serviço dos 

professores que ministram aula de 

geografia no ensino fundamental 
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Gráfico 3 – Número de escolas em que trabalham 

 

 
 

Palavras - Chaves: Ensino; Cartografia; Geografia. 
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A IDENTIDADE MARANHENSE NAS ESCOLAS: OS SÍMBOLOS OFICIAIS 

 

Orientando: Hesaú Rômulo Braga PINTO – Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Acadêmico do Curso de Ciências Sociais – CCSA/ UEMA 

 

Orientador: Francisco José ARAÚJO 

Prof. Dr. da Universidade Estadual do Maranhão 

 

Colaboradores: Rômulo RIBEIRO; Diego CUNHA; Sérgio MUNIZ 

Acadêmicos do Curso de Ciências Sociais – CCSA/UEMA 

 

A presente pesquisa é a soma dos esforços empreendidos no projeto de pesquisa Identidade 

Maranhense realizado nas 5 (cinco) microrregiões que compreendem a mesorregião norte 

maranhense. Assim, desenvolveu-se ao longo deste ano uma série de sessões de estudo – 

correspondente ao caráter teórico da pesquisa – e viagens aos municípios sorteados – 

correspondente ao caráter empírico do trabalho. Desta maneira pode-se visualizar – ainda 

que de maneira inicial – aspectos relevantes presentes nos objetivos deste trabalho. Trata-

se aqui, por tanto, de uma tentativa de sistematizar os trabalhos desenvolvidos, 

proporcionando ao leitor uma concepção do projeto em sua totalidade. Dentre os objetivos, 

destaca-se o objetivo geral, que consiste na identificação, através das manifestações 

culturais, das formas, dos conteúdos e das representações sociais que sejam expressões de 

identidade, bem como na relevância destes elementos na formação do sentimento 

contemporâneo de ser maranhense. Para tanto, buscou-se coletar junto aos informantes 

categorizados – lideranças locais, lideranças de manifestações culturais, religiosos, 

representantes do poder público local a auto- definição da identidade maranhense. Como 

parte da pesquisa, a observação direta das principais manifestações culturais dos 

municípios visitados como a idéia de ser maranhense é representada nas relações sociais. 

Os objetivos da pesquisa: 1)Identificar e caracterizar as formas predominantes de 

linguagem e de símbolos, incluindo-se os mitos e lendas para manifestar a identidade 

maranhense nas escolas, através de entrevistas e questionários aplicados com alunos, 

educadores e gestores; 2)Verificar a situação e o papel das manifestações artístico-culturais 

no processo social e em que sentido elas criam um sentimento de identidade; 3)Verificar se 

nos recursos informacionais eletrônicos – portais do governo, sites, arquivos públicos - há 

alguma sinalização de reforço da identidade maranhense; 4) Perceber os nexos existentes 

entre os tipos de manifestações culturais e as transformações vivenciadas no estado diante 

do cenário de grandes empreendimentos. O estudo proposto foi desenvolvido enquanto 

pesquisa empírica, predominantemente qualitativa, de dimensões explicativas e 

interpretativas. Envolvendo trabalho de campo, com a utilização de recurso e técnicas 

como a observação direta, entrevistas, questionários, registros fotográficos e vídeo, e 

anotações in loco. Os referenciais teóricos e metodológicos tomados foram usados de 

fontes tanto da Sociologia, da Antropologia e da Ciência Política. De maneira que o foco e 

teor permitiu contemplar o imaginário social, as representações sociais e a linguagem. Para 

a realização destas atividades, foi estabelecido um cronograma de viagens e ações com o 

intuito de acompanhar as manifestações, fazer as observações, fazer investigações in loco. 

a coleta de dados foi importante para  a composição do material que resultou no texto final 

desta pesquisa. 
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Os municípios escolhidos foram, por microrregião, Rosário (Santa Rita e Icatu); Lençóis 

Maranhenses (Humberto de Campos e Barreirinhas); Itapecuru-Mirim (Vargem Grande e 

Nina Rodrigues); Baixada Maranhense (Pedro do Rosário, Matinha, Viana e Palmeirândia) 

Litoral Ocidental (Bacuri e Mirinzal). Dessa maneira, a pesquisa buscou cobrir uma série 

de cidades do interior de maneira a tentar compreender as diferentes percepções da 

identidade nas escolas dos municípios acima. Assim, a pesquisa se propôs a estabelecer de 

maneira sistemática as múltiplas práticas adotadas pelas escolas no trato com a questão da 

Identidade. Pudemos identificar na pesquisa aspectos que dizem respeito à relação 

estabelecida pelos alunos, pais de alunos, professores e funcionários com os símbolos 

oficiais do Estado; 
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Os elementos (Bandeira, Brasão e Hino) fazem parte da tríade que compõem os símbolos 

oficiais do Estado do Maranhão e se relacionam com a identidade local de cada indivíduo 

em seu município, de maneira a estabelecer uma relação com a identidade abrangente de 

um estado, de um ser maranhense.  São essas relações identitárias, sobrepostas entre si que 

dão o tom do cenário entre Estado e sociedade civil, ou seja, as dimensões existentes e 

coexistentes entre as relações entre as duas esferas. 

 

Palavras-chave: Identidade; Estado; Educação. 
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O GRAU DE ESCOLARIDADE E A INCIDÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

NAS FAMÍLIAS DAS QUEBRADEIRAS DE COCO BABAÇU 

 

Orientanda: Francisca Suellen Fernandes de Sousa – Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Aluna do Curso de Pedagogia - UEMA. 

 

Orientadora: Helciane de Fátima Abreu Araújo 

Professora Doutora do CESSIN/UEMA 

 

Colaboradores: Eliane Mendes Rodrigues – Professora do Curso de 

Enfermagem/CESSIN; Danielle Millena Ferreira Cabral – Professora do Curso de 

Enfermagem/CESSIN; Nayanna Judithe Vieira Abreu – Professora do Curso de 

Pedagogia/CESSIN; Núbia Bergê Cutrim/Professora do Curso de Pedagogia/CESSIN; 

Josiléia da Conceição Vieira- estudante de Pedagogia/CESSIN; Nábia da Silva Pinheiro - 

estudante de Enfermagem/CESSIN; Emerson Leandro dos Santos Meireles - estudante de 

Enfermagem/CESSIN.  

 

O trabalho faz uma análise das condições de vida das mulheres quebradeiras de coco 

babaçu, com ênfase para as políticas de educação e de proteção aos direitos da mulher. 

Como procedimentos metodológicos foram aplicados questionários, entrevistas 

semiestruturadas e observação direta em quatro oficinas. Nos municípios de Pedreiras – 

MA, São João do arraial – PI, São Miguel – TO e Penalva – MA. Após isto foi realizada 

uma visita a campo no município de Penalva-MA, e para finalizar com os resultados, 

realizou-se mais uma oficina ampliada na UEMA/CESSIN, em Santa Inês-MA. Nesta 

oportunidade, o grupo de pesquisadores apresentou os resultados obtidos s na pesquisa. 

Durante a realização do estudo buscamos compreender a incidência de violência doméstica 

nas famílias das quebradeiras de coco babaçu bem como a percepção do grupo a cerca das 

relações sociais que se estabelecem no âmbito doméstico, e o entendimento, assumido 

pelos movimentos sociais e pelas políticas públicas como uma questão social (LENOIR, 

1996). A idéia proposta é investigar o que estas mulheres compreendem pelos devidos 

termos e como percebem situações nas quais podem ser classificadas como violência 

doméstica. Desta forma, o grupo de pesquisadores esteve analisando as atuais condições de 

vida destas mulheres, através de dados qualitativos e quantitativos. Os procedimentos 

utilizados iniciaram-se com reuniões de planejamento, ocasião em que a equipe de 

pesquisadores pode discutir junto à Coordenação do MIQCB e suas assessorias, a melhor 

maneira para a realização da pesquisa de campo, em seguida, foi feito todo um 

levantamento bibliográfico e documental sobre as temáticas definidas como o objeto de 

estudo e, junto a estas sessões de estudo, para um aprofundamento a cerca dos assuntos. 

Nesta oportunidade estudamos diversas obras dentre as quais destaco aqui: Bourdieu 

(1997), Beaut (2007). A pesquisa destacou os seguintes problemas, citados referentes à 

temática educação: Estrutura das escolas, Metodologia aplicada, descaso da Secretaria de 

Educação, Ensino multiseriado, Falta de compromisso dos gestores. Ainda de acordo com 

os relatos das quebradeiras de coco, a educação nas comunidades virou instrumento de 

negociação durante os processos eleitorais. Passado o “tempo da política”, no entanto, a 

educação fica sempre em último plano. No que se refere à temática violência doméstica, os 

problemas citados são basicamente estes, conflito entre marido e mulher: agressão verbal e 

psicológica, ameaças, estupros; conflito entre filho e pai em função dos espancamentos da 

mãe; violência contra homossexual (irmão e irmão); conflito entre jovem e idoso; drogas + 

alcoolismo + violência; prostituição; violência contra doente mental; violência sexual 
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contra menores. O trabalho de campo, por meio das oficinas e das entrevistas, revelou bem 

o momento atual das condições de vida das mulheres quebradeiras de coco babaçu, no que 

diz respeito aos direitos conquistados e às lutas ainda em curso, visando novas conquistas, 

no âmbito de uma educação de qualidade e de uma equidade de gênero. A conclusão deste 

trabalho possibilitou uma capacitação das mulheres em suas reivindicações por melhor 

acesso à educação e às políticas de proteção à família, visto que podemos confirmar o 

descaso junto às instituições publicas no que se refere a todos os problemas citados. O 

MIQCB terá condições de planejar melhor, a partir desta pesquisa, suas ações políticas de 

capacitação de suas lideranças para atividades de mobilização e de negociação com 

autoridades políticas, sejam elas, locais ou nacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras Chaves: Quebradeiras, Educação e Violência. 

 

REFERÊNCIAS: 

 

ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de et al. Economia do Babaçu: levantamento 

preliminar de dados. Alfredo Wagner Berno, Joaquim Shiraishi Neto, Benjamim Alvino 

de Mesquita (orgs), Helciane de Fatima Abreu Araújo, Cynthia Carvalho Martins, Miguel 

Henrique P. Silva. São Luís: MIQCB/BALAIOS typographia, 2000. 

 

ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Quebradeiras de Coco Babaçu: identidade e 

mobilização. São Luís: III Encontro das Quebradeiras de Coco Babaçu: 1995. 

ASSEMA, em Pedreiras/MA. São Miguel/TO. 

4ª oficina, Penalva/MA. 
São Miguel/TO. 3ª oficina. 

433



 

ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Preços e possibilidades: a organização das 

quebradeiras de coco babaçu face à segmentação dos mercados. Alfredo Wagner Berno 

de Almeida. 

 

ARAÚJO, Helciane de Fátima Abreu. Estado/ movimentos sociais no campo: a trama 

conjunta de uma politica publica no Maranhão/ tese de Doutorado em 

Sociologia/Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2010. BOURDIEU, Pierre. O poder 

simbólico. 2ed. Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil, 1998. 

 

ARAÚJO, Helciane de Fátima Abreu. As diferentes estratégias de organização para a 

produção assumida por mulheres quebradeiras de coco, na denominada microrregião 

de Imperatriz. Helciane de Fátima Abreu Araújo. 

 

BARROS, Valderiza. Múltiplas identidades das quebradeiras de coco babaçu. / 

Valderiza Barros. 

 

BEAUD, Stéphane e WEBER, FLORENCE. Guia para a pesquisa de campo: produzir 

e analisar dados etnográficos. Petrópolis: Vozes, 2007. 

 

BOURDIEU, Pierre. A miséria do mundo / Pierre Bourdieu: com contribuições de A. 

Accardo... I ET. AL. I – Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. 

 

LENOIR, R. et AL . Iniciação á pratica sociológica. Guilherme João de Freitas Teixeira 

(trad.). Petrópolis, RJ: Vozes, 1996. 

 

MENDES, Ana C. Magalhães. A política de erradicação do trabalho infantil no 

contexto das comunidades tradicionais: o dilema imposto às quebradeiras de coco 

babaçu. / Ana Carolina Magalhães Mendes. 

 

Mulher, gênero e sociedade/ [organização, Andréa Brandão Puppin e Rose Marie 

Muraro]. Rio de Janeiro: Relume Dumará: FAPERJ. 2001. 

NETO, Joaquim Shiraishi. Babaçu livre: conflito entre legislação extrativa e práticas 

camponesas. Joaquim Shiraishi Neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

434



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 
Ciências Sociais 

Aplicadas e 
Engenharias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

435



 

ORGANIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE SABERES EM UM TERREIRO DE 

TAMBOR DE MINA EM SÃO LUÍS (MA) 

 

Orientada: Elisângela da Conceição Abreu Serra Lima – Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Acadêmica do curso de Ciências Sociais – CCSA/UEMA. 

 

Orientadora: Cynthia Carvalho Martins 

Antropóloga, Departamento de Ciências Sociais (UEMA), pesquisadora do Projeto Nova 

Cartografia Social da Amazônia (PNCSA) e Coordenadora do Grupo de Estudos 

Socioeconômicos da Amazônia (GESEA/UEMA). 

 

A pesquisa pautou-se no método científico e buscou, primeiramente, no referencial teórico, 

material para o desenvolvimento da pesquisa, procurando entendimento acadêmico do 

Tambor de Mina e de seu histórico, assim como a aplicação da metodologia na pesquisa, 

sua utilização e reflexão. Primeiramente, procedeu-se às leituras de produções científicas 

pertinentes ao tema, no Grupo de Estudos Sócioeconômicos da Amazônia - GESEA, com o 

objetivo de delinear o objeto de estudo e a sistematizar a pesquisa, lendo ainda, autores que 

tratam diretamente da religiosidade afro-brasileira. Sendo assim, tem-se neste, a utilização 

de Pierre Bourdieu, em “Sobre o Poder Simbólico”, onde o autor reflete sobre a pesquisa 

como uma atividade racional, postura que deve ser considerada na construção do objeto de 

pesquisa. Foi utilizado o trabalho clássico “Formas elementares da vida religiosa” de 

Émile Durkheim, para que se tivesse uma compreensão das formas elementares e 

constitutivas da religião. Essa obra é fundamental por está na fronteira entre a sociologia e 

a antropologia, demostrando que essas duas ciências podem dialogar. O objetivo central da 

obra é elaborar uma teoria geral da religião, analisando as instituições mais simples e as 

mais primitivas, insistindo na ideia de que é possível aprender a essência de um fenômeno 

social observando suas formas elementares, dando margem à pesquisa que pretende 

analisar essas formas constitutivas do tambor de mina. Estudou-se, ainda, o livro 

“Querebentã de Zomadônu” de Sérgio Ferretti, que proporcionou uma visão histórica do 

Tambor de Mina no Maranhão e a sua importância para a construção e a confirmação da 

identidade dos descentes africanos.  Nessa obra, pode-se visualizar a tradição do tambor de 

mina no Maranhão, sua origem e seus elementos. Os voduns, suas famílias, suas 

características, o ciclo de suas festas, seus rituais, as mães de santos, seus guias e a situação 

atual (1996) da casa. O livro “Desceu na Guma” de Mundicarmo Ferretti, complementou 

essa visão, por meio de uma abordagem mais intimista e específica, dando uma ideia do 

ambiente das casas tradicionais que praticavam e ainda praticam o tambor de Mina. 

Utilizou-se, ainda, o livro “Um Olhar Sobre a Tradição” de Marilande Martins Abreu, 

onde se tem uma visão do tambor de Mina atualmente, e a sua relação entre o campo 

intelectual e o campo religioso afro-brasileiro. Foi feita, ainda, a leitura do livro “Umas 

Mulheres que dão no couro” de Marise Barbosa, onde a autora faz uma explanação das 

caixeiras e seu papel no Divino Espírito Santo no Maranhão, percebendo-se através da 

leitura do texto, não apenas o papel das caixeiras, mas a importância cultural dessa 

manifestação religiosa. Dando continuidade ao trabalho, para a confecção dos relatórios 

etnográficos dos rituais, utilizou-se o entendimento de Geertz, em “Uma Descrição 

Densa”, de que a etnografia não é uma questão de método “[...] é estabelecer relações, 

selecionar informantes, transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter 

um diário” (GEERTZ, 1978. p.15), definindo essa metodologia como um tipo de esforço 

intelectual o qual ele conceitua de “descrição densa”. Elaborei os relatórios buscando fazer 

uma descrição das situações produzidas no campo e sua interpretação, transformando esse 
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acontecimento passado em relato, em fonte de estudo traçando o curso do discurso social; 

fixando-o numa forma pesquisável, como um discurso social elaborado.  Foi utilizando 

ainda, para a produção dos relatórios a leitura do texto “Os grupos étnicos e suas 

fronteiras” de Fredrik Barth, buscando a compreensão das dinâmicas do grupo pesquisado 

e como as relações se transformam a partir da interação com outros grupos, de outra 

identidade que permita com essa interação a modelagem dessa identidade, que é percebida 

com a inclusão e exclusão novos elementos aos rituais. Foi realizada a observação o que 

resultou em relatórios que apresentam a etnografia de três rituais que ocorrem no terreiro: a 

festa do Divino Espirito Santo, uma festa caracterizada, pelo próprio líder da casa, como 

uma festa originalmente católica, porém realizada no terreiro de mina; a Cura, ritual de 

Xamanismo praticado pelos nativos da terra (Brasil), pajelança; e ainda um tambor de mina 

em reverência a Iemanjá. O objetivo é fazer o levantamento ritualístico do terreiro, 

reconhecer e caracterizar os elementos fundamentais de uma organização dessa religião, 

analisar as relações interpessoais e interinstitucionais do terreiro observado com outros 

terreiros de mina, realizar uma etnografia dos rituais de modo a perceber o seu papel na 

reprodução dos saberes e afirmação identitária. A metodologia se constituiu de observação 

direta realizada no terreiro de Mina escolhido, entrevistas livres e direcionadas com o 

babalorixá da casa, produção de um relatório etnográfico das festas e dos rituais observado, 

utilizando o referencial teórico clássico e contemporâneo para entender a forma de análise 

dos sistemas, sua dinamicidade e vínculo ao ambiente cultural de modo a atingir seus 

objetivos e como produzem suas regras de interação, bem como foram utilizados livros 

voltados para a temática das religiões. Entre o Tambor de Mina e outras festas da cultura 

popular maranhense e rituais como a Festa do Divino Espírito Santo, o informante diz que 

nenhum desses rituais é de origem africana, afirmando que, devido a uma promessa, realiza 

todos os anos a Festa do Divino Espírito Santo no Ilê, pois são comuns elementos do 

catolicismo estarem presentes na vida cotidiana dos praticantes e, por isso mesmo, as 

demais festas populares que guardam relação com os santos cristãos e populares, recebem 

homenagens (preces e ladainhas) no terreiro em agradecimento por terem ajudado, na 

época da escravidão no Brasil, a camuflar as entidades africanas, sendo assim reforçada a 

ideia de sincretismo às avessas, por, contemporaneamente, não se se configurar a fuga dos 

seus ritos e crenças, mas a confirmação destes. No universo da antropologia há a 

possibilidade de um mesmo objeto receber diversas interpretações, pois esta ciência, de 

acordo com Geertz, permite que o pesquisador apreenda as formas simbólicas que os 

“nativos” usam, por meio de um exercício pendular entre os conceitos de experiência 

próxima (refere-se ao nativo) e os conceitos de experiência distante (antropólogo). É esta 

dinâmica presente no trabalho antropológico que dá sentido a noção de “tradução” como 

metodologia que permite nos aproximarmos de formas de expressão outras (Religião 

Mina), sem que elas se tornem nossas ou percam o seu caráter de outras. Logo, deve haver 

uma mediação entre o nosso paradigma e o paradigma do outro, percebendo que não é o 

nosso que compõe o significado do outro. O significado é apresentado pela coletividade e 

não está no que o pesquisador atribui. A leitura que é feita não se trata de uma verdade 

pura, mas trata-se de uma tentativa de traduzir a maneira de enxergar o mundo, de uma 

coletividade urbana mediada por uma religiosidade e que tem o seu meio peculiar de dar 

significado às coisas que estão à sua volta, sem se desligarem dos parâmetros de sua 

crença. Depreendeu-se que a religião observada tem sua origem africana muito bem 

preservada por boa parte de seus seguidores, porém contém elementos de outras religiões 

que tiveram contato no decorrer da história da região, mas procurou preservar suas 

fronteiras que apesar desses processos de exclusão e incorporação confirmam sua 

identidade enquanto religião afro-brasileira. No terreiro observado, percebe-se a resistência 
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da tradição da Mina através de seus rituais, que são realizados nos mínimos detalhes e que 

busca remontar os mesmos procedimentos originais praticados pelos antepassados, sem se 

deixar absorver ou misturar de tal forma a perder a identidade quanto o pertencimento de 

cultura do grupo. Porém, essa tradição, ou o conceito dela, deveria ser reavaliada, pois 

mesmo ouvindo dos praticantes que eles seguem as tradições da mina, surgem dúvidas 

quanto a essa tradicionalidade de ritos, já que no próprio discurso do babalorixá, existem 

aqueles que são de outras matrizes religiosas. Direcionando-se a pesquisa na investigação e 

busca da explicação de suas práticas e saberes, obteve-se o entendimento de que, no 

Tambor de Mina, não há legado documental doutrinário ao quais seus adeptos devam 

seguir, uma vez que a reprodução do conhecimento é feita de geração em geração 

exclusivamente com o uso do ensinamento oral e comportamental, ou seja, o adepto só 

absorve os saberes usando os sentidos da visão e audição; só aprende o que vê fazerem e o 

ouve dizerem. Da oralidade, portanto, decorrem especificidades que, em menor ou maior 

grau, diferenciam um terreiro do outro, seja na liturgia de um ritual ou na disciplina 

imposta a seus adeptos. Observa-se que “não há, pois, no fundo, religiões que sejam falsas. 

Todas são verdadeiras a sua maneira: todas respondem, ainda que de maneiras diferentes, a 

determinadas condições da vida humana” (DURKHEIM, 1989, p. 31). Partindo dessa 

premissa, a Mina, como religião, ou seja, composta por fiel, mediador ou sacerdote, 

divindade e templo, é constituinte do arcabouço consciente do Homem, representado pelos 

seus adeptos, que buscam explicações suficientes para si acerca da condição humana, tão 

humana quanto suas divindades parecem ser, tome-se, aí, as personalidades com as quais 

nos deparamos em casa, na rua e em qualquer lugar. 
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O seguinte trabalho diz respeito a um projeto de pesquisa que está em andamento no 

município de Penalva, localizada na baixada maranhense, sobre saberes e mobilizações. O 

trabalho se desenvolve através de observações e entrevistas realizadas na própria 

comunidade com o principal objetivo de obter maior compreensão a respeito das 

comunidades tradicionais, especificamente dos quilombolas. Compreensão no que tange 

aos saberes relativos à cura e às ervas medicinais, quanto à prática e reprodução dos 

conhecimentos desses grupos e em como eles compõem um repertório de saberes que são 

acionados na manutenção identitária. Conhecimentos que são manifestados nas 

reivindicações dessas comunidades tradicionais face à territorialização, como no caso 

específico de Penalva, onde a questão identitária é reforçada em busca de um direito 

comum ao grupo, o título das terras. A metodologia está pautada primeiramente no 

levantamento bibliográfico, incluindo as leituras teóricas e correlatas, viagens a campo, 

entrevistas e observação direta. Há um modo de produção cientifico que exige percepção e 

que só pode ser adquirido na prática ou através de observação, onde se observa o modo o 

qual se manifesta perante operações práticas, Bourdieu o nomeia de modus operandi 

(Bourdieu. 2010), e o trabalho de campo é imprescindível para estabelecer contato com o 

objeto a ser estudado e estabelecer relações sociais com o grupo para que se possa obter o 

máximo de informação, pois grande parte do trabalho de pesquisa possui modos de 

aquisição inteiramente práticos. Dentre os conceitos que servirão de instrumento destaco o 

conceito de “quilombo”. Na pesquisa se faz necessário analisar acerca da categoria 

“quilombo”, uma análise que vai além da etimologia e das interpretações que a torna 

estática, está-se diante de um ato de imposição, que precisa ser repensado e classificado 

como arbitrário para que seja possível chegar a novas dimensões sobre o significado de 

quilombos as definições dos seus instrumentos interpretativos (ALMEIDA. 2011), afinal 

“cada grupo tem sua própria história, legitimando sua condição, e construiu sua identidade 

coletiva a partir dela.” (ALMEIDA. 2011). É preciso “incluir no real a interpretação do 

real”, perceber como o grupo se identifica e quais significados que atribuem à categoria, 

mas, a partir do olhar que os próprios lançam sobre ela. O contato com o Grupo de Estudo 

Socioeconômico da Amazônia - GESEA possibilitou maior aproximação com a realidade 

social das comunidades quilombolas e contribuiu grandemente à construção, delimitação e 

investigação do objeto de estudo. Estavam presentes na reunião citada os quilombolas, 

pescadores, curadores, quebradeiras de coco e doutores do mato de vários municípios de 

Penalva. Havia representantes e lideranças de várias comunidades quilombolas vizinhas. 

Através dessa reunião obtive algumas informações acerca dos temas que proponho 

desenvolver. Tive acesso a várias informações a respeito do grupo. Nesse período foram 

realizadas entrevistas com os agentes sociais que enriqueceram a pesquisa pela clareza e 

objetividade com que expuseram as problemáticas. Os primeiros investimentos se deram 

na construção das relações com a comunidade. Por meio de algumas observações 
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realizadas através da análise do discurso durante a reunião preparatória, percebe-se que os 

agentes sociais demonstram muita preocupação com a questão territorial, abordam no 

decorrer de seus comentários assuntos relacionados aos impactos que os projetos ditos 

“desenvolvimentistas” estão causando nas comunidades quilombolas atingidas, inclui-se a 

questão da não titulação das terras; o impacto ambiental, devastação em grande escala; as 

limitações que as empresas impõem aos grupos, que não podem plantar árvores altas por 

onde passam as linhas de transmissão, impossibilitando-os assim, de fazer suas roças; a 

facilitação da intrusão em seus territórios devido a abertura que possibilita diversas formas 

de acesso a eles; o impacto que causa a entrada de pessoas externas na implantação e 

manutenção da linha de transmissão, entre outros. Além disso, todos esses problemas 

acarretam uma séria perda de autonomia das comunidades tradicionais, consequentemente 

aumenta os conflitos e causa um impedimento das formas de se reproduzirem tanto 

cultural, quanto socialmente. Esses fatores, principalmente no que tange aos riscos 

ambientais afetam diretamente as práticas religiosas e os saberes das comunidades 

tradicionais. Após a análise da reunião e com a rede de relações já construídas passa-se ao 

investimento no recurso das entrevistas, a realização destas, possibilitam maior contato 

com a realidade do grupo e com as práticas típicas dele. Em uma das entrevistas gravadas 

pude conversar com a senhora M. A. A.  moradora do Quilombo Camaputiua em Cajari, a 

qual me esclarece acerca das diferenciações entre as categorias utilizadas pelo grupo no 

que diz respeito aos doutores do mato, curadores, e benzedores, estabelecendo relação 

entre as características e peculiaridades de cada um. Em relação aos curadores descreve 

como realizam a cura, os materiais geralmente utilizados, que segundo ela, são passiveis de 

variação, através das observações e relatos dos agentes sociais, torna-se claro que há 

interação entre os planos religioso e político, porque são acionados também os aspectos 

religiosos na luta da territorialidade, ou seja, estão fortemente ligados e se complementam. 

Traça uma relação entre o protestantismo e as manifestações de entidades com a noção de 

bem e mal. Tive oportunidade de conversar e realizar uma entrevista com o senhor F. N. 

M., morador de Lagoa Mirim, território de Formoso, o qual me falou a respeito dos 

conflitos que envolvem territórios, das invasões dos fazendeiros nos territórios 

quilombolas, nas brigas entre fazendeiros e a comunidade de Lagoa Mirim, das ameaças 

sofridas por eles, das formas de organização na comunidade, da problemática enfrentada 

por eles quanto à criação de gado e búfalo criados por fazendeiros vizinhos, dos conflitos 

internos. Comenta acerca das dificuldades enfrentadas pela comunidade para garantir a 

permanência no território e das lutas visando a garantia do direito que lhes é concedido, 

esse direito está assegurado com base no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias que assegura: “aos remanescentes das comunidades de quilombos que estejam 

ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes 

os títulos respectivos”. Apesar de ser garantido em lei, os agentes sociais precisam 

enfrentar varias dificuldades para ter seus direitos cumpridos e suas terras reconhecidas. 

Aborda a questão ambiental e demonstra grande preocupação em relação aos projetos que 

cerceam o território, possuem medo de que os projetos implantados venham a “tomar-lhes” 

suas terras, já que estes impõem varias condições para implantação dos projetos. Nota-se 

que “não está em jogo a ideia de propriedade privada e sim uma representação da 

territorialidade (...)”(SANTOS. 2011), as práticas a preservação ambiental estão fortemente 

ligadas a uma dimensão religiosa que permeia a vida das famílias e orienta suas práticas. 

Demonstram uma infinidade de conhecimento com as plantas medicinais, conhecendo cada 

uma e especificando detalhadamente os locais em que podem ser encontrados “no mato”. É 

uma relação de muita proximidade, assemelhando-se a uma relação familiar. Isso é 

percebido pela descrição minuciosa e riqueza de detalhes. Esse é um dos motivos pelo qual 
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há tanta preocupação com a perda de território, pois se houver, consequentemente irá 

sucumbir todas as ervas utilizadas para suas práticas medicinais e realização e reprodução 

de seus saberes repassados tradicionalmente. O contato direto com a interpretação dos 

grupos foram de suma importância para o desenvolvimento da pesquisa, pois permitem um 

maior contato com sua realidade e são úteis para se conhecer de que forma essa realidade é 

construída “por que se compreende e como se compreende” (BORDIEU, 2010), e como 

essa realidade é interpretada pelo grupo. Partindo do ponto de que a realidade é 

interpretada não se pode elaborar conclusões acerca do assunto, pois as relações sociais são 

contínuas e variáveis, ela é construída. Partindo desse ponto, não se pode extrair uma 

conclusão acerca das relações sociais, e embora não se possa obter determinada conclusão 

fixa a respeito delas, pois são na verdade apenas interpretações que fazemos das 

interpretações que os grupos fazem de si e dos outros (GEERTZ), através da pesquisa de 

campo foi possível observar que a influência das crenças religiosas orienta diretamente a 

ação dos indivíduos, consequentemente interfere nas decisões frente aos conflitos sobre 

territorialidade. Percebe-se também que a interação do grupo quanto aos conhecimentos 

compartilhados são repassados de forma oral e mantendo uma relação com o conhecimento 

dos antepassados, ou seja, são utilizados como estratégia de reprodução de saberes e 

contribuem para a manutenção da identidade. Após observação dos relatos e entrevistas é 

importante destacar que estão ameaçados não somente os territórios, mas os próprios 

detentores dos saberes. A luta não está em torno apenas das terras, e os povos precisam não 

apenas ter seus saberes reconhecidos, mas sua integridade humana preservada, ou melhor, 

o que há de mais raro: a vida humana. 
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Na década de 2000 observou-se uma tendência à formalização das relações de trabalho 

intimamente relacionada com a expansão do nível da produção e a capacidade desta na 

geração de postos formais devido, principalmente, à implementação de políticas públicas 

para redução dos índices de informalidade e, assim, o aumento da formalização dos postos 

de trabalho. O presente trabalho propôs-se a realizar um panorama da evolução do mercado 

de trabalho brasileiro ao longo da década de 2000 e suas implicações em função do gênero, 

identificando e compreendendo a evolução do mercado de trabalho brasileiro, ao mesmo 

tempo em que avalia as implicações relativas às mudanças ocorridas no mercado de 

trabalho brasileiro para mulheres. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e, 

posterior, análise quantitativa, consultando-se os sites do Departamento Intersindical de 

Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, da 

Organização Internacional do Trabalho e do Instituto Maranhense de Estudos 

Socioeconômicos e Cartográficos.Observou-se o aumento do nível de ocupação feminina 

entre os anos 2001/2008.  Contudo, apesar de ter crescido cerca de 3 vezes mais em relação 

às taxas masculinas, o patamar de ocupação feminina ainda permanece inferior até o ano 

de 2008. (Tabela 1). Houve, também, uma redução significativa na taxa de desemprego no 

período de 2001-2008 para ambos os sexos. Não obstante, o nível de desemprego feminino 

permaneceu superior ao masculino durante o período citado, de modo que a razão entre 

ambos chegou quase a dobrar no intervalo 2006-2008, quando se deflagrou a crise 

financeira internacional com fortes impactos no mercado de trabalho brasileiro, implicando 

na perda de milhares de empregos formais. (Tabela 2). Quanto às taxas de informalidade, 

observou-se que ainda em 2006, cerca da metade dos trabalhadores ocupados com mais de 

16 anos de idade (51,7%) permaneciam sem contratos regulares, isto é, sem acesso à 

proteção social. No período 2001 a 2006, a taxa de informalidade dos homens não-negros 

recuou 3,5% enquanto a taxa dos homens negros diminuiu 4,3%. Já as mulheres, apesar 

das taxas mais elevadas que as dos homens de seu grupo racial apresentaram um 

movimento de redução da inserção informal ao longo de todo o período, de modo que as 

taxas de informalidade das mulheres negras e brancas apresentam recuo de 3,3% e 2,6%, 

respectivamente. (Tabela 3). Na ótica do mercado de trabalho para as mulheres, 

perceberam-se significativas melhorias, acompanhando a tendência geral do mercado de 

trabalho, o que trouxe para elas certa redução da informalidade, aumento da taxa de 

formalidade, redução na taxa do desemprego, aumento na taxa de ocupação. Entretanto, na 

comparação com as taxas masculinas, ainda se percebem diversas desigualdades de modo a 

apontar que elas, em geral, estão inseridas em postos de trabalho precários ao mesmo 

tempo em que são as mais afetadas em tempos de crise como a crise mundial de 

2008/2009. Portanto, apesar das significativas melhoras do mercado de trabalho na década 

2000-2010, ainda o emprego feminino está sujeito às condições de trabalho precárias, 

apresentando diferenças marcantes se comparadas com o emprego masculino de modo a 

não alcançar, muitas vezes, sequer a média entre ambas as taxas. 
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Tabela 1 – Taxa de Ocupação das pessoas de 16 anos e mais, por sexo. Brasil – 2001 a 

2008 (em %). 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria utilizando dados da PNAD/IBGE extraídos de OIT, 2009; BERG: RIBEIRO, 

2010. 

 

 

Tabela 2 – Taxa de desemprego das pessoas de 16 anos e mais, por sexo.  Brasil – 2002 a 

2009 (em %) 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Elaboração própria utilizando dados da PNAD/IBGE extraídos de OIT, 2009; BERG: RIBEIRO, 

2010,      CORSEUIL, 2010. 

 

 

Tabela 3 – Taxa de informalidade das pessoas acima de 16 anos por sexo e cor/raça.  Brasil 

- 2001 a 2006. 

 

Sexo e cor/raça 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Homens        

Não-negros 46,3 47,0 45,1 44,9 44,1 42,8 

negros 61,4 62,0 61,3 59,4 58,5 57,1 

Mulheres       

Não-negras 50,1 50,3 49,3 48,9 48,5 47,5 

Negras 65,9 66,3 65 65 63,9 62,6 

TOTAL 54,6 55,3 54,2 53,5 53,0 51,7 

 

Fonte: Elaboração própria utilizando dados da PNAD/IBGE extraídos de OIT, 2010 CORSEUIL, 2009, 

CORSEUIL, 2010. 

 

Palavras-chave: evolução, mercado de trabalho, mulheres. 
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Total 65,6 66,7 66,3 67,6 68,1 68,5 68,6 69,1 

Sexo  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Mulheres 12,0 11,7 12,4 11,9 12,4 11,2 11,0 10,3 6,7 

Homens 7,6 7,3 7,9 7,0 7,2 6,0 6,1 5,6 12,1 

Total 9,4 9,2 9,9 9,1 9,5 8,6 8,3 7,8 9,1 
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A partir do século XX as empresas de modo geral se tornaram o principal sustentáculo do 

mercado, da acumulação de riquezas e do ordenamento social. Até meados da segunda 

metade do século, o Estado, pelo menos na metade ocidental do globo, ainda era o 

elemento central na organização da sociedade e de todos os seus aspectos (social, 

econômico, político e moral). Contudo, ainda no mesmo século, o Estado de bem-estar 

como era mais conhecido, perde seu campo de influencia, o que desloca o mesmo de sua 

centralidade anteriormente ocupada. Isso abre precedentes para novas formas de 

organização, principalmente social e econômica, onde o aparato estatal passa a 

desempenhar a função de articulador dos interesses do mercado globalizado. Dessa 

maneira, outros agentes emergem na luta, ou negociação, por direitos sociais que possam 

garantir uma melhor condição de vida perante as dificuldades estruturais causadas pela 

consolidação do paradigma de mercado. É nesse contexto que surge a responsabilidade 

social, ou responsabilidade social corporativa, o que indica uma ligação direta do conceito 

com a lógica empresarial. Assim, deixa de ser exclusivamente de interesse e dever do 

Estado à garantia de suprir as necessidades e demandas da sociedade. Passa a ser, por 

conseguinte, de interesse das empresas o abastecimento das demandas sociais, às vezes por 

compromisso moral e ético, ou por filantropia, talvez orientada por uma legislação que 

obrigue a realização das praticas de responsabilidade social ou por fim, pensando no 

fortalecimento da marca da empresa. Dessa forma, o lócus aqui é investigar como ocorre o 

processo de utilização da responsabilidade social por parte da VALE, em específico nas 

áreas em que há instalações da empresa no município de São Luís do Maranhão, e como 

contraponto, entender como as comunidades atingidas direta e indiretamente pelos projetos 

da empresa entendem e recebem as ações de responsabilidade social. Dessa forma, objetivo 

aqui é identificar, quantificar e avaliar os programas de Responsabilidade Social 

desenvolvidos pela VALE em São Luís, atentando para os impactos e sua repercussão 

tanto pela ótica da empresa quanto pela ótica das comunidades envolvidas nessas ações. 

Para fins de efetivação da pesquisa, realizaremos trabalho de campo junto às áreas onde 

estão sendo desenvolvidas as ações de responsabilidade social, serão feitas coletas de 

dados tanto através de observação direta, o que nos permitirá as primeiras conclusões sobre 

as comunidades, como também através da utilização de entrevistas e questionário, que 

explanarão as opiniões das pessoas assistidas. Nesse processo de investigação também será 

realizada pesquisa documental visando coletar dados junto aos registros e relatórios das 

empresas envolvidas, órgãos governamentais e não-governamentais, para o conhecimento 

real dos projetos abarcados por essas empresas. Algumas visitas de campo foram 

empreendidas no intuito de observar empiricamente sobre a comunidade e sua relação com 

a empresa, buscando observar onde e como estão às condições existentes entre as 

instalações da VALE e a comunidade onde a mesma está presente. A fim de proporcionar 

melhor compreensão acerca das relações que se configuram entre a companhia VALE e as 
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comunidades em que a mesma está presente, empreendeu-se algumas atividades de campo. 

Das comunidades visitadas aponta-se a Estiva, Coqueiro, Vila Samara, Juçara, áreas que 

são cortadas pelos trilhos da Estrada de Ferro Carajás por onde percorrem os vagões da 

VALE abarrotados de minério e que estão próximas ou inseridas na área destina a 

construção do polo siderúrgico ludovicense. A pesquisa de campo tem o objetivo de 

possibilitar a identificação da dinâmica das áreas de estudo, bem como estabelecer contatos 

de maneira construir uma rede relacional que permita a troca de informações entre 

pesquisador e sujeitos. No caso em questão buscou-se contatos em escolas e com 

lideranças comunitárias, uma vez que no construir da pesquisa, tais sujeitos, por estarem 

inseridos nas lógicas educacional e política demonstraram ser possuidores de informações 

mais contextualizadas e coerentes sobre a atual realidade estrutural das áreas. Nesse 

sentido, as quatro áreas visitadas possuíam escolas, postos de saúde, associações 

comunitárias e algumas vias pavimentadas. Também ônibus coletivos que fazem o 

transporte interno e externo. Contudo, apesar da existência de determinadas estruturas 

básicas, a partir da observação direta, notou-se que tais são altamente precárias. 

Especificamente no caso da Vila Samara, Coqueiro e do povoado de Juçara, ambas são 

diretamente atingidas pela passagem do trilho de transporta os vagões da VALE. No que 

tange as conceituações sobre a responsabilidade social depare-se com um leque de 

orientações teóricas que associam a temática discutida com contextos e abordagens 

distintas. Acerca disso, pode-se associar a responsabilidade social ao marketing social; a 

uma ação baseada em parâmetros legais; ou até mesmo à filantropia. É partir dessas 

perspectivas teóricas que buscou-se refletir as ações de responsabilidade social das 

empresas em específico da VALE no contexto local, visando entender os as extensões, 

limites e recorrências das práticas desta empresa, de forma a apreender o sentido real 

dessas ações a partir do entendimento da empresa e como contraponto a partir do ponto de 

vista da comunidade enquanto, em tese, principal alvo das ações de responsabilidade 

social. Historicamente a VALE, antiga Companhia Vale do Rio Doce, surge na década de 

40 como uma “sociedade de economia mista do Governo Brasileiro, criada pelo Decreto-

lei n° 4.352, de 1° de junho de 1942. Fundada inicialmente com o objetivo de organizar a 

produção e a exportação de minério de ferro localizado nas minas situadas em Itabari – 

MG (...) que na década de 70 (...) iniciou um processo de ampliação de suas bases como 

desenvolvimento do Projeto Carajás, voltando voltado para a exploração de reservas 

minerais, localizadas no Estado do Pará, com escoamento pela Estrada de Ferro Carajás, 

com exportação de Minérios pelo Porto de São Luís, no Estado do Maranhão” (ZAGALO, 

2010, p. 7)Nesse contexto começa-se a construção de uma rede de relações tanto históricas, 

como econômicas e sociais entre a empresa, o próprio Estado e as populações diretamente 

atingidas pela implantação da Companhia. Dessa forma, a empresa nos últimos trinta anos 

continuou a expandir suas áreas de atuação, elevando isso a níveis globais. Há de fato 

aqueles que acreditam na responsabilidade social enquanto um caminho possível na 

tentativa possibilitar melhor condições de vida para a sociedade ou população dependendo 

do contexto discutido. Há ainda aqueles que enxergam tais ações como mera caridade, 

como um ato de bondade das empresas. Não obstante existem os mais críticos que 

interpretam determinados projetos como um pouco mais de sagacidade e desconfiança. A 

partir do observado, das primeiras impressões entende-se que a utilização da 

responsabilidade social das empresas, em específico da VALE, tem como principal 

objetivo amortecer os impactos das ações das empresas a fim de manter estável o nível 

pacífico entre empresa e comunidade. Isso se dá uma vez que as empresas se inserem áreas 

possuem uma dinâmica social e política própria e que determinadas ações ao gerarem 

determinados impactos podem desnivelar a coesão e coerência dessas populações. É que 
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entra a responsabilidade social. Entretanto, a dinamicidade das relações sociais e da própria 

realidade social permite outras interpretações a partir de novas relações de poder, 

econômicas e simbólicas sobre uma mesma realidade. Nesse sentido, correlacionando ao 

caso estudado, pode-se notar que, frente à inoperância e ausência da VALE a partir de 

falaciosas afirmações referentes à responsabilidade social, as comunidades estudadas, 

impactadas direta e indiretamente, se articulam e reorganizam em torno de potenciais 

interesses e garantia de benefícios para a melhora da qualidade de vida, de modo construir 

uma outra perspectiva sobre a responsabilidade social, baseada no protagonismo 

comunitário envolto por redes políticas de mobilização que aglomeram outras 

comunidades em torna da luta por garantia de direitos como projeto de oposição aos 

“planejamentos governamentais e empresariais de caráter modernizador e sob a bandeira 

de desenvolvimento econômico, normalmente, tendem a desconsiderar a história social e 

os vínculos afetivos entre os grupos sociais, o território e seus recurso” (SANT’ANA 

JÚNIOR, PEREIRA, ALVES, PEREIRA, 2009, p. 35, 36). Contudo, não se pode afirma 

ou concluir por definitivo aquilo que fora investigado, uma vez que a complexidade do real 

pode revelar outras perspectivas, outras possibilidades.  
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PRÉ-AMAZÔNIA MARANHENSE 

 

Orientanda: Aldy Mary Ilário Da Silva – Bolsista PIBIC/FAPEMA 
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Pedagogia – CESSIN/UEMA; Maria da Graça Figueiredo Silva – Profª do Curso de Letras 

– CESSIN/UEMA. 

 

O presente trabalho tem como objetivo cartografar a memória coletiva dos grupos artísticos e 

religiosos da chamada Pré-Amazônia Maranhense, com ênfase para o município de Santa Inês e 

Pindaré. Por meio de entrevistas, observações diretas e coleta de narrativas obteve-se material 

acerca dos processos de ocupações, manifestações culturais e práticas religiosas que compõem 

a memória coletiva da referida região. Trata-se de um campo de estudo ainda a ser explorado. 

Os primeiros grupos estudados foram a Tenda Espírita de Umbanda São Lourenço, Nação 

Palmares de Capoeira, Bumba-meu-boi Estrela do Vale, Boi do Lobato, Amantes Companhia 

de Dança e Tenda Monte Sião Repouso das Almas de Angola. Percebeu-se que tais 

manifestações vivem um momento de ocultação nos espaços em que estão inseridos. Este 

projeto, portanto, por meio dessas narrativas, dá visibilidade a tais manifestações, contribuindo 

para o seu reconhecimento perante a sociedade. O trabalho foi realizado, primeiramente, com a 

preparação dos pesquisadores, com reuniões de planejamento, levantamentos bibliográficos, 

montagem de acervos, sessões de estudos e discussões de textos de alguns teóricos que tratam 

de assuntos referentes à pesquisa. Realizamos, em seguida, as atividades de coletas de 

informações, com fundamentação teórica e com a sensibilidade necessária, a fim de não ferir a 

identidade que cada grupo construiu ao longo dos anos. Esse ferimento, causado pelo que 

Bourdieu (1998) chama de violência simbólica, uma violência subjetiva às pessoas, pode trazer 

muitos constrangimentos para o pesquisador e, sobretudo, ao pesquisado. Posteriormente, 

começamos o mapeamento dos grupos e movimentos sociais dos munícipios citados para uma 

possível coleta de dados. O contato direto foi fundamental para obtenção dos resultados, como: 

identificação das raízes culturais diante da globalização e desvalorização de quem prestigia os 

mesmos; revisão de conceitos formulados; relato das dificuldades de expressão dos elementos 

culturais. A pesquisa possibilitou material que poderá servir de arquivo das tradições que estão 

sendo reformuladas, ou mesmo, extintas, principalmente no âmbito religioso. Essas discussões 

expõem dificuldades que os grupos ultrapassam para continuarem atuantes, além de possibilitar 

o reconhecimento dessas práticas por quem as desconhecem. A aproximação do pesquisador 

com o pesquisado pôde estabelecer interação e diálogo, etapa que obteve colaboração da 

Universidade que assumiu a ligação entre a academia e a sociedade, entre os saberes científicos 

e tradicionais, que não estão desvinculados da realidade social, religiosa e política. A 

metodologia de pesquisa realizada expõe a realidade dos povos e comunidades tradicionais 

através da memória oral e coletiva, respeitando a fidelidade dos relatos dos pesquisados. Assim, 

o trabalho possibilita o mapeamento e identificação dos movimentos sociais e artísticos e 

religiosos com coletas de narrativas desenvolvidas.  A pesquisa tem revelado formas de 

expressão e manifestações que permanecem ocultas na sociedade e tem contribuído para o 

fortalecimento dessas organizações. O estudo, por outro lado, vem colocando a Universidade 

em contato direto com a realidade, o que permite uma troca de saberes bastante instigante para 

o enriquecimento do conhecimento tanto tradicional quanto científico. 
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O presente trabalho pretende identificar a logística montada pelo governo do Estado para 

implantação da Refinaria Premium, e o seu pleno funcionamento no município de 

Bacabeira, localizado a aproximadamente 60 quilômetros de São Luís, capital.  Nesse 

sentido buscou-se esclarecer o enfoque de desenvolvimento que o Maranhão aborda 

percebendo-se uma relação orgânica entre o Estado e o capital, assumindo o primeiro, 

papel mediador para a reprodução do capital. O Estado assim cria as condições de 

infraestrutura demandada; assim como desenvolve estratégias de controle social, no 

sentido de dirimir os questionamentos e as resistências dos trabalhadores à dinâmica 

imprimida pelo capital, como por exemplo, a pseudo massa de emprego que a propaganda 

do governo tanto dissemina e levando em conta as categorias de alguns autores que são 

fundamentais para compreensão do objeto a ser estudado (Refinaria Premium). Visa 

também identificar a política adotada pelo governo do estado que desde 1980 

aproximadamente, vem sendo  implantada, e deu-se inicio com a vinda do Projeto Grande 

Carajás, onde almeja a modernização do estado através da instalação de grandes 

empreendimentos econômicos. Assim como realizar visitas ao campo de pesquisa para 

confrontar as expectativas dos moradores com a vinda desse grande empreendimento para 

Bacabeira, com a visão da iniciativa privada, fato que promove profundas mudanças nessa 

localidade e em suas imediações. Tem como objetivo Investigar que tipo de logística está 

sendo montada pelo governo do Estado visando a implantação da Refinaria Premium.  

Assim como, identificar quais as possíveis mudanças ocorridas na área do entorno onde 

está sendo implantada a Refinaria Premium; perceber a opinião dos moradores em relação 

à implantação da Refinaria Premium; e observar as condições de infraestrutura e a política 

de subsidio juntamente com os efeitos político institucional já produzidos na vida dos 

moradores a partir dessas mudanças. O processo da pesquisa está articulado em dois 

momentos distintos. Na primeira etapa da pesquisa centrou-se na pesquisa bibliográfica 

(leitura e revisão do projeto, resenhas). Na segunda a prioridade é a pesquisa mais a de 

campo aqui entendido como local de pesquisa (Refinaria Premium), para tanto será 

necessário à construção de instrumentos analíticos (questionário, entrevistas, observações, 

etc). O método a ser adotado será o crítico – dialético que compreende a realidade como 

uma totalidade concreta. Isto é, supõe um movimento que vai das interpretações mais 

simples para as mais complexas. O pesquisador enxerga a realidade como um processo 

dinâmico e não como algo estático, ou seja, trata-se de um percurso lógico de apreensão do 

real que segundo Marx (1997), caminha do abstrato ao concreto.  O Maranhão 

historicamente vem sendo demarcado no contexto da sua expansão capitalista, 

considerando, entretanto, que tal processo caracteriza-se pelos padrões assumidos pelo 

caráter internacional da acumulação capitalista nos países denominados periféricos, assim 

como afirma Harvey (2010), o imperialismo do tipo capitalista, surge de uma relação 

dialética entre as lógicas territorial e capitalista do poder, e são relações internas uma da 

outra. O atual contexto econômico do estado intensificou atividades industriais, o qual a 

Refinaria Premium é mais uma etapa dessa empreitada que visa o desenvolvimento por 

meio de uma dinâmica estritamente industrial. Isso provavelmente vai desencadear 

453



 

impactos em todos os aspectos da vida população da região, tanto do campo quanto da 

cidade. Percebi que as lógicas de ocupação e a Idea de desenvolvimento e progresso no 

município de Bacabeira são completamente distintas dependendo do ponto de vista que se 

fala. Há um preço muito alto a se pagar pela falsa promessa de desenvolvimento para todos 

que tanto o Governo vende. A partir do que percebi ao longo de toda a pesquisa 

percebemos que há uma imensa discrepância entre o discurso das comunidades atingidas 

diretamente, o Governo e a iniciativa privada representada aqui pela Refinaria Premium, o 

que podemos perceber é que os impactos são visíveis e alarmantes como a violência e o 

deslocamento de comunidades tradicionais. Portanto o que a Refinaria trouxe até o 

momento não foi um desenvolvimento ou melhorias significativas para os moradores do 

entorno, e se não forem tomadas decisões urgentes, esse cenário tende a se perpetuar, com 

pouca infraestrutura cedida pelo governo, mas com inúmeros benefícios fornecidos a 

iniciativa privada, o que nota-se é um favorecimento a melhoria apenas da ideologia 

dominante favorecendo assim a perpetuação de uma classe que a muito permanece no 

poder, e sem perspectiva de saída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Imagens da Refinaria Premium I: A, B, C, D; localizada no município de 

Bacabeira-MA. 

Palavras-chave: Logística, Desenvolvimento, Globalização. 
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A ROTA DO EMPREENDEDORISMO NO MARANHÃO: MAPEAMENTO DOS 

EMPREENDIMENTOS QUE INTEGRAM A ATUAL POLÍTICA DO GOVERNO 

DO ESTADO 

 

Orientada: Bianca Sampaio Corrêa – Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Graduanda do Curso de Ciências Sociais 

 

Orientadora: Zulene Muniz Barbosa 

Profª Draª do Departamento de Ciências Sociais – CCSA/UEMA 

 

Este projeto de pesquisa tem como objetivo mapear os principais empreendimentos do 

Maranhão na “nova década,” tendo como foco as alterações socioeconômicas e ambientais 

provocadas pela Refinaria Premium I, no conjunto de municípios da microregião de 

Rosário em especial o município de Bacabeira com o propósito de perceber e compreender 

os seus efeitos de médio e longo prazo. A pesquisa, por sua vez, se constituiu em dois 

momentos: no primeiro fizemos o levantamento bibliográfico e no segundo momento 

realizamos entrevistas com pessoas diretamente e indiretamente afetadas pela Refinaria 

Premium I. Assim podemos constatar que inúmeros impactos estão ocorrendo em toda a 

Micro região de Rosário, impactos socioeconômicos e ambientais. Como exemplos desses 

impactos tem-se a comunidade Salva Terra que foi desalojada em decorrência da 

implantação da Refinaria e tem sofrido vários impactos, sobretudo no seu modo de vida e 

na relação de trabalho. Esta comunidade antes dispunha do rio chamado Rabo de Porco, do 

qual consumiam agua, porém com o processo de terraplanagem da Refinaria o rio ficou 

poluído deixando assim a água imprópria para o consumo. Hoje, a comunidade usufrui da 

agua do poço artesiano, mas não na mesma quantidade que dispunham antes, pois falta 

agua diariamente. Outros impactos no município de Rosário foram o aumento do custo de 

vida, sobretudo, porque, com a chegada da Refinaria os terrenos ficaram valorizados, 

houve, portanto um aumento da especulação imobiliária, além também do aumento da 

violência. Partindo da premissa que a implantação de uma Refinaria provoca o confronto 

entre duas lógicas: a do empreendedor que torna invisíveis os grupos sociais locais e 

percebe o território como espaço vazio e disponível para fortes intervenções ambientais e 

sociais e a lógica dos grupos sociais locais, que percebe o território como sendo plena de 

significados, fonte de sobrevivência e espaço de realização de modo de vida própria, 

tradicionalmente estabelecida relativamente pouco impactante ao meio. Pudemos constatar 

através das entrevistas que realizamos que os impactos causados pela Refinaria Premium I 

mudou bastante o modo de vida da população, nas suas relações de trabalho e também 

pudemos observar que os discursos relatados pela presidente da associação de moradores 

da comunidade de Salva Terra, moradores da comunidade e o Secretário de Cultura do 

município de Rosário distingue-se do que fora relatado pelo engenheiro da empresa (GSF) 

contratada da Refinaria, particularmente no que se refere ao olhar sobre esses impactos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

456



 

 

 
Figura1 – Área de implantação da Refinaria Premium I ainda na fase de terraplanagem 

 

 
Figura 2 – Comunidade Salva Terra, local de moradia da comunidade depois que foram 

desalojados. 

 

Palavras Chave: Desenvolvimento, Crescimento, Grandes Projetos. 
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LEVANTAMENTO, CLASSIFICAÇÃO E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 

REFERENTE À CONFIGURAÇÃO URBANA DAS CIDADES DE IMPERATRIZ E 

AÇAILÂNDIA 

 

Orientada: Glenda Ribeiro PINTO – Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Acadêmica do Curso de Ciências Sociais – CCSA/UEMA 

 

Orientadora: Rosirene Martins LIMA 

Profa. Adjunta I – CCSA/UEMA  

 

Colaboradora: Luzinele Everton de ALCOBAÇA – bolsista BIC/CNPQ 

Acadêmica do Curso de Ciências Sociais – CCSA/UEMA  

 

O Projeto Implicações dos Grandes Empreendimentos na Dinâmica Socioespacial das 

Cidades de Imperatriz e Açailândia, cujo Plano de Trabalho Levantamento, classificação e 

análise da documentação referente à configuração urbana das cidades de Imperatriz e 

Açailândia, está inserido, analisa a atual configuração urbana destas cidades, no sentido de 

verificar as permanências e as mudanças no processo da urbanização regional. Tem-se 

observado que as referidas cidades apresentam intenso dinamismo devido à presença de 

grandes empreendimentos na região. Para melhor aprofundamento da problemática em 

questão discutiu-se a temática da cidade a partir da visão de diferentes autores, objetivando 

conhecer os diversos aspectos que fazem parte da construção da cidade e que interferem na 

dinâmica da mesma. Nesse sentido, debateu-se a visão de autores como Elias e Pequeno 

(2007), no que se refere às cidades do agronegócio, quando as atividades relacionadas à 

agropecuária, siderurgia, ao cultivo de eucalipto e à soja têm exercido influência direta e 

indireta na organização e estruturação do espaço urbano. Convém ressaltar que dentre as 

características do agronegócio está a sua forte integração à economia urbana, gerando uma 

extensa gama de novas relações campo-cidade. Essas novas relações, impostas pelo 

agronegócio, representam um papel fundamental para a expansão da urbanização e para o 

crescimento de cidades médias e locais, fortalecendo-as, em termos demográficos ou 

econômicos. A dinâmica vivenciada por Imperatriz e Açailândia tem provocado distintas 

formas de ocupação e usos da cidade, que se encontram para além de esquemas 

comumente concebidos. Observa-se que essas cidades vêm sofrendo profundas 

transformações socioespaciais, de modo que as situações rurais que eram aparentemente 

visíveis por toda cidade, tem sido contrastada com outra forma de organização que se 

impõe, conferindo uma nova configuração ao espaço urbano. Dessa forma, Santos (1993), 

apresenta uma leitura sobre espaço rural e espaço urbano, numa tentativa de desmistificar 

concepções clássicas de espaços fortemente delimitados. O autor afirma que a evolução 

contemporânea da economia e da sociedade e o recente movimento de urbanização e de 

expansão capitalista no campo propiciam ao território brasileiro se encontrar dividido em 

dois grandes subtipos denominados espaço agrícola e espaço urbano ou região agrícola e 

região urbana. Segundo a classificação de Santos (1993), é possível delimitar as cidades 

em discussão na região agrícola, visto que a mesma tem sua unidade devido à inter-relação 

entre mundo rural e mundo urbano, este último representado por cidades que abrigam 

atividades agrícolas circundantes e que dependem dessas atividades. Diante de uma nova 

configuração urbana espacial, percebe-se o surgimento de novas formas de moradia em 

Imperatriz, com a construção de “condomínios fechados” e um processo incipiente de 

verticalização, aliado a uma diversa rede de serviços em expansão, que se consolida para 

atender novos sujeitos que chegam às cidades e acabam por impor novas formas de 
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apropriação do espaço. Para Souza (2005), essa configuração espacial é denominada de 

fragmentação do tecido sociopolítico-espacial, que não é apenas uma nova forma de 

designar o aumento de disparidades sociais, nem mesmo um jeito novo de se referir ao 

agravamento da segregação residencial, mas uma expressão que designa um processo que 

abrange a formação de enclaves territoriais ilegais, como também o “auto-

enclausuramento” de uma parte crescente da classe média e das elites. Contudo, ressalta-se 

que esse processo de reestruturação urbana é seletivo e excludente, social e espacialmente. 

As cidades de Imperatriz e Açailândia tem experimentado um período de desenvolvimento 

decorrente da chegada de grandes empreendimentos. No entanto, há a necessidade de 

identificar os aspectos subjacentes ao referido desenvolvimento, dado que o mesmo recebe 

diferentes concepções. Enquanto algumas pessoas acreditam que uma cidade “desenvolve-

se” ao crescer, ao se expandir, ao conhecer uma modernização do seu espaço e dos 

transportes, ao ter algumas áreas embelezadas e remodeladas, Souza (2005) contrapõe a 

essa concepção, uma visão estritamente social, afirmando que um desenvolvimento urbano 

autêntico não se confunde com uma simples expansão do tecido urbano e a crescente 

complexidade deste, na esteira do crescimento econômico e da modernização tecnológica, 

e nem mesmo com um aumento ou sofisticação do espaço urbano. Para o autor, deve haver 

um desenvolvimento socioespacial na e da cidade, no que concerne à conquista de melhor 

qualidade de vida para um número crescente de pessoas e de cada vez mais justiça social. 

Por último, o autor Lungo (2004) discute se os grandes projetos urbanos constituem uma 

via para impulsionar a privatização da gestão urbana. Na década de 80, houve uma 

transformação na administração das cidades, passando de uma modalidade de 

gerenciamento para outra em que predominava uma visão empresarial (Lungo apud 

Harvey, 1996). Nessa visão de gestão urbana, o papel da instituição pública e o interesse 

geral tendem a desaparecer em função dos interesses privados. Todavia, o autor afirma que 

o Estado deve conduzir o desenvolvimento das cidades para garantir níveis mínimos de 

equidade e sustentabilidade e não ser simplesmente um facilitador das intervenções e 

investimentos privados. Após leitura e fichamento da bibliografia indicada pela 

orientadora, como parte da primeira etapa da metodologia, partiu-se para a pesquisa de 

campo, a qual consiste na consulta de fontes secundárias. O levantamento de dados e 

informações dessas fontes, além da catalogação e análise dos mesmos, permitiu estabelecer 

uma relação dos empreendimentos com a dinâmica das cidades de Imperatriz e Açailândia, 

que se reestruturam para atender às novas necessidades colocadas. No entanto, os discursos 

dos diversos setores da sociedade apontam que a reestruturação da cidade dirige-se para o 

atendimento do capital, ignorando as necessidades da população. 
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O COTIDIANO SÃO OUTROS QUATROCENTOS 
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O início desta pesquisa teve seu foco voltado para o descobrimento e análise da produção 

do espaço na cidade de São Luís. Buscava caracterizar as práticas espaciais em bairros 

populares de São Luís, mostrando o real funcionamento de seu meio urbano. Contudo, no 

decorrer da pesquisa, em meio às dificuldades encontradas para seguir a metodologia 

escolhida e para levar a pesquisa a certas áreas da cidade, seu objeto de estudo foi se 

modificando. Em um determinado momento, após alguns contatos com a União Nacional 

pela Moradia Popular, decidiu-se aprofundar os estudos sobre a mesma, analisando a 

logística do seu funcionamento interno, as dificuldades encontradas em cada projeto, as 

realizações feitas ate hoje e outros aspectos importantes. Além disso, foi possível observar 

o cotidiano de algumas pessoas que trabalham pela União e como elas influenciam e são 

influenciadas pelo ritmo da cidade. A UNMP iniciou sua articulação em 1989 e 

consolidou-se a partir do processo de coletas de assinaturas para o primeiro Projeto de Lei 

de Iniciativa Popular que criou o Sistema, o Fundo e o Conselho Nacional por Moradia 

Popular no Brasil (Lei 11.124/05). Com esta tarefa os movimentos de moradia do Paraná, 

de São Paulo e Minas Gerais iniciam com objetivo de articular e mobilizar os movimentos 

de moradia, lutar pelo direito à moradia, por reforma urbana e autogestão e assim resgatar 

a esperança do povo rumo a uma sociedade sem exclusão social. Sua atuação se dá nas 

áreas de favelas, cortiços, sem-teto, mutirões ocupações e loteamentos. Passados 19 anos, a 

atuação do movimento com essas propostas estão localizadas em 19 Estados brasileiros 

(incluindo o Maranhão). Sempre defendendo a proposta autogestionária, o direito à 

moradia e à cidade e a participação popular nas políticas públicas e radicalmente contra os 

despejos, a UNMP organiza-se em torno desses princípios comuns que se traduzem em 

reivindicações, lutas concretas e propostas dirigidas ao poder público nas três esferas de 

governo. Nesse sentido, tem enfrentado as diferentes gestões, ao longo desse tempo, 

buscando a negociação e a ação propositiva, sem deixar de lado as ferramentas de luta e 

pressão do movimento popular. Saindo da história da União em sua amplitude nacional, 

passamos para analisar seu funcionamento e suas realizações na Ilha de São Luís. Os 

trabalhos já realizados pela União seguem alguns padrões desde o projeto da unidade 

residencial (Figura 1) até o modo de inscrição e seleção das famílias beneficiadas. Foram 

Zumbi dos Palmares, Vila Zeni, Residencial Vitória, Residencial Ana Jansen e Residencial 

Canudos, Residencial Maria Firmina (Figura 3). Foi possível observar que os projetos, 

diante da especulação imobiliária cada vez maior em nossa cidade, apresentam uma 

enorme diferença nos custos de produção, tornando evidentes os abusos exercidos pelo 

mercado imobiliário. Tomando como exemplo o Residencial Maria Firmina, com 160 

unidades habitacionais, o custo por unidade foi de R$ 17.570,17, o que é muito abaixo do 

cobrado pelo mercado, mesmo sendo direcionado à baixa renda. Direcionando o foco da 

pesquisa para os movimentos populares, foi possível ressaltar as grandes conquistas 

realizadas pelos mesmos, os quais, a maioria das vezes, não recebem a devida atenção da 

sociedade (Figura 2). 
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Figura 2   

Creuzamar de 

Pinho em 

entrevista para a 

pesquisa na sede 

da Central de 

Movimentos 

populares. 

Figura 1 – PROGRAMA 

CRÉDITO SOLIDÁRIO 

– Projeto Arquitetônico 

– Planta Baixa Padrão. 

Fonte: Central de 

Movimentos Populares 

do Maranhão  
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Figura 3 – Foto do Projeto Residencial Maria Firmina – Implantação – aprovado em 

05/03/2008 e hoje jáexistente. Fonte: Central de Movimentos Populares do Maranhão 
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A diversidade corresponde a um fator essencial para a preservação de sítios urbanos. Seja 

ela de ordem social, cultural ou de usos, sempre representará um elemento enriquecedor de 

toda estrutura patrimonial contida no tecido urbano de determinado sítio (PICKARD, 

2001).  As atividades não residenciais por sua vez possuem um papel fundamental para o 

processo de preservação urbana, contribuem de diversas formas, dentre elas com a atração 

de pessoas ao sitio, uso das edificações, suporte e conexão das atividades ali presentes. Na 

cidade de São Luís a área patrimonial tombada pelo governo federal mostra-se com 

utilização bastante intensa, é composta de diversas áreas, com utilizações predominantes 

distintas, mas de maneira geral é notável a predominância de atividades não residenciais. 

Atualmente ele representa um espaço histórico, porém não é desejado pela população e não 

apresenta mais o mesmo grau de importância que apresentou no passado. De acordo com 

as observações, coleta de dados e diagnósticos realizados na pesquisa anterior pôde-se 

obter diversas conclusões a respeito de fatores que representam as principais questões e 

problemáticas que envolvem o centro histórico da cidade de São Luis. Como a 

compreensão de que o papel das atividades econômicas nos processos de preservação 

urbana está relacionado à manutenção da vivacidade do bairro, e que a associação entre 

elas e a função habitacional é fundamental para transformar o bairro em um ambiente 

estável com menores sujeições ao desenvolvimento de problemas ligados ao exercício 

monofuncional. Pode-se compreender que a estabilidade está relacionada à 

complementação coexistente entre estas duas funções que transformam o bairro em um 

ambiente diversificado capaz de manter seus habitantes supridos de elementos essenciais 

para que se possam evitar problemas de diversas naturezas. Assim neste ciclo de pesquisa 

objetiva-se compreender a integração da dimensão econômica pelo processo de 

preservação urbana através das atividades não residenciais implantadas na área de 

tombamento federal de São Luís do Maranhão, através da análise específica dos subsetores 

da Sé, João Lisboa e Mercês. No município de São Luis, situado na Ilha do Maranhão, a 

área patrimonial tombada pelo governo federal apresenta diversas características que 

distinguem esta região da cidade das demais. Composta por vários bairros, ele se mostra 

diferenciada em cada sub região do seu perímetro. Através destas características a área de 

tombamento federal pode ser dividida em cinco subsetores: Desterro, Praia Grande, Sé, 

João Lisboa e Mercês. Estes subsetores correspondem a áreas onde as características de 

uso do solo urbano, identidade cultural e social são mais próximas entre si. Cada subsetor 

apresenta sua singularidade, utilização do solo urbano mais evidente, e edificação ou 

paisagem urbana específica. Cada subsetor analisado – João Lisboa, Sé e Mercês – 

apresenta um conjunto arquitetônico dotado de características históricas relevantes ao 

passado histórico da cidade de São Luis e a utilização dos mesmos através da implantação 

de atividades, sejam elas institucionais, comerciais, religiosas, residenciais e de serviços, 

enriquece e agrega valor ao patrimônio. Garantindo assim a sua apropriação pelos 

habitantes da cidade. Em cada um destes três subsetores é perceptível à carência de 

uniformidade com relação às atividades ali estabelecidas. O que pode ser encarado como 

um fator positivo para a vitalidade do sitio urbano, uma vez que este passa a compreender 
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diversas formas de utilização do bem patrimonial, assim como a apropriação não só pelos 

habitantes da área, mas por todos os influenciados direta e indiretamente com o 

desenvolvimento das atividades ali estabelecidas. Por sua vez a utilização dos imóveis 

quando se dá de forma predatória afeta não somente o imóvel e sua estrutura física, mas 

também seus arredores e áreas que recebem influência direta da atividade ali desenvolvida. 

Na maioria das vezes isso acarreta na descaracterização das fachadas e elementos 

compositores da estrutura histórica da edificação. É também através da análise dos três 

subsetores que é possível compreender as relações entre a valorização patrimonial e as 

potencialidades de cada uma das regiões. Desta forma é possível distinguir áreas de 

interesse onde a valorização patrimonial é preponderante. Apesar deste fato pode-se notar a 

realidade da escassez de investimentos no centro histórico de São Luís, ao passo que até 

mesmo em áreas como estas podem ser encontrados imóveis sem utilização e em estado de 

ruínas. Algumas áreas que estão dentro do perímetro da zona de tombamento federal 

possuem como característica marcante a moradia de população de baixa renda, o 

desenvolvimento de atividades ilícitas, e ocorrências de criminalidade. Estas áreas muitas 

vezes são responsabilizadas por parte da insegurança coexistente no centro histórico, 

devido à relação entre a população e algumas destas atividades com as ocorrências 

criminais dentro dos limites do centro histórico. A população habitante destas zonas e seus 

arredores vive em torno destas tensões e está sujeita as consequências ocasionadas por elas, 

afetando a qualidade de vida dos moradores, a sanidade do ambiente urbano,e  estendendo 

seus efeitos para as demais regiões do centro histórico. O subsetor da Sé é caracterizado 

pela predominância do uso do solo residencial, sendo mais perceptível em suas zonas de 

interesse turístico e comercial o uso institucional. Neste subsetor estão localizadas 

importantes edificações político-administrativas e religiosas do estado do Maranhão e do 

município de São Luís. Sendo assim agrega áreas de interesse administrativo e turístico. 

Dentro dele estão localizadas importantes praças que reúnem a sua volta algumas destas 

importantes edificações como a Praça D. Pedro II e a Benedito Leite, que abrigam em seu 

entrono o Palácio dos Leões e da Igreja da Sé. A predominância de uso no subsetor é 

residencial, corresponde a 23%, e é de grande expressividade para a área. Nas áreas de 

maior expressividade, próximas as zonas administrativas e turísticas é notável o 

quantitativo de construções em obras de reforma e recuperação. Os casarões em estado de 

ruína correspondem a 4% do acervo. As atividades não residenciais no subsetor da sé são 

de extrema importância para a coesão e desempenho da função do subsetor para com o 

restante da cidade, uma vez que agrega importantes equipamentos que dão suporte a 

função política, administrativa, religiosa e turística da cidade. O predomínio de atividades 

não residenciais é comercial (41,6%), seguido das atividades de serviços (33,3%) e do uso 

institucional (25%). De forma geral o grau de preservação da área está relacionado a maior 

infra estrutura urbana e atenção concedida pelos órgãos públicos ao subsetor, uma vez que 

abriga muitos destes. Os imóveis são caracterizados pelo predomínio de conceitos BOM e 

SATISFATÓRIO em todos os elementos avaliados. O subsetor João Lisboa tem como 

principais marcos a Praça João Lisboa e o Largo do Carmo compreende todo o conjunto de 

edificações em volta destes espaços que se encontram em seu limites. De maneira 

predominante possui uso do solo não residencial dos tipos comercial e institucional. A 

presença de alguns equipamentos urbanos como o Teatro Arthur Azevedo reforça a 

importância da área deste subsetor para a cidade de São Luís. O conjunto arquitetônico da 

área é caracterizado principalmente pela presença de edificações de estilo português e 

eclético de mais de um pavimento. Muitas vezes a grandiosidade dos imóveis impulsiona a 

utilização mista dos mesmos, ou a fragmentação em diversas unidades comercias, 

residenciais, ou a mistura entre as duas. Atualmente o uso não residencial corresponde a 
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60% dos imóveis do subsetor, o baixo percentual de utilização residencial, 12%, revela a 

tendência de migração do uso residencial, caracterizado fortemente pela utilização 

comercial e institucional. Um agravante para a preservação dos imóveis da área pode ser 

confirmada através dos dados onde o percentual de imóveis vagos corresponde a 23%. 

Apenas 2% dos imóveis estão em estado de ruína e 3% em obras, o que pode ser 

relacionado como a baixo nível de investimentos na região. O subsetor João Lisboa é 

predominantemente comercial, 66,6% das atividades ali estabelecidas são classificadas 

nesta categoria. A atividade institucional também possui bastante expressividade e 

corresponde a 23,3% do uso não residencial. Alem destes as atividades ligadas aos serviços 

correspondem a 6,6%, e as religiosas a 3,3%. O grau de conservação e preservação dos 

imóveis do subsetor João Lisboa é irregular onde há evidencia de variados conceitos de 

acordo com as categorias avaliadas. No subsetor Mercês são bastante notáveis as 

características de transição entre os setores que circundam o seu perímetro – Praia Grande, 

Desterro e João Lisboa. Assim a região deste subsetor tem como particularidade marcante 

a influência das características principais dos subsetores vizinhos. Apesar disso pode-se 

notar o predomínio da influência do subsetor desterro, uma vez que a região das Mercês é 

marcada de maneira mais forte com a presença da habitação popular. No seu conjunto 

arquitetônico há o predomínio de edificações de estilo tradicional português, e também de 

estilo popular. Estas últimas muitas vezes tendem a imitar características das edificações 

portuguesas propriamente ditas através da incorporação de alguns elementos típicos destas 

em suas fachadas, como azulejo e tipos de esquadria. Os imóveis classificados como 

historicistas possuem determinado destaque neste subsetor, pois muitos deles são 

consequências de reconstruções de antigos imóveis e ruínas. No subsetor predominam as 

atividades não residenciais comerciais – 37,5%, seguidas das atividades de serviço – 

33,3%, e das relacionadas ao setor institucional – 29,1%. De acordo com a analise da 

preservação e conservação dos imóveis do subsetor, pôde-se notar que o grau de 

conservação predominante da área varia entre os conceitos BOM e SATISFATÓRIO, e o 

de preservação demonstra determinado desequilíbrio onde existe uma maior percentual de 

elementos com conceito PROBLEMÁTICO. Nos cinco subsetores as atividades não 

residenciais se mostram essenciais para a manutenção das dinâmicas urbanas 

compreendidas no território do centro histórico. Elas atuam de maneira conjunta e sua 

importância reside na complementaridade que exercem com os outros elementos 

compositores das dinâmicas urbanas, como outros usos, atividades, e população. A 

importância econômica destas atividades também não pode ser avaliada isoladamente, uma 

vez que agregam diversos atores sociais e representam suporte e renda a varias pessoas e 

estabelecimentos. A população e o exercício das atividades desenvolvidas pelo homem são 

os principais meios de preservar o que se tem. Para isso é de fundamental importância que 

se compreenda a atitude necessária aos habitantes da cidade aos investidores, e gestores do 

patrimônio. Então, possa-se unir forças e interesses com o objetivo de atribuir cada vez 

mais valor ao sitio urbano que é de propriedade de todos e deve se preservado viabilizando 

a geração de rentabilidade e contribuindo para o crescimento cultural histórico da cidade. 
 

Palavras-chave: patrimônio, preservação, centro histórico. 
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Em São Luís as ações de preservação do Centro iniciaram na década de 40. Em 1950 

começaram os tombamentos federais,  e cinco anos depois foi tombado o Conjunto 

Arquitetônico e Urbanístico do Largo do Desterro. Já em 1974 ocorreu o Tombamento 

Federal do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de São Luís, com cerca de 

1000 imóveis (ANDRÉS, 1998). Dessa forma, percebe-se que a cidade detêm um histórico 

de patrimonialização significativo, no entanto, ainda persistem inúmeros bens que não são 

usados e que transformam-se rapidamente em um problema, uma vez que o processo não 

consegue integrá-los à dinâmica urbana. Assim a pesquisa tem como objetivo demonstrar 

como o processo de patrimonialização do sítio urbano de São Luís que acumula 

historicamente investimentos e ações não consegue nem estancar o processo de degradação 

física, social e econômica e nem impedir um processo de morte gradual do bem gerado 

pela vacância. Como procedimentos metodológicos foi feita uma fase inicial de 

organização e estruturação conceitual da pesquisa que corresponde à fundamentação 

teórica, com a leitura e o fichamento de diversos livros e artigos sobre o tema. Também 

realizou-se a interpretação de mapas e desenhos referentes ao Centro da cidade. Bem como 

levantamento fotográfico da área em estudo. Foram realizadas entrevistas com gestores, 

técnicos e empresários, proprietários e locatários dos bens culturais. Também foi realizada 

a caracterização dos imóveis e a aplicação de questionários aos usuários nos três sub-

setores pesquisados, num total foram mapeados 141 imóveis. Com o aumento considerável 

da população  em meados do século XX torna-se evidente que o Centro não conseguiria 

suportar toda essa gente, nesse sentido a expansão da cidade é necessária, e ocorreu 

principalmente ao longo do caminho grande nos bairros que foram surgindo ao seu redor, 

como o João Paulo (ANDRÈS, 2008). No entanto, é interessante observar que essa 

expansão não apenas trouxe novas áreas habitáveis para a cidade como também remanejou 

uma parcela considerável da população do Centro. Uma das explicações seriam as duras 

exigências da política higienista adotada na década de 30. As construções que não 

apresentavam as mínimas condições de salubridade eram desocupadas ou nos piores casos 

demolidas. Já na década de setenta a expansão se deu em direção as praias (LOPES, 2008). 

Percebe-se que o uso residencial predomina no sub-setor da Sé (57%), pois nos sub-setores 

João Lisboa e Mercês o uso predominante é o não residencial, respectivamente com 60% e 

44% do total. Já com relação aos bens que não possuem uso, o sub-setor da Sé apresenta o 

maior percentual dos que estão em obras com 8%. O sub-setor João Lisboa possui a maior 

porcentagem (23%) de bens vagos. E o sub-setor Mercês possui o maior percentual de bens 

que estão em ruínas, com 9% dos seus imóveis nesse estado (Figura 1). A preservação do 

Centro sempre se baseou na reconstrução, reforma e recuperação  dos bens construídos, 

ficando em segundo plano a parte que lhe é humana, seus ocupantes. Não adianta preservar 

uma área, se nesse processo medidas sociais  não são tomadas para dar condições das 
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populações permanecerem nesses locais. Dessa maneira, o não envolvimento da 

comunidade acaba sendo também um vetor de abandono. Trazer novos usos para as 

construções do sitio é importante, sobretudo aquelas que estão vagas, ou em ruínas, afinal 

recupera-se um importante bem cultural para a cidade. O que acaba trazendo visitantes e 

turistas. Isso ajuda a economia da cidade como um todo, e principalmente a do Centro, 

afinal as pessoas tem o interesse de consumir aquela comida típica, hospedar-se naquela 

construção histórica e conhecer os bens construídos e os moradores desse local. No 

entanto, na medida que se investe em uma infra e uma supra estrutura voltada para os 

visitantes os moradores novamente ficam de lado. E o que é pior, os locais tornam-se 

ocupados durante o dia, mas durante a noite ficam desertos.  Verifica-se que em algumas 

áreas do Centro isso já está acontecendo (Figura 2). Isso acaba sendo um outro fator de 

abandono, pois quem tem uma casa no Centro, sente-se seguro durante o dia, mas quando 

chega a noite fecham a porta de casa com medo de assaltos e de atividades ilícitas, como a 

venda de drogas. Como as casas possuem as fachadas no limite do lote, e pelas normas de 

preservação não se pode colocar grades nas esquadrias, apesar de nem todos as 

respeitarem, a insegurança aumenta, assim as pessoas preferem morar em outra área da 

cidade, dentro do seu muro, que nas habitações do Centro. Esse fato é relevante, pois além 

de ser vetor de abandono, também acaba sendo um impedimento para que novos 

moradores ocupem essas habitações. Outro fator relacionado ao esvaziamento é que a 

habitação histórica não consegue propiciar a privacidade, o conforto ou a segurança que 

uma habitação atualmente proporciona para seus moradores, assim seria necessário adaptá-

las, no entanto existe uma grande dificuldade em adaptar os edifícios históricos a novos 

usos (FILHO, 1987), pois requer um alto investimento e muitas regras devem ser seguidas. 

Dessa forma para os moradores do Centro acaba tornando-se algo inviável, pois sentem-se 

amarrados pelas normas e por não possuírem os meios. Grande parte das construções em 

uso no centro, são relacionadas ao uso não residencial, em menor escala ao uso residencial 

e por último vem a questão das construções que estão vagas ou em ruínas. O que não deixa 

de ser preocupante, pois os locais que não possuem uso também estabelecem relações com 

os usos praticados e também com os habitantes do sítio. As pessoas que moram ou 

trabalham próximas a eles sentem-se ameaçadas diretamente pelo perigo que existe de 

desabamento. E também por atraírem uma grande diversidade de animais como cobras, 

ratos, baratas e mosquitos da dengue, que vivem entre a vegetação de médio e grande porte 

que se desenvolveu dentro dessas construções abandonadas, demonstrando um risco a 

saúde dos moradores. Essas mesmas construções muitas vezes acabam tonando-se 

depósitos de lixo. Outro problema relacionado a esses bens vagos, é a insegurança gerada 

por um espaço que pode servir como esconderijo para ladrões durante a noite, para a 

prática de prostituição ou para o tráfico de drogas. São atividades que assustam o morador, 

o trabalhador, bem como o turista. Alguns imóveis ainda são utilizados de forma irregular 

e até clandestina, como habitação multifamiliar. Dessa forma, percebe-se que as ações de 

recuperação, reforma e revitalização do sítio não foram suficientes para gerar uma 

qualidade habitacional ou mesmo comercial que garantisse a sua efetiva recuperação em 

termos arquitetônicos, urbanísticos, econômicos e populacional.  
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Figura 1 - Uso Atual, respectivamente: João Lisboa, Mercês e Sé, 2012. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Turnos de Funcionamento das Unidades Não Residenciais, 2012. 
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São Luís, a principal cidade da Região Metropolitana, e uma das três capitais brasileiras 

localizadas em ilha; atualmente possui cerca de um milhão de habitantes. A cidade vem 

apresentando um acelerado crescimento social e físico, e com isso os problemas de 

infraestrutura estão se agravando cada vez mais rápido, principalmente no que diz respeito 

a transporte e mobilidade urbana. A observação desse acelerado e desordenado caos 

urbano fez com que surgisse o interesse e a necessidade do estudo realizado, o qual 

procurou analisar quais as reais condições de mobilidade do modo a pé e a qualidade dessa 

infraestrutura oferecida à população, em alguns dos principais corredores viários de São 

Luís, tendo como principal característica a macro avaliação desses espaços. A pesquisa 

visa auxiliar a ação do poder público ou de iniciativa privada, na criação de projetos e 

planos de ações mais específicos, que objetivem a otimização da acessibilidade dos 

espaços públicos; para que estes planos ajam de maneira mais eficaz na resolução dos 

problemas referentes às condições gerais oferecidas aos pedestres. O resultado visa 

apresentar, além das investigações conceituais e metodológicas realizadas por meio de 

pesquisas bibliográficas, a situação das calçadas das Avenidas Marechal Castelo Branco, 

Euclides Figueiredo e dos Africanos, aplicando o método de Ferreira e Sanches para 

avaliação de calçadas, o que auxiliará o poder público no que tange ao melhor 

desenvolvimento da acessibilidade nessas avenidas. O trabalho realizado faz parte do 

projeto de pesquisa intitulado “Trânsito e Transporte Urbano: Bases para a Orientação de 

Planos de Mobilidade na Cidade de São Luís”. O método escolhido para a avaliação das 

calçadas foi o de Ferreira e Sanches e, segundo os mesmos, as calçadas e os espaços 

públicos devem garantir um ambiente adequado que atenda às necessidades de todos os 

usuários em condições de conforto e segurança, independentemente de suas limitações 

físicas, sejam elas permanentes ou temporárias. Ferreira e Sanches (2001) aplicaram uma 

metodologia similar à de Khisty (1995) para determinar o índice de qualidade das calçadas. 

Consideraram cinco indicadores de qualidade: atratividade visual, manutenção, largura 

efetiva, segurança e seguridade. Este trabalho demostrou a adaptabilidade da metodologia 

em outros contextos urbanos (Larrañanga, Ferret, Cybis, 2005). A aplicação do método 

proposto se desenvolve ao longo de três etapas: i. Avaliação técnica dos espaços para 

pedestres, com base em indicadores de qualidade, atribuindo-se pontuação correspondente 

(avaliação técnica); ii. Ponderação destes indicadores de acordo com a percepção dos 

usuários (grau de importância atribuída a cada indicador) e; iii. Avaliação final dos espaços 

avaliados, que é estimada considerando a pontuação obtida na avaliação técnica, ponderada 

pela avaliação dos usuários (percepção). Desta avaliação final é determinado o IQC – 

índice de qualidade das calçadas (5 a 0). Finalmente comparam-se os resultados obtidos do 

IQC com uma tabela de níveis de pontuação do nível de serviço oferecido (A a F). Os 

autores aplicaram seu método na avaliação da qualidade dos espaços para pedestres na 

cidade de São Carlos – SP, onde consideraram aspectos ambientais que determinam a 
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percepção da qualidade atribuída pelos pedestres a estes espaços e caracterizam o Nível de 

Serviço das calçadas. Tais aspectos foram incorporados através de alguns Indicadores de 

Qualidade. Como forma de amostragem do método, foram escolhidos três corredores 

viários da Cidade de São Luís, que ligam o centro da cidade a outras áreas de grande 

concentração. São eles: Avenida Marechal Castelo Branco, Avenida Euclides Figueiredo e 

Avenida dos Africanos, conforme demonstrado no mapa da Figura 01.  

 

 
Figura 01. Avenidas abordadas. 

 

Após a utilização dos métodos nas avenidas abordadas, concluiu-se que nenhuma delas 

possui as condições necessárias para considera-las totalmente adequadas para que os 

pedestres façam um bom uso. As calçadas da avenida Marechal Castelo Branco 

apresentam condições regulares, as da avenida Euclides Figueiredo apresentam condições 

ruins nos trechos representados por vazios urbanos e regulares nos demais trechos 

pesquisados e as da avenida dos Africanos apresentam condições ruins nos trechos dos 

lotes de uso comercial, boas nos de uso residencial, péssimas nos de vazios urbanos e 

ótimas nas áreas de esporte e lazer.  

 

Palavras-chave: infraestrutura, mobilidade, crescimento. 
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ACOMPANHAMENTO DE COLETA, ENSAIOS E LEVANTAMENTOS DE 

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS NO ESTADO DO MARANHÃO 
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Acadêmica do Curso de Química Licenciatura – CECEN/UEMA 

 

Orientador: Walter Canales SANT’ANA  
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A principal forma de revestimento de rodovias pavimentadas na maioria dos países do 

mundo é o asfáltico e no Brasil isso representa cerca de 95%, além de grande parte das vias 

urbanas (BERNUCCI et al., 2006). É grande o questionamento sobre a qualidade do 

asfalto utilizado nas obras de pavimentação no Estado do Maranhão. Aos sinais iniciais de 

patologias nas vias urbanas ou nas rodovias, é o primeiro material lembrado para ser  

responsabilizado pelas falhas precoces. O presente trabalho pretende de modo científico 

realizar ensaios de caracterização nos asfaltos e agregados recebidos em obras no Estado 

do Maranhão e avaliar os eventuais reflexos destes resultados nas propriedades mecânicas 

das misturas asfálticas. Os ensaios foram executados no Laboratório de Mecânica dos 

Solos e Pavimentação – LSP, do CCT da UEMA. Foram realizados ensaios de 

caracterização dos agregados e do ligante asfáltico utilizados em três diferentes obras de 

pavimentação no Estado. A primeira e a segunda amostra dos materiais (Obra D - PMQ e 

Obra E - CAUQ) foram coletadas em uma usina de pavimentação no município de São 

Luís, sendo que a amostra da Obra F - AAUQ foi trazida por uma empresa privada. Estes 

materiais coletados possibilitaram a mistura e compactação de corpos-de-prova para 

ensaios volumétricos e mecânicos. Para efeito de estudo e comparação, as misturas 

asfálticas usinadas em campo, para as respectivas obras, também foram coletadas para 

ensaios de laboratório. Para os agregados, os ensaios envolveram a determinação das 

principais características levadas em consideração nos serviços de pavimentação, como 

granulometria (DNER-ME 083-98), adesividade aos produtos asfálticos (DNER-ME 

078/94), densidade real do grão (DNER-ME 084/95), massa específica aparente (DNER-

ME 081/98), absorção de água (DNER-ME 081/98), resistência ao desgaste (DNER-ME 

035/98), índice de forma (NBR 7809/2006) e equivalente de areia (DNER-ME 054/97). 

Para avaliar o tipo de asfalto utilizado realizaram-se ensaios de características físicas do 

ligante: penetração (DNER-ME 003/99), ponto de amolecimento (NBR 6560/2000) e 

viscosidade Saybolt-Furol (NBR-14576/2001). O processo escolhido para a dosagem e 

confecção das misturas asfálticas foi o método Marshall, o mais usado no Brasil e que faz 

uso da compactação por impacto e avaliação de propriedades mecânicas por meio da 

prensa Marshall. Produziram-se CP’s com vários teores de ligante e para a escolha do teor 

ótimo de ligante foram avaliadas as propriedades volumétricas e mecânicas (DNER-ME 

043/95), priorizando o volume de vazios. Para o teor ótimo resultante, produziram-se 

novos corpos-de-prova submetendo-os aos ensaios de caracterização volumétrica, 

mecânica, incluindo a  Resistência à Tração por Compressão Diametral (DNER-ME 

138/95) e Desgaste Cantabro (ABNT NBR 15140/2004). A mistura de agregados da obra 

D, foi composta de 28% de pó de pedra e 32% de areia e 40% de brita 0 e encaixou-se na 

faixa F de PMQ da norma DERT-CE-ES 13/94. Na obra E, a mistura de agregados 

enquadrou-se na faixa C de CAUQ da norma DNIT 031/2006-ES, com 50% de brita 0, 

40% de pó de pedra e 10% de areia. Já o enquadramento granulométrico dos agregados da 

obra F deu-se na faixa B de AAUQ da norma DNIT 032/2005-ES, sendo a mistura 

composta de 19,6% de pó de pedra e 80,4% de areia.  A absorção dos agregados ensaiados 
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foi considerada normal visto que se obtiveram resultados abaixo de um limite de 2% 

(BERNUCCI et al., 2006, p.167); Os resultados de abrasão obtidos se enquadram 

perfeitamente à especificação para camadas de base e revestimento de pavimentos cujo o 

valor de desgaste Los Angeles aceitável está entre 40 e 55% (BERNUCCI et al., 2006, 

p.135). A norma DNIT 031/2006-ES especifica que o índice de forma dos agregados para 

concreto asfáltico não deve ser inferior a 0,5, portanto, a forma dos agregados utilizados é 

adequada e não ocasiona problemas ao pavimento. Os resultados de equivalente de areia da 

obra E e F obedeceram à especificação para concreto asfáltico (DNIT 031/2006 – ES) e 

para areia-asfalto (DNIT 032/2005 – ES), que estabelecem um equivalente de areia igual 

ou superior a 55%. O resultado da obra D mostrou-se abaixo do valor da especificação, 

isso indica a presença de materiais finos que podem comprometer a qualidade da mistura 

asfáltica (Tabela 1). A adesividade dos produtos asfálticos aos agregados graúdos mostrou-

se insatisfatória para todos os agregados ensaiados, podendo contribuir para algumas 

patologias precoces como afundamentos por consolidação em trilha de roda e nas 

desagregações (BERNUCCI et al., 2006, p.419). A penetração das três amostras de CAP 

teve sua classificação 30-45, caracterizando um asfalto mais consistente, propício ao clima 

quente da região. O ponto de amolecimento aproximou-se da temperatura constante da 

especificação para o CAP 50-70. O ensaio de viscosidade também comprovou a 

proximidade dos ligantes asfálticos recebidos, CAP 50-70, dos parâmetros limitantes para 

o CAP 30-45 podendo-se inferir a boa qualidade do asfalto (Tabela 2). Os ensaios 

mecânicos foram realizados para os corpos-de-prova com o teor ótimo de asfalto das obras 

D, E e F (Tabela 3), apresentando estabilidade, RT e desgaste satisfatórios. A Tabela 4 

mostra que as amostras de campo apresentaram teores de asfalto superiores àqueles 

encontrados para as amostras de laboratório, sendo melhores os seus resultados à exceção 

do desgaste cantabro. Os resultados da pesquisa mostraram-se satisfatórios à tese proposta 

no projeto de que o asfalto não é o principal responsável pelos defeitos que surgem nas 

obras de pavimentação do estado do Maranhão. O asfalto apresentou resultados até 

superiores ao que se espera para este tipo de ligante (50-70). Quanto aos agregados 

observou-se falta de adesividade ao ligante e valor excessivo de material fino não inerte na 

obra F. Os resultados dos ensaios mecânicos revelam que não há reflexo imediato dos 

danos de falta de adesividade nas obras D e E. Já para a obra F os resultados dos ensaios de 

estabilidade Marshall foram aquém do que preceitua a norma respectiva. Conclui-se pela 

recomendação de um dope para melhorar a adesividade do ligante ao agregado; para 

utilização de areia lavado nas obras de pavimentação e por fim, para que sejam 

empregados cuidados maiores no controle tecnológico das obras podendo ser este o 

verdadeiro motivo de insucessos de curto prazo nas rodovias e vias públicas urbanas. 

 

Tabela 1–Resultados dos ensaios realizados nos agregados 

Obra Agregado Densidade Absorção 

(%) 

Abrasão LA 

(%) 

Índice de 

forma 

Equiv. de 

Areia (%) 
D Brita 0 2,76 0,43 15,4 3,11 - 

Pó de pedra 2,75 - - - - 

Areia 2,68 - - - 34,9 

E Brita 0 2,74 0,91 16,2 2,8 - 

Pó de Pedra 2,78 - - - - 

Areia 2,64 - - - 77,1 

F Pó de Pedra 2,78 - - - - 

Areia 2,65 - - - 68,4 

 

C
 

 

      

476



 

 

Tabela 2- Resultados dos ensaios do ligante asfaltico 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3- Resultados dos ensaios de misturas produzidas no laboratório 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4- Resultados dos ensaios de misturas coletadas em campo 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: asfalto, qualidade, pavimentação. 
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o
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o
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ENTENDENDO A QUALIDADE EM SERVIÇOS OFERECIDOS EM CLÍNICA 

MÉDICA 
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Orientadora: Rossane Cardoso Carvalho. 
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DEMEP/UEMA 

 

A busca pela qualidade vem sendo, cada vez mais, priorizadas em diversas organizações 

no Brasil e no mundo, a partir do entendimento de que atuar neste quesito pode lhes 

proporcionar diferencial competitivo. De acordo com Hutchins (1993), a qualidade não diz 

respeito a um produto apenas ou a um serviço específico, mas sim a tudo o que uma 

organização faz, poderia ou deveria fazer para determinar a opinião não só dos seus 

clientes imediatos ou usuários finais, mas a sua reputação na comunidade, e todos os seus 

aspectos. Como existe uma variabilidade quanto à definição de serviços, torna-se difícil 

definir qualidade na prestação de serviços. Assim, foi necessário dividi-la em conjuntos de 

determinantes, para uma melhor compreensão tais como: confiabilidade, ou seja, prestar o 

serviço conforme prometido; rapidez que seria velocidade de atendimento; tangíveis 

referem-se a instalações físicas, aparência dos funcionários e equipamento utilizados no 

processo; empatia que trata da cordialidade; flexibilidade, ou seja, capacidade de mudar e 

adaptar o serviço para se ajustar às necessidades dos clientes; acesso, que se refere à 

facilidade de entrar em contato ou acessar fisicamente o serviço e; disponibilidade, que é a 

facilidade em encontrar pessoal disponível para atendimento (PARASURMAN et all, 

1988; JHONSTON, 1995; GHOBADIAN et all, 1994; GIANESE e CORRÊA, 1994). Já 

em estabelecimentos de saúde os serviços são prestados com forte introdução do contato 

humano e, por essa razão, são conduzidos com forte influência das emoções individuais 

tanto dos clientes como dos funcionários. De acordo com Donabedian (1992), o melhor 

cuidado é o que maximiza o bem-estar do paciente, levando em conta o balanço dos 

ganhos e perdas esperados que acompanhem o processo do cuidado em todas as etapas. 

Para Hunt (1977), a satisfação não é o grau de agradabilidade da experiência, mas a 

avaliação de como esta experiência foi agradável segundo o que deveria ser ou se esperava 

que fosse.  Donabedian (1982) também apresenta um modelo na década de 1960, que 

separa em três categorias os componentes para avaliação de qualidade: estrutura, processo 

e resultados (PEREIRA, 1995, GESTÃO EM SAUDE, 1998). A estrutura refere-se aos 

recursos ou insumos utilizados na assistência; o processo inclui as atividades empregadas 

pelos profissionais de saúde, transformando os recursos em resultados e; os resultados são 

representados pelas mudanças observadas nos pacientes através do desaparecimento de 

sintomas, redução de mortalidade, aumento na capacidade de realizar tarefas do dia-a-dia e 

a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. Quanto à estrutura, aqui denominada de 

ambiência física, alguns fatores são importantes, tais como temperatura adequada, 

iluminação, cores, mobiliários adequados e espaçamentos entre estes, entre outros 

aspectos. Slack et al. (1996) afirma, é importante que o profissional prestador de serviço 

objetive conhecer as expectativas de seus clientes para então buscar melhorias de 

desempenho que favoreçam uma percepção positiva. As melhores ideias para aprimorar os 

serviços vêm dos clientes que dependem dos produtos e serviços. Os clientes podem julgar 

a qualidade percebida dos serviços de saúde e também sugerir ideias úteis para sua 

melhoria. Diante disso, este trabalho teve como objetivo conhecer as dimensões que 
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caracterizam a qualidade na prestação de serviços em uma clínica de saúde para propor 

ações para garantia da qualidade nos serviços prestados. A pesquisa bibliográfica foi 

fundamental para estabelecer uma estratégia de entrada em campo, bem como para definir 

as dimensões da qualidade dos serviços prestados na clínica A pesquisa de campo foi 

encaminhada por meio de observações in loco, com a aplicação de questionários semi-

abertos, que foram preenchidos voluntariamente por clientes da clínica, por funcionários e 

gestores. A pesquisa documental, por sua vez, serviu para ter acesso a dados e informações 

que eventualmente ajudassem a compreender e analisar os fenômenos em estudo. Depois 

das investigações teóricas e de campo, pôde-se observar alguns resultados interessantes. O 

primeiro deles é que aspectos físicos da clínica, como conforto do mobiliário e 

climatização (temperatura) foram considerados essencialmente entre “excelente” e “bom”. 

Isto mostra que estes aspectos foram bem planejados e que estão de acordo com o que se 

espera dele: conforto e higiene adequados. Por outro lado, o ruído na clínica apareceu 

como um aspecto que tem potencial de incomodar clientes e funcionários. Ruído este que 

as observações in loco mostraram ser prioritariamente relacionado à movimentação das 

pessoas pelos espaços da clínica, como apresentado na figura 01: Salas de espera e 

recepção da clínica estudada, e também pelas rotinas de trabalho. Por isso a proposta do 

uso de painéis de senhas e, também, a fixação de cartazes alertando para a necessidade de 

silêncio. Um fato que chamou a atenção foi que a percepção dos funcionários que têm 

contato direto com clientes e dos clientes, a respeito do serviço que prestam e do serviço 

que recebem, respectivamente, diverge. Por exemplo, estes funcionários acreditam que o 

contato é essencialmente “bom” (75% dos respondentes), enquanto esta opinião só 

prevaleceu entre 40% dos clientes. Por outro lado, 25% dos funcionários acreditam que 

este contato é “excelente” e, entre os clientes apenas 10% dos clientes o consideraram 

assim. E ainda, 15% dos clientes o classificaram como regular e 35% o percebem como 

sendo ruim. Para além destas observações, este estudo possibilitou conhecer as dimensões 

que caracterizam a qualidade na prestação de serviços de saúde e suas particularidades. Do 

ponto de vista da teoria, observou-se ser interessante considerar dimensões tangíveis e 

intangíveis ao se estudar a prestação de serviços. Isto por que, ambos os fatores têm 

impacto direto sobre a percepção que os clientes terão sobre a qualidade do serviço como 

um todo. Por outro lado, com a pesquisa de campo, confirmou-se o que a teoria já 

preconiza. Ou seja, o atendimento pessoal, o contato direto entre cliente e fornecedor, é um 

fator preponderante no delineamento da percepção que os clientes têm sobre o serviço. 

Como não há a produção de um bem, um resultado físico palpável, o cliente tende a 

desviar muito de sua percepção sobre a qualidade do serviço para o contato com o 

prestador. Um dos achados desta pesquisa, e abordado anteriormente, foi a percepção 

equivocada que os funcionários têm sobre o serviço que prestam. Em outras palavras, os 

clientes veem muito a melhorar nesta relação direta, enquanto os funcionários, nem tanto. 

Esta distorção pode revelar que manter uma pesquisa de satisfação contínua na empresa 

seria interessante para verificar onde pode atuar pro ativamente, eliminando estas 

distorções. Deve-se enfatizar que os determinantes da qualidade no atendimento estão 

sujeitos a pressões advindas da própria condição humana, que por sua vez, são 

essencialmente variáveis e envolvem estados psicológicos e físicos inadequados, estados 

de irritabilidade por estresse de fontes diversas. Logo, tanto para funcionários, quanto para 

clientes, haverá sempre um ou outro fator desta condição que poderá desencadear maior ou 

menor satisfação com o atendimento que prestam ou que recebem. Finalmente, observa-se 

que o grande desafio que se coloca para gestores de empresas que prestam serviços é atuar 

preventivamente nos fatores que podem desencadear problemas na relação com os clientes. 

Palavras chaves: qualidade, qualidade no atendimento e serviços de saúde. 
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Figura 01 – Salas de espera e recepção da clínica estudada. 

 

Palavras-chave: qualidade; atendimento; serviços de saúse. 
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Orientada: Samira Pedroso SALDANHA – Bolsista PIBIC/FAPEMA/UEMA 

Acadêmica do Curso de Engenharia de Produção – CCT/UEMA 

 

Orientadora: Rossane Cardoso Carvalho 

Professora Dra. do Departamento de Engenharia Mecânica e Produção – 

DEMECP/CCT/UEMA 

 

Ao longo do tempo, as discussões sobre a geração de resíduos corporificaram-se, indo ter 

eco também nas questões sociais e econômicas. Considerações importantes passaram a 

incorporar questões relacionadas aos resíduos sólidos, tais como sua redução já na etapa de 

geração; a diminuição do uso de matérias primas; a adequada destinação pós-consumo; o 

reuso e a reciclagem, entre outros. Em outras palavras, está em curso uma evolução 

qualitativa nas discussões, que acabam tendo reflexo na produtividade dos recursos 

utilizados nos mais diversos setores industriais. Assim, observa-se que as atividades 

humanas domésticas ou mesmo oriundas da produção de bens ou serviços, sempre geram 

algum tipo de resíduo, que trazem consigo uma série de impactos potenciais. Estes 

impactos na biosfera experimentaram um crescimento acelerado e significativo despois da 

Revolução Industrial. De acordo com Ferreira (2000), a preocupação com a geração dos 

resíduos industriais é relativamente recente e adveio de problemas quanto à sua disposição 

inadequada no ambiente natural. Assim, nos países desenvolvidos, a identificação e 

recuperação de áreas degradadas por resíduos industriais possuem orçamentos da ordem de 

bilhões de dólares. Apesar disso, ainda há sérios problemas a serem resolvidos em 

importantes áreas industriais no mundo. Além de seu potencial de impactar no ambiente 

natural, a geração de resíduos sólidos comporta ainda a perda de matéria e energia, o que é 

uma questão essencialmente ligada à ineficiência produtiva. Desta forma, este trabalho foi 

desenvolvido a partir do entendimento da preponderância em desenvolver estudos cuja 

finalidade seja corporificar trabalhos que busquem entender que oportunidades de 

otimização no gerenciamento dos resíduos industriais gerados se colocam em São Luís, 

Maranhão. Neste sentido, o objetivo principal deste trabalho foi entender como ocorre a 

gestão de resíduos em pequenas e médias indústrias localizadas em São Luís (MA) e 

verificar como podem ser viabilizados estudos de aproveitamento de resíduos, seja para 

reuso, seja para reciclagem. Metodologicamente, para alcançar o objetivo proposto, 

utilizou-se pesquisa bibliográfica, documental e de campo. A pesquisa bibliográfica buscou 

aproximar o pesquisador ao tema de estudo e utilizou como ferramenta de registro, o 

fichamento por autores e por assunto. Foram alvos da pesquisa bibliográfica inicialmente, a 

ABNT NBR 10.004/2004, que trata da classificação de resíduos sólidos em suas várias 

especificidades. Outras fontes importantes referiram-se a experiências similares ao escopo 

deste trabalho. A pesquisa de campo por sua vez, foi realizada em empresas industriais de 

médio e pequeno porte localizadas em São Luís, Maranhão, apoiada em roteiros de 

entrevista semiabertos. A pesquisa bibliográfica proporcionou observar que o 

gerenciamento de resíduos sólidos de qualquer origem é uma ferramenta fundamental para 

a conservação ambiental e para a qualidade de vida das populações. No caso dos resíduos 

gerados pelas indústrias, que são de responsabilidade das empresas geradoras, este 

gerenciamento torna-se preponderante, uma vez que os resíduos industriais podem ter 

características poluentes importantes. Mesmo que pareça alarmante, cabe ressaltar que em 

todos os momentos da cadeia produtiva de determinado produto, existe a possibilidade de 
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geração de resíduos, perigosos ou não, que entram em contato com o solo, as águas e o ar. 

O papel da gestão ambiental nas empresas seria o de melhor gerir este contato ou a 

possibilidade de ocorrência deste contato. Esta gestão se dá normalmente em um conjunto 

de ações e com suporte tecnológico para minimizar emissões de poluentes. Segundo 

Ferreira (2000), a principal característica de um sistema de gerenciamento de resíduos 

sólidos é sua adequação à realidade local o que, dentro de critérios técnicos, deve 

potencializar a capacidade dos recursos disponíveis. E isto vale tanto para o gerenciamento 

de macro sistemas, como uma cidade, como para sistemas de escalas mais reduzidas, como 

as indústrias. As etapas de um sistema de gerenciamento de resíduos são descritas por 

Ferreira (2000) em um esquema (Figura 1). Pode-se entender que, embora os resíduos 

tenham sido reduzidos, não são eliminados, portanto a necessidade de seu gerenciamento. 

A seguir, ter-se-ia o acondicionamento, que deve ter em conta o manuseio por que passará, 

bem como o tratamento a que será submetido o resíduo (FERREIRA, 2000). Isto equivale 

a dizer que deve ser feito em material compatível com os resíduos, apresentar resistência, 

durabilidade e compatibilidade com o equipamento que fará o transporte, tanto com 

relação à forma, volume e peso. Os resíduos sólidos necessitam ser transportados 

mecanicamente até seus pontos de destinação final (BRASIL e SANTOS, 2007). 

Internamente este transporte também acontece e deve levar em consideração os mesmos 

elementos antes mencionados. Tendo sido feitas incursões sobre a teoria pertinente, partiu-

se para a pesquisa de campo, para entender o comportamento de empresas localizadas em 

São Luís, Maranhão, quanto aos resíduos que geram. Utilizou-se, para classificar os 

resíduos gerar os nas empresas pesquisadas, a Norma Brasileira NBR 10.004/2004 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) (Figura 2). Em seguida, buscou-se 

identificar a geração, o armazenamento e a destinação final dos resíduos gerados em três 

indústrias localizadas em São Luís. Assim, foi possível observar que a geração de resíduos 

nas empresas pesquisadas ocorre em todas as etapas dos respectivos processos produtivos. 

A maioria dos resíduos gerados é classificada como inertes pela NBR 10.004/2004. A 

destinação final é feita por uma empresa terceirizada especializada, que se encarrega pela 

destinação dos resíduos ou venda como sucata, no caso de resíduos metálicos. A Empresa 

A, que fabrica utensílios de cozinha em alumínio, é a que mais reutiliza seus resíduos, 

destinando à sucata apenas a borra de fundição, que não pode mais ser reutilizada pela 

empresa em etapa nenhum do processo. Como todos os outros resíduos são reutilizados 

quase totalmente, pode-se dizer que seu gerenciamento é excelente e a reutilização é de 

quase 100%. A Empresa B, uma metalúrgica, destina todos os seus resíduos a terceiros 

especializados. Faz pouca reutilização, pois as aparas que sobram dificilmente podem ser 

reutilizadas para a fabricação de novas peças, o que faz com que haja grande quantidade 

desse resíduo. A Empresa C, que é uma fábrica de móveis sob encomenda, destina todos os 

seus resíduos à mesma terceirizada pela empresa A e, assim como a empresa B, não 

consegue dar reutilização aos resíduos gerados, pois como trabalha com peças sob 

encomenda, poucas aparas podem ser reutilizadas. Essa empresa é a que produz maior 

variedade de resíduos. Todas as empresas pesquisadas acompanham ocasionalmente o 

destino dos resíduos que são dados às respectivas terceirizadas. Nenhuma delas deu 

destinação inadequada aos seus resíduos que poderia causar algum dano direto ao meio 

ambiente ou comunidade local. 

 

 

 

483



 

 

 

Redução dos Resíduos

Resíduos gerados

Acondicionamento

Transporte interno

Acumulação interna Acumulação interna Acumulação interna

Transporte externo

Disposição final Disposição final Disposição final
 

 Fonte: Adaptado de Ferreira, 2000. 

 

 Figura 1 – Etapas de um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos 

 

 

resíduos classe I - Perigosos

resíduos classe II - Não perigosos

resíduos classe II A - Não inertes

resíduos classe II B - Inertes
 

 Fonte: NBR-10.004/2004 – ABNT 

 

 Figura 2 – Classificação dos resíduos sólidos de acordo com a ABNT 

 

 

Palavras-chave: resíduos sólidos, gerenciamento, indústrias. 
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A APLICAÇÃO DAS ARGAMASSAS INDUSTRIALIZADAS PRODUZIDAS EM 

SÃO LUÍS DO MARANHÃO NAS OBRAS DE RESTAURO PATRIMONIAL 

 

Orientanda: Mirella Cavalcante MENDES – Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo – CCT/UEMA 

 

Orientador: Prof. Dr. Eduardo Aurélio Barros AGUIAR. Professor. Adjunto CCT/UEMA 

 

São Luís conquistou o título de Patrimônio Cultural da Humanidade em 1997 pela 

UNESCO. No entanto, apesar da incontestável importância histórica, cultural e econômica 

do acervo arquitetônico ludovicense é bastante comum observar a deterioração de alguns 

edifícios ao caminhar pelas ruas do centro da capital. Estes desgastes são frequentemente 

causados por conta de adaptações e intervenções físicas realizadas sem a preocupação com 

o contexto e com as características históricas inerentes a este tipo de edificação. Desta 

forma, o projeto surge a partir da analise da produção de argamassas industrializadas em 

São Luís do Maranhão, realizada na pesquisa anterior, e propõe um estudo para a 

apreciação da possível aplicação destes materiais nas obras de restauração patrimonial 

local. Para a realização da pesquisa, definiu-se uma metodologia de trabalho que se dividiu 

em três etapas principais: Revisão bibliográfica – realizou-se um levantamento 

bibliográfico em livros, teses, dissertações, artigos, periódicos e apostilas relacionados ao 

tema; Pesquisa de campo – efetuou-se um levantamento quanto às exigências do IPHAN 

(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), para intervenções com o uso desse 

material em edifícios do patrimônio histórico. Concomitantemente também realizou-se um 

estágio em uma obra de restauração patrimonial – Fábrica Santa Amélia, onde observou-se 

a metodologia de escolha dos materiais utilizados na restauração dos revestimentos de 

parede, internos e externos, e os procedimentos de execução de serviços; Ensaios 

laboratoriais e análise – na terceira etapa, com as exigências já especificadas, iniciou-se a 

análise. A partir dos dados da pesquisa anterior, quando foram avaliadas as argamassas 

industrializadas, fez-se um estudo da possível aplicabilidade desses materiais em obras de 

restauro arquitetônico patrimonial. Completando essa análise, realizou-se um comparativo 

entre os dados dos ensaios laboratoriais do Projeto de Pesquisa desenvolvido no ano de 

2011 - Caracterização Mecânica das Argamassas Adesivas Produzidas na Ilha de São Luís 

– MA e as argamassas utilizadas nos edifícios do patrimônio histórico. Com o objetivo de 

avaliar o comportamento destas em relação aos materiais construtivos tradicionais, para 

somente então verificar sua possível aplicabilidade. Com o constante crescimento do 

mercado da construção civil dos últimos anos em São Luís, o uso de argamassas adesivas 

industrializadas nas obras tem se tornado cada dia mais frequente. Devido à forte demanda 

do mercado da construção local, muitas fábricas desenvolveram-se e, por conta da 

inexistência de especificações técnicas bem definidas para sua produção, em muitas delas, 

a busca pela qualidade nem sempre é fator determinante para guiar a produção. Dessa 

forma, com o objetivo de dar um diagnóstico da situação da produção local de argamassas 

adesivas, foram realizados ensaios laboratoriais que demonstraram, que de um modo geral 

o material produzido na ilha de São Luís, embora com pouco recurso, é de boa qualidade e 

atende aos requisitos normativos da NBR 13281 (ABNT 2008). Contudo, no quesito 

resistência, talvez por conta da falta de recursos para pesquisas laboratoriais, foi comum 

observar elevadas resistências à compressão, justificadas pelo excesso de cimento na 

mistura, aumentando assim o custo final do produto. Diante destes resultados objetivou-se 

realizar uma análise da possível aplicabilidade deste material em obras de restauro 
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arquitetônico do centro histórico ludovicense. De forma que se possa propor um produto 

que seja adaptável às necessidades das obras de restauro patrimonial local. O centro 

histórico de São Luís foi reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Mundial em 1997, 

justificado por sua relevância cultural para toda a humanidade. Segundo o IPHAN 

maranhense as edificações que compõe o Centro Histórico Ludovicense, foram, em sua 

grande maioria, construídas em alvenarias portantes de pedra com argamassa de cal de 

sarnambi e óleo de baleia, ou ainda de taipa. Nessa mistura a cal se apresenta como o 

aglomerante – equivalente histórico do cimento. Dessa forma, observou-se que por conta 

dos materiais empregados nas construções tradicionais, que em obras de restauração as 

argamassas à base de cal se adaptam mais facilmente do que as argamassas à base de 

cimento. Pois, ao contrário do cimento, que veda as superfícies do revestimento, a cal por 

possuir maior porosidade permite a liberação da água do seu interior, através de vapor 

d’água. Outra questão que justifica a maior adaptação desse material a base de cal nos 

revestimentos tradicionais é o fato de as argamassas de cimento endurecerem rapidamente, 

não permitindo a aderência devida entre o revestimento original e a nova aplicação. 

Durante o desenvolvimento do projeto realizou-se diversas visitas técnicas na Fábrica 

Santa Amélia que se encontra situada na Rua Cândido Ribeiro e atualmente é o maior 

projeto de restauração empreendido no Maranhão.  A fábrica foi construída no século XIX 

e é um símbolo do desenvolvimento econômico da Antiga São Luís, por este motivo foi 

tombada pelo (IPHAN). O conjunto arquitetônico da antiga fábrica de tecidos está sendo 

reestruturado e requalificado para receber os cursos de Turismo e Hotelaria da 

Universidade Federal do Maranhão. O projeto de recuperação é resultado de uma parceria 

entre a UFMA e o IPHAN. Durante as visitas técnicas realizadas nos meses de fevereiro e 

março de 2012, foi possível acompanhar a execução de serviços de recuperação 

patrimonial junto ao responsável técnico pela obra: Marcelo Helal. Foi observada a 

execução de serviços como a produção e recuperação de peças de azulejos e o 

assentamento destas peças na fachada do edifício. O início do processo de Recuperação 

dos azulejos originais da fachada e produção de novas peças se deu a partir do 

mapeamento dos azulejos, de forma que cada uma das peças foi examinada 

particularmente e classificada quanto ao método de recuperação a ser empregado. Algumas 

peças que estavam em melhor estado de conservação foram selecionadas para recuperação 

na própria fachada do edifício, outras foram retiradas para restauração em laboratório e 

outras ainda tiveram que ser fabricadas para completar os espaços vazios dos azulejos que 

já haviam caído anteriormente. Com o objetivo de preservar ao máximo a integridade da 

fachada do edifício, foram retiradas para restauração em laboratório o menor número 

possível de peças. Este processo de recuperação se dava através de um trabalho minucioso 

e de maneira completamente artesanal. Os azulejos destinados para restauração e limpeza 

em laboratório foram aqueles que estavam em pior estado de conservação. Estas peças 

foram cuidadosamente retiradas da fachada tomando-se todo cuidado para não prejudicar a 

integridade das mesmas. O processo de produção de novos azulejos se deu apenas para as 

peças que já haviam caído da fachada ou aquelas que não tiveram como ser restauradas. As 

novas peças produzidas precisaram ainda passar por um processo de envelhecimento na 

pintura. Segundo o responsável técnico da obra no processo de assentamento das peças da 

fachada a definição do traço para assentamento das peças da fachada foi feito a partir de 

ensaios laboratoriais contratados por empresa especializada, no entanto, não teve-se acesso 

a estes dados. O processo de assentamento das cerâmicas novas e recuperadas na fachada 

do edifício era feito a partir da utilização de uma massa composta de barro, cal e água 

(3:1), onde a cal deve ser previamente preparada, colocando de molho na água por no 

mínimo 12 horas. Durante muitos anos, no passado, a argila, o gesso e a cal foram 
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utilizados como aglomerantes de argamassas. Segundo KANAN (2008), existem 

evidências da utilização da cal desde as civilizações mais antigas, como Grega, Egípcia, 

Incas e Maias. Estes materiais foram utilizados como componentes básicos das argamassas 

e rebocos, por conta da sua alta disponibilidade na natureza e fácil aplicação. Apesar da 

Cal como material aglutinante ter sido intensivamente utilizada no passado, o progressivo 

desaparecimento deste produto e a experiência de trabalhar com ele, somados a 

inadequação dos componentes disponíveis no mercado têm trazido dificuldades às obras de 

restauração Segundo KANAN (2008) as argamassas antigas guardam as evidências sobre a 

história construtiva do edifício, métodos e materiais. Por esse motivo, devem ser 

preservadas pelo maior tempo possível, e utilizadas como parâmetros na definição de 

argamassas para reconstituição. Sendo assim, para realizar intervenções de restauração e 

conservação de imóveis históricos é extremamente importante o entendimento sobre os 

materiais originais e os que vão ser utilizados nas obras de reconstituição, de forma a 

garantir a compatibilidade entre os mesmos. No entanto, é importante frisar que 

argamassas de recuperação e/ou reintegração não precisam possuir necessariamente a 

mesma composição da argamassa original, elas devem ser formuladas para serem 

compatíveis a sua estrutura original. Para isso, se faz necessário conhecer as características 

e componentes das argamassas antigas, através de análises químico-físicas, com a 

finalidade de preparar materiais de restauração compatíveis com os originais. Segundo 

KANAN (2008) para obras de restauração e conservação de revestimentos e argamassas 

são recomendados materiais à base de Cal, pois eles mantêm as características dos edifícios 

antigos, não alteram seu comportamento, esteticamente se harmonizam muito bem com as 

alvenarias tradicionais, são materiais de muita plasticidade, porosidade, permeabilidade 

resistência mecânica, inércia térmica e alta durabilidade. As argamassas e rebocos à base 

de cal atuam como material de sacrifício, e por isso, protegem a estrutura. Já as argamassas 

a base de cimento Portland apresentam problemas devido à incompatibilidade existente 

entre estas e os sistemas construtivos tradicionais, por conta do endurecimento rápido, 

maior impermeabilidade, menor porosidade e grande rigidez. Sendo assim, a partir do 

conteúdo estudado durante a elaboração do projeto de pesquisa, evidenciou-se que ensaios 

de propriedades mecânicas não seriam capazes de fornecer dados que influenciassem nos 

resultados da pesquisa. Dessa maneira, a partir do estudo desenvolvido durante a 

elaboração do projeto de pesquisa, observou-se a impossibilidade da utilização das 

argamassas industrializadas à base de cimento, em obras de restauração patrimonial, tendo 

em vista a grande incompatibilidade existente entre os materiais básicos utilizados na 

produção das argamassas industrializadas (Cimento) e na produção das argamassas 

tradicionais (Cal). Evidenciou-se assim a inviabilidade da utilização destes materiais nas 

obras de restauro patrimonial. Dessa forma, conclui-se que a produção de uma argamassa 

tradicional industrializada para as mais diversas obras de restauração patrimonial mostra-se 

inviável, pois, além da incompatibilidade existente entre os seus materiais básicos, para 

intervir nas argamassas e revestimentos de edifícios históricos deve-se levar em conta a 

preocupação com a compatibilidade das estruturas a que estas serão aplicadas. Respeitando 

as particularidades de cada edifício, junto com seus métodos construtivos, o seu entorno, as 

ações de degradação a que estão expostos, entre outros. 

 

Palavras Chave: Centro histórico ludovicense, argamassas industrializadas e restauração 

patrimonial.  
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Ambientes que suportam a Aprendizagem Colaborativa Apoiada por Computador (CSCL) 

são tendências de ensino devido aos grandes avanços tecnológicos, como a Internet e as 

Tecnologias de Informação e Comunicação, as chamadas TICs. Além disso, esses 

ambientes são alternativas de acesso à educação, pois aproximam docentes e discentes, 

proporcionando melhorias na comunicação e dá acesso a recursos que auxiliam no 

acompanhamento e desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem (VICTORINO 

& HAGUENAUER, 2004 e LACHI, 2003). É importante, destacar que ambientes CSCL 

têm sido grandes auxiliadores na resolução de problemas de interação que acontecem em 

grupos de trabalho (DE BRITO & PEREIRA, 2004). Pois segundo, os mesmos autores, no 

trabalho colaborativo os discentes tem chances de produzir melhores resultados. 

Entretanto, um problema a considerar e a resolver, em ambientes de aprendizagem 

apoiados por computador, é como prover e alcançar o aprendizado de seus usuários de 

forma mais colaborativa (JONES & ISSROFF, 2005). Dillenbourg (1999) acrescenta que 

para haver maior interação e colaboração é necessário que haja um cuidado na formação de 

grupos de modo que o caráter sócio-afetivo dos alunos possa ser considerado nesse 

processo. Atualmente, existem muitas implementações que viabilizam a formação de 

grupos a fim de potencializar a colaboração em ambientes CSCL. Entretanto, há 

necessidade de se ter algoritmos para a formação de grupos mais adaptáveis, que possuam 

mecanismos de avaliação e aprimoramento de desempenho. Para Boff (2008), com as 

tecnologias de Inteligência Artificial (IA), tais como os sistemas multiagentes, tem-se a 

possibilidade de armazenar experiências passadas, aprender com elas, de se especializar, de 

se adaptar e assim poder aprimorar os resultados. Ainda para a autora, a IA tem grande 

aplicação para ambientes CSCL, pois proporcionam um ensino individualizado e 

adaptável. Tendo em vista o contexto apresentado, essa pesquisa desenvolveu a 

modelagem de um Sistema Multiagente (SMA), que considera fatores sócio-afetivos, para 

o aprimoramento de grupos de trabalhos, gerados a partir do algoritmo baseado no teste de 

Caráter Roger Verdier, no auxílio do processo de ensino e aprendizagem em ambientes 

CSCL. Existem várias metodologias de modelagem de agentes. Entretanto, a escolhida foi 

a TROPOS, pois, conforme Silva (2008) e Cafarate (2008), ela provê um nível mais alto de 

modelagem, onde há uma melhor compreensão dos objetivos e do ambiente de uma 

organização, já que o modelo é visto em termos de atores, responsabilidades, objetivos, 

tarefas, e não orientado a implementação. TROPOS é composta por cinco fases, as quais 

são: Requisitos Iniciais, Requisitos Finais, Projeto Arquitetural, Projeto Detalhado e 

Implementação. Dessas cinco, apenas a que não foi desenvolvida foi a etapa de 

Implementação, tendo em vista que o objetivo dessa pesquisa é apenas a modelagem do 

SMA Sócio-afetivo. Assim, o Sistema Multiagente proposto é formado por dois agentes: 

agente FORMADOR DE GRUPOS e o agente AVALIADOR DE GRUPOS (cf. Figura 1). 
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Esses agentes serão caracterizados pelas propriedades: habilidade social, aprendizagem, 

bem como flexibilidade e autonomia. Em relação à capacidade de resolver problemas, a 

arquitetura multiagente proposta é classificada como híbrida, pois têm características 

reativas e proativas. Já em relação a seus objetivos, o SMA sócio afetivo possui os 

seguintes papéis: (a) Definir o caráter sócio-afetivo de alunos por meio dos dados obtidos 

das respostas dos discentes ao Teste de Caráter Roger Vedier, que se baseia na 

caracterologia de Le Senne (1963) e no cubo dos temperamentos de Justo (1966); (b) 

Formar grupos com esses alunos baseados tanto na existência de semelhanças (grupos 

afins), como na falta delas (grupos antitéticos), com relação às características sócio-

afetivas dos discentes; (c) Avaliar a colaboração desses grupos, considerando o feedback 

de professor e alunos, os quais apresentarão esse feedback ao responderem um 

questionário de avaliação de grupos baseado em critérios de Bonals (2003) e Silveira 

(2006); (d) E, por fim, reformular grupos caso o desempenho dos mesmos não seja 

satisfatório. Assim, a definição de uma arquitetura SMA formada por dois agentes de 

software, denominados de Agente FORMADOR de GRUPOS e de Agente AVALIADOR 

DE GRUPOS, visa apresentar uma ferramenta computacional que modele as características 

de alunos, infira sobre esse modelo e busque adotar uma melhor estratégia pedagógica que 

se adapte ao aprendiz. Desse modo, os agentes propostos cooperam entre si para 

potencializar a aprendizagem colaborativa em ambientes CSCL, através da formação de 

grupos ao considerar os fatores sócio-afetivos, tais como emotividade, atividade e 

repercussão dos alunos e o feedback dado por professor e alunos sobre os clusters de 

alunos formados. 

 

 
Figura 8 – Arquitetura do SMA. 

 

Palavras Chave: IA, CSCL, SMA. 
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Atualmente, muitas organizações possuem um conjunto de diferentes sistemas, aplicações 

e arquiteturas legadas, com diferentes tecnologias e plataformas. Além disso, os processos 

de negócios destas organizações estão sujeitos a mudanças. Neste contexto, como os 

sistemas da organização conseguirão acompanhar estas mudanças? Este é um cenário para 

se pensar na adoção de uma Arquitetura Orientada a Serviços (SOA). Num contexto 

corporativo, SOA permite que organizações com infraestrutura de aplicações 

fragmentadas, sob a administração de diferentes áreas de negócio ou departamentos, 

possam integrar estas aplicações no nível de serviço. Sendo assim, as aplicações destes 

departamentos se tornam fornecedores e consumidores de serviços de outros setores. Além 

disso, serviços representam bem as funções de negócio e, portanto, são considerados uma 

boa maneira para desenvolver aplicações que suportam processos de negócio, permitindo 

assim, alinhar a Tecnologia da Informação às necessidades organizacionais. Cada serviço 

representará uma determinada funcionalidade que será mapeada para um passo, ou vários 

passos, em um processo de negócio. O paradigma orientado a serviços, segundo ERL, 

evolui os conceitos e princípios da computação distribuída, adicionando novas camadas de 

governança e conjuntos de tecnologias de implementação. Este paradigma, de acordo com 

ABINADER, consolidou-se a partir dos desafios da computação distribuída. Onde, as 

características inerentes com esta complexidade envolvem a compreensão dos seus 

componentes, que são: Arquitetura Orientada a Serviços, Solução Lógica Orientada a 

Serviços, Composição de Serviços. SOA é focada em processos corporativos. Estes 

processos são executados em diferentes passos (também chamados de atividades ou 

tarefas) em sistemas diferentes. O principal objetivo de um serviço é representar um passo 

“natural” de uma funcionalidade de negócio. Ou seja, dependendo do domínio para o qual 

ele é fornecido, deve representar uma funcionalidade independente que corresponde a uma 

atividade de negócio do mundo real. Segundo JOSSUTIS, existem diferentes maneiras 

para definir serviços, e estes podem ter atributos diferentes. Até dentro do mesmo contexto 

os serviços podem diferir. ERL afirma que os Web Services apresentam um conjunto de 

especificações e protocolos que definem as interfaces e contratos dos serviços para 

comunicação entre aplicações. Dessa forma, há uma padronização para a integração de 

aplicações. Um Web Service é um serviço que está disponível por meio de uma rede, usa o 

padrão XML (Extensible Markup Language) para a troca de mensagens e não está ligado a 

qualquer sistema operacional ou linguagem de programação. Desta forma, os Web 

Services têm se tornado uma tecnologia significativa na evolução da comunicação entre 

aplicações Web e da computação distribuída. Além disso, as interfaces de Web Services 

podem mapear qualquer tipo de programa de software, sistema de middleware, sistema de 

gerenciamento de banco de dados ou aplicação empacotada, unindo diferentes domínios de 

software. Em relação aos papeis individuais de cada ator do Web Service, há três papeis na 

arquitetura: Provedor de serviço, Consumidor de serviço e Registro de serviço. Um 

processo de negócio (Business Process - BP) é a representação formal do trabalho 

realizado por pessoas e sistemas de uma organização, com o objetivo de gerar produtos ou 
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serviços. Esse processo representa uma série de passos unidos para o desenvolvimento de 

uma tarefa ou produto, podendo ser completamente automáticas ou necessitarem de 

interação humana para seu funcionamento. O Gerenciamento de Processos de Negócios 

(BMP – Business Process Management) é a atividade de analisar, modelar, projetar e 

gerenciar um BP, valendo-se de diversos métodos, técnicas e ferramentas. Com o uso de 

BPM formaliza-se a automatiza-se o processo de negócio, tornando uma organização 

realmente orientada a processos. As atividades que constituem um o BPM podem ser 

agrupadas em cinco categorias: projeto, modelagem, execução, monitoramento e 

otimização. Projeto: corresponde em descobrir os processos já existentes e documentar 

seus componentes como atividades, atores, fluxo de processo, notificações, e outros 

componentes de um sistema. Sistemas produzidos com este conceito, chamados BPMS, 

tem-se mostrado soluções produtivas e de bom custo benefício, pois diminuem, 

principalmente, o custo com a manutenção do sistema. Atualmente não há um consenso 

sobre uma metodologia de desenvolvimento de sistemas que utilizam o paradigma 

orientado a serviços, pois esta é uma abordagem relativamente nova e ainda não há padrões 

consolidados. FUGITA propõe um método, denominado MAPOS – Método de Análise e 

Projeto Orientados a Serviços, que foi elaborado a partir do estudo e análise de alguns dos 

principais métodos existentes baseado nos princípios da orientação a serviços. Para a 

representação dos artefatos produzidos nas atividades de análise e projeto, foi utilizada a 

ferramenta de modelagem UML Enterprise Architect da Rational. O JDeveloper 11g foi a 

ferramenta usada para modelagem, simulação e publicação de modelos de processo de 

negócio. A ferramenta suporta o desenho dos diagramas de processos seguindo a notação 

BPMN e permite exportar o modelo de processo desenvolvido na linguagem WS-BPEL. 

Para implementar a orquestração do processo em WS-BPEL, foi utilizado o Oracle 

Repository Cration Utility. Com o uso desta ferramenta, foi possível também integrar o 

processo aos serviços e componentes desenvolvidos. Para os serviços desenvolvidos em 

Java, foi utilizado o Oracle JDeveloper da Oracle. O ambiente de execução era composto 

por: Oracle JDeveloper, para execução dos processos de negócio em WS-BPEL; 

Repository Cration Utility, para execução dos serviços implementados em Java. Com a 

adoção de SOA e BPM, o setor de Recursos Humanos pretende obter maior reuso e 

flexibilidade, reduzindo custos e ganhando mais velocidade nas respostas à organização. 

Para fornecer a solução de SOA e BPM, selecionou as ferramentas da Oracle e IBM. As 

ferramentas selecionadas abrangiam desde o ambiente de execução de serviços e processos 

de negócio até as ferramentas de Computer-Aided Software Engineering (CASE) para o 

desenvolvimento e integração de aplicações, passando por ferramentas de gerência de 

requisitos e gerência de configuração. O Método de Análise e Projeto Orientado a Serviços 

foi aplicado para, a partir do modelo de negócio, realizar a análise e o projeto dos serviços 

que dão apoio aos processos de negócio automatizados. O estudo de caso leva em conta os 

requisitos de negócio da organização, assim como a infraestrutura existente de serviços e 

aplicações legadas. Neste trabalho foi utilizado o paradigma que tem ganhado 

expressividade nos últimos anos, o conceito de Arquitetura Orientado a Serviços, que tem 

suas bases na computação distribuída. Este paradigma tem ganhado força, pois apresenta 

todas as características desejadas em sistemas distribuídos além do alto grau de reuso. E 

para complementar a abordagem SOA utilizou-se o Gerenciamento de Processos de 

Negócio – BPM, que pode se apresentar como uma linguagem visual, em vários níveis de 

abstração, baseada em fluxo de atividades para modelar os processos de negócios de uma 

organização, independente do seu ramo de atividade. Para especificar e modelar as 

atividades do processo estudado utilizou-se a tecnologia de Web Services com a finalidade
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de atender todos os requisitos especificados no escopo deste projeto. Tendo como principal 

característica a interoperabilidade, pois esta tecnologia em baseada em XML, linguagem 

universal atualmente aceita como a principal forma de garantir a integração entre diferentes 

plataformas de sistemas operacionais. O estudo apresentando possibilitou a imersão nas 

características desse novo paradigma de desenvolvimento de sistemas distribuídos ao 

apresentar um modo de pensar diferente, mas sem descartar as características dos sistemas 

atuais. Neste estudo, além de adquirir conhecimentos mais aprofundados sobre o 

funcionamento, utilização e implementação de um sistema distribuído, foi possível 

entender o porquê da tendência de sua utilização no contexto tecnológico atual e também a 

possibilidade de, com este trabalho ampliar a busca por novos horizontes e conhecimentos 

de acordo com a pesquisa científica e seus métodos.  

 

Palavras – chave: SOA. BPM. Web Services. 
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Plantas de processamento primário de petróleo são projetadas para receber e separar com 

segurança as diferentes fases da mistura proveniente dos poços, isto é, óleo, gás natural e 

água. O controle rigoroso das variáveis de processamento offshore garante a continuidade 

operacional, mas não otimiza economicamente o processamento. Considere o nível 

(interface gás-líquido) dos separadores gravitacionais. Seu controle rigoroso em torno de 

um ponto de referência é prática comum que evita o arraste de líquido pelo gás pela saída 

de líquido. Esse procedimento repassa as oscilações de carga para os equipamentos a 

jusante do separador, o que seria evitado se oscilações de nível fossem permitidas, 

explorando-se a capacidade pulmão dessas unidades. Tem-se, então, um problema de 

controle que é central para os sistemas offshore, como otimizar as malhas de controle da 

planta de processamento de separador bifásico (Figura 1), para carga oscilante. Fica claro 

que, além de se conhecer os fenômenos de separação, é necessária a caracterização da 

dinâmica do escoamento bifásico. Assume-se a teoria de controle linear como o carro-

chefe na tentativa de solucionar o problema dinâmico. O presente trabalho teve como 

objetivo corrigir simultaneamente a resposta transiente e o erro em regime estacionário 

com um controlador proporcional integral derivativo (PID) e comparar com o 

compensador por avanço e atraso de fase para verificar se houve melhoria no desempenho 

do sistema de produção de petróleo. A abordagem utilizada para implementação do projeto 

de controle, foi baseada na modelagem matemática do separador bifásico, que é 

representado por uma equação diferencial linear (Figura 2). A taxa de variação da altura de 

óleo na câmara de óleo do separador bifásico é a variável a ser controlada, sendo 

proporcional à diferença entre a variação de fração de abertura da válvula, e a variação de 

vazão volumétrica de líquido. Usou-se a transformada de Laplace para representação do 

separador em função de transferência. As especificações de projeto são: Overshoot < 9%, ζ 

< 0.62, Tempo de assentamento < 2 segundos, Erro em regime estacionário nulo. O layout 

de Routh estabelece um sistema estável com uma faixa de ganho para 0 < K < 212. 

Utilizou-se o Root Locus para realizar sintonia fina de ganho. Inicialmente. Ocorreu uma 

redução de K seguido de aumento no erro de regime e melhora da resposta transitória. 

Inseriu-se então o controlador PD em cascata para aumentar a velocidade de resposta do 

separador. Na compensação PI aumentou-se o tipo de sistema numa unidade com o 

objetivo de obter um erro em regime estacionário nulo, para uma entrada degrau unitário. 

No projeto PID realizou-se a fusão do PI e PD com ajuste de ganho adequado para resultar 

em redução do tempo de assentamento e do erro estacionário nulo. Na simulação 

computacional utilizou-se o MATLAB. Obtendo como resultado do projeto de simples 

ajuste de ganho notou-se um tempo de assentamento igual a 0.512 segundos, satisfatório. 

Entretanto, o sistema resultou em um erro em regime estacionário igual a 94% que não 
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atende o critério estabelecido. Além disso, a ordem do sistema não foi alterada. No projeto 

do controlador PD obteve-se o tempo de assentamento igual a 0.22 segundos, com uma 

diminuição do erro para 11%, em relação ao compensador PD, causado pelo aumento de 

K. Além disso, o tempo de pico também diminuiu de forma contundente. Contudo, a 

especificação de regime permanente não foi satisfeita, sendo igual a 0.087. No projeto do 

controlador PID combinou-se o PD e o PI, resultando em uma melhoria consistente da 

resposta transiente e do erro estacionário sem alterar de forma sensível a resposta 

transiente projetada com o controlador PD, pois o ganho PID(K=4.88) do polo dominante 

em s=-35,5 ± j22,7 é aproximadamente igual ao K do compensador PD. Além disso, o ζ 

aumentou para 0.51 com uma redução do overshoot para 8.9%. Essa compensação 

apresentou uma resposta mais lenta em relação a compensação PD, alcançando o valor 

unitário em aproximadamente 1,08 segundos. O erro estacionário foi nulo, pois o sistema 

do Tipo 1 foi submetido a uma entrada ao degrau. A Tabela 1 apresenta as especificações 

de desempenho e os seus respectivos resultados. Com relação à análise de estabilidade, o 

sistema compensado PID é estável, pois a o sistema de malha fechada possui todos os 

polos no semi-plano esquerdo. O que leva a concluir que houve uma correção simultânea 

da resposta transiente e o erro de regime estacionário por um compensador PID, tendo com 

sinal de referência a resposta ao degrau unitário. A resposta almejada foi produzida com a 

sintonia do ganho subsequente. Com a otimização do ganho por meio do compensador 

PID, pode-se notar que o sistema satisfez o erro de regime estacionário da resposta. Desta 

forma estabeleceu-se compromisso entre a resposta transitória, estabilidade e o erro de 

regime permanente. Desta forma, a proposta, evidencia que os ajustes dos ganhos dos 

controladores é uma alternativa para o projeto e controle de sistemas em tempo real. 

 

 

Figura 1 – Planta bifásica de processamento primário de petróleo. 

 

 

Figura 2– Modelo Separador Bifásico. 
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Tabela 1 (a,b,c,d): Especificações e Resultados. 

 

Especificações de projeto  
Overshoot < 9% 

Ζ < 0.62 

Tempo de assentamento < 2 s 

Erro 0 

Tabela1-a: Especificações de projeto 

 

 Ajuste do ganho (K) 
Tempo de assentamento 0.512 s 

Erro 94% 

Tabela 1-b: Simples ajuste do ganho (K) 

 

 PD 
Tempo de assentamento 0.22 s 

Erro 11% 

Tabela 1-c: Controlador PD 

 

 PID 
Tempo de assentamento ~1.08 s 

Erro 0 

Polos dominantes (localização) s=-35,5 ± j22,7 

Ζ 0.51 

Overshoot 8.9% 

Tabela 1-d: Controlador PID 

 

 

Palavras-chave: sistemas dinâmicos, lugar geométrico das raízes, compensadores. 
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Este trabalho tem o objetivo de descrever o processo de busca dos melhores resultados 

para as matrizes de ponderação de estado (Q) e de controle (R), do projeto RQL, através de 

um algoritmo genético, para obter uma melhor lei de controle que minimize o índice e 

satisfaça as restrições de projeto. O problema do regulador linear quadrático (RQL) teve 

inicio nos trabalhos de Wiener, (Wiener, 1948). A atual formulação do problema 

conhecida como regulador linear quadrático foi estabelecida por Kalman (Kalman, 1960), 

e Letov, (Letov, 1960). O regulador linear quadrático (RQL) é uma técnica de controle 

ótimo no domínio do tempo que tem qualidade de estabilidade robusta, margem de fase de 

60 graus e margem de ganho infinito. Sendo assim definimos o problema de otimização 

básica como a busca pela lei de controle do estado de realimentação da forma . 

A lei de controle deve minimizar o índice de desempenho, no qual as especificações são 

expressas através de formas quadráticas para o estado e o controle. A escolha das matrizes 

de ponderação, da função de desempenho do projeto RQL, é fundamental na determinação 

dos ganhos  da lei de controle (sendo P a solução da equação algébrica de Riccati). 

Mas tendo em vista a dificuldade de estabelecer parâmetros para a obtenção das matrizes 

de ponderação, que necessitamos utilizar métodos de busca baseados em algoritmos 

genéticos. Para isso é necessário primeiro determinar os modelos matemáticos da 

população inicial de cromossomos, modelos de matrizes (Q, R), modelos da função de 

avaliação dos cromossomos, modelos de população QR, modelos de seleção, modelos de 

crossover e mutação. Determinados os modelos deve-se selecionar uma forma de codificar 

as matrizes em cromossomos. O AG irá fazer com que essas matrizes/indivíduos 

“evoluam” de forma a encontrar as melhores matrizes/indivíduos. Uma vez selecionados as 

melhores matrizes, calcula-se o ganho do controlador e faz- se análises estatísticas. Após 

definir a população inicial demonstra-se o comportamento dessa população através da 

soma das sensibilidades de cada individuo que é obtida pelas equações do modelo de 

fitness e pela estrutura de otimização. No gráfico da população inicial na maioria das 

simulações apresenta grande variação na sensibilidade total normalizada de cada individuo 

e também a formação de pequenos nichos, ou seja, há uma concentração de “indivíduos 

bons” e uma concentração de “indivíduos ruins”, o objetivo do AG é promover uma maior 

diversidade de indivíduos bons e ruins, desta forma a resposta ideal deveria ter um gráfico 

cheio de altos e baixos espalhados por toda sua extensão, mantendo uma média constante, 

caracterizando um sistema estável. Nas fitness de autovalores, houve uma grande 

concentração de indivíduos com autovalores na faixa de 4. As sensibilidades totais 

normalizadas apresentam grande variação, o que caracteriza instabilidade do sistema. As 

fitness totais mostram que há um grande numero de indivíduos com poucas diferenças 

genéticas, ou seja, eles são muito parecidos e possuem notas de fitness próximas. Desta 

forma se inicia o AG. As próximas etapas iniciam-se o processo de busca. No ciclo de uma 

geração acontece o calculo dos autovalores e autovetores, avaliação da população, 

crossover dos indivíduos, mutação aleatória dos genes, avaliação da função de fitness, 
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verificação do critério de parada, calculo da solução da equação algébrica de Riccati e 

calculo dos ganhos de realimentação. Ao finalizar a execução do AG, foram feitos testes, 

comparando os ganhos do RQL aplicando o AG, com uma técnica de controle base. Um 

impulso é adicionado ao sistema para analisarmos suas reações ao longo do tempo.  

 

 

 
      Gráfico 01 

 

No gráfico 01, percebe-se que a curva de resposta ao impulso tem menor amplitude e 

menor tempo de assentamento no AG, do que no controlador base.  

 

 
      Figura 02 

 

Com relação ao diagrama de Bode multivariável (Figura 02), compara-se o projeto LQR 

com outras abordagens, por exemplo, o Método de Bryson. Desta forma, a resposta do 

sistema compensado via AG mostrou-se mais comportada em relação ao DFIG e ao 

método de Bryson. 

 

Palavras-chave: Algoritmo Genético, Controlador LQR, Resposta Transitória. 
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O processo histórico da leitura segundo Chartier (2000) é marcado por três revoluções. A 

primeira diz respeito à passagem “da leitura oral para a leitura visual”. A segunda 

caracteriza-se pelo desenvolvimento de novos gêneros e novas práticas de leitura. A 

terceira, por sua vez, ocorre com a transmissão dos textos impressos para a tela do 

computador. De fato, o advento da tecnologia mudou de maneira significativa as relações 

sociais e culturais, sobretudo, as relações vinculadas à produção e recepção do saber, até 

então associado ao material impresso. Dentre as relações transformadas pelo advento da 

tecnologia destaca-se a socialização do saber e sua disponibilidade no suporte digital. 

Segundo Lévy (1999) através do ciberespaço, da interconexão de computadores é possível 

ter reservas de imagens, simulações interativas, disponibilidade de textos e de signos. A 

literatura eletrônica é definida por Hayles (2009, p. 21), como uma “obra com um aspecto 

literário importante que aproveita as capacidades e contextos fornecidos por um 

computador independente ou em rede”. A partir dessa concepção de literatura eletrônica 

podem-se enquadrar as categorias elaboradas por Yoo (2007) e citadas por Kirchof (2009), 

as quais mapeiam as várias formas de composição literária em suportes eletrônicos, a 

saber: 1) a literatura digitalizada 2) a editoração colaborativa 3) a literatura hipertextual 4) 

a literatura hipermidiática. Sendo assim o presente trabalho busca analisar o diálogo que a 

produção poética infantojuvenil brasileira contemporânea tem com a tecnologia por meio 

de dois percursos: “do oral ao virtual” e “do virtual ao impresso”. O primeiro revela o 

desenvolvimento de uma poesia eletrônica para criança e jovens, e o segundo expõe as 

estratégias da literatura impressa para atender as expectativas de um público assentado no 

mundo digital. O mapeamento realizado de acordo com as categorias elencadas por Yoo 

(2007), que mapeiam a produção literária no suporte eletrônico, demonstra um resultado 

que evidencia o diálogo que a literatura infantojuvenil tem com a tecnologia, ainda que 

razoável. Para a Literatura Colaborativa: 15 obras; para a categoria Literatura Hipertextual: 

1 ebook; na categoria Literatura Hipermidíatica: 1 ebook (Fig. 1). Já no suporte impresso 

observou-se que 2 obras exploram a linguagem cibernética e 1 obra a proposta gráfica 

virtual (Fig. 2). Como exemplo dessa apropriação que o livro impresso faz da linguagem 

oriunda do meio virtual, foi analisada a obra 33 Ciberpoemas e uma Fábula Virtual de 

Sérgio Capparelli. Este livro foi publicado em 1996 pela L&PM Editores. Nele é 

perceptível a aproximação que a poesia faz com a tecnologia, pois os poemas exploram 

uma linguagem oriunda do meio virtual, para sua composição. É composto de poemas 

curtos, em que o eu-lírico assume a voz masculina. Sensações amorosas, de cunho 

existencial são encontradas nos poemas: Bits, Windows 6.1, Me perdoe e Por quê?, ou 

ainda fatos típicos do meio virtual observáveis nos  poemas: Navegando na Internet , 

Mensagens Perdida, Atenção, Ciber-fujio.  Ainda quanto à linguagem, o empréstimo que o 

autor faz à linguagem proeminente do meio eletrônico, para a construção de seus poemas 

revela-se extremamente desafiador, criativo e de muita sensibilidade. Transmitir emoções, 

desejos por meio desse tipo de linguagem é uma tarefa árdua e Caparelli faz isso com 

muita inteligência. Esta aproximação entre máquina e literatura torna o envolvimento ainda 
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maior e interessante com o objeto livro, principalmente para com aqueles que estão e 

gostam do mundo digital. O mapeamento, portanto, apresenta um resultado que evidencia a 

preferência pela editoração colaborativa da produção poética para crianças e jovens, em ue 

o modelo ainda é o livro tradicional, mas que circula no suporte virtual, confirmando o que 

Santella (1996) afirma ao dizer que a tendência dos meios não é a �desintegração e sim a 

retroalimentação. 
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Chartier (2000) afirma que o processo de leitura passou por três revoluções que ajudaram 

no desenvolvimento das habilidades leitoras ao longo dos anos e mudaram a forma de ler 

gêneros e suportes literários. A primeira marca a passagem da leitura oral para a visual e 

silenciosa. No século XVIII a segunda acontece, com o surgimento de novos gêneros e 

práticas de leitura, a terceira revolução por sua vez acontece com a passagem do livro 

impresso para o suporte virtual.  Segundo Lévy (1999) a cada minuto, novas pessoas 

passam a acessar a internet, novos computadores são interconectados, novas informações 

são injetadas na rede constantemente à disposição do público e o ciberespaço se amplia, e 

quanto mais o ciberespaço se amplia mais ele se torna “universal” e menos o mundo 

informacional se torna totalizável.  Hoje a produção literária para crianças e jovens, cada 

vez mais inseridos no mundo da informática, tem procurado meios para seduzi-los, 

transpondo o meio virtual para as páginas do livro seja através da proposta gráfica, dos 

temas ou da linguagem. Yoo (2007) define quatro categorias que mapeiam a produção 

literária que circula no suporte eletrônico: a) literatura digitalizada; b) editoração 

colaborativa; c) literatura hipertextual e d) literatura hipermidiática. Desta forma, o 

presente trabalho tem por objetivo investigar o diálogo entre as narrativas infantis e juvenis 

brasileiras contemporâneas e a tecnologia nos suportes impressos e virtuais. O 

mapeamento realizado através suporte eletrônico foi baseado nas categorias elencadas por 

Yoo. Após a conclusão do mapeamento realizado no suporte eletrônico, foram encontradas 

07 obras em literatura digitalizada, 97 obras em editoração colaborativa, 02 obras em 

literatura hipertextual e 03 obras em literatura hipermidiática (Fig. 1).  Os resultados, 

portanto evidenciam a preferência pela editoração colaborativa em que o livro mantém sua 

forma tradicional, e que circula no suporte eletrônico.  No suporte impresso, por sua vez, 

os resultados mostram que 10 obras que exploram os recursos da internet para compor a 

narrativa e a proposta gráfica (Fig. 2). Dentre essas obras do suporte impresso, foi 

realizada a seleção da narrativa juvenil,  Ps Beijei, de Adriana Falcão e Mariana Veríssimo 

(2004). A obra é baseada nas conversas trocadas por e-mails entre duas amigas 

adolescentes, Lili e Bia. Os conteúdos das conversas são de teor confidencias e 

experienciais do esperado primeiro beijo. As páginas lembram muito um e-mail, pois nela 

estão dispostos ícones (emotions), data, horário e assunto. Cada personagem tem uma cor 

que a identifica na conversação. Bia é identificada pela cor rosa e Lili pela cor azul. Nos e-

mails é constante também a inserção de imagens, alterações das fontes, variados planos de 

fundo, tudo como forma de chamar a atenção do leitor. Além de Bia e Lili há outra 

personagem que vai mudar os rumos da narrativa. Após uma longa pausa das 

conversações, entre Lili e Bia por um desentendimento, surge Beatriz, avó de Bia, que se 

passa pela neta na troca de e-mails. Por não ter muito conhecimento das virtualidades,  a 

personagem sempre se atrapalha na hora de mandar seus e-mails, sua presença se faz nas 

páginas com plano de fundo alterado, letras com fontes e cores variadas, além de fotos de 

seus ídolos e amores do passado. As conversas a partir daí passam a ter um novo tom, 

novos sentidos, Beatriz passa a colocar seus conceitos e padrões mostrando o contraste de 
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gerações. Após reconciliação, desvendamento da presença de Beatriz na conversação, a 

história tem um fim com as duas personagens realizadas por causa do tão sonhado e 

esperado primeiro beijo. Dessa forma percebe-se que a produção literária infantojuvenil, 

atualmente, mantém o diálogo com a tecnologia, explorando para tanto recursos 

imagéticos, oriundos do seu espaço, validando assim a pesquisa. 
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PROFESSOR E ALUNO NO CURSO DE LETRAS DA UEMA/CAMPUS SÃO 

LUÍS 

 

Orientada: Patrícia de Oliveira SOUSA – Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Acadêmica do Curso de Letras com habilitação em Português e Inglês – Departamento de 

Letras /UEMA 

 

Orientadora: Fabíola de Jesus Soares SANTANA 

Profa. Dra. do Departamento de Letras / UEMA  

 

A partir da perspectiva da nova retórica de linha americana, autores como Marcuschi, 

Miller, Bazerman, Reiff, Bawashi e Devitt compreendem os gêneros textuais como um 

grupo aberto possuidor de características sociocomunicativas, cognitivas e institucionais, 

isto é, gêneros como tipos de ações retóricas que as pessoas desempenham em seu 

cotidiano (DEVITT, 2004). De acordo com essa visão, os gêneros textuais, sejam eles orais 

ou escritos, desempenham um papel muito importante na organização e estabilização das 

atividades sociais humanas. Cada gênero se encontra integrado em atividades sociais 

estruturadas e dependem de gêneros anteriores que influenciam a atividade e a organização 

social. Juntos, os textos estão inseridos em um conjunto de gêneros que atua no sistema de 

gêneros e este, por sua vez, insere-se no sistema de atividades que direciona a ação 

humana. Assim, compreender a forma e a circulação de textos nos sistemas de gêneros e 

nos sistemas de atividades pode nos ajudar a compreender como parar ou mudar os 

sistemas inadequados por meio de eliminação, acréscimo ou modificação de um tipo de 

documento (BAZERMAN, 2005). Segundo Marcuschi (2010), apesar de possuir um 

grande poder preditivo e interpretativo das ações humanas em qualquer contexto 

comunicativo, os gêneros não são instrumentos estáticos e enrijecedores da ação criativa, 

uma vez que o conhecimento comum muda, assim como os gêneros e as situações exigem 

mudanças. Diante dessa flexibilidade, este trabalho, que faz parte do projeto de pesquisa A 

escrita como prática mediadora das relações interpessoais na UEMA, da professora 

Fabíola de Jesus Soares Santana, tem como objetivo investigar a produção de gêneros 

escritos como práticas mediadoras das relações interpessoais no curso de Letras da 

Universidade Estadual do Maranhão do campus de São Luís – MA examinando de 

quemaneira essa produção e a circulação de gêneros escritos tipificam ações, relações e 

identidades sociais e organizam o sistema de atividades dos agentes sociais. Nesse 

contexto, pretende-se identificar o conjunto de gêneros textuais produzidos nas interações 

sociais estabelecidas entre professores e alunos. Coletar e analisar dados que mostrem 

como ocorrem as interações do fluxo comunicativo entre professores e alunos. Na pesquisa 

bibliográfica, encontra-se a base teórico-metodológica fundamental para a assimilação da 

proposta em torno das relações interpessoais entre professor e aluno por meio da escrita. 

De acordo com as noções apresentadas pela nova retórica e seguindo as diretrizes 

fornecidas por Bazerman (2005) sobre a verificação dos atos de fala presentes nos gêneros 

e da reação dos receptores/ leitores, iniciou-se a coleta de dados para análise. Com a 

pesquisa feita com nove professores e trinta alunos chegamos ao seguinte quadro de 

gêneros textuais: 
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LEVANTAMENTO DO CORPUS 

GÊNEROS P* A* 

Ementa de disciplina  7 10 

Plano de aula 9 25 

Esquema de aula 5 13 

Instruções sobre atividades no quadro 3 0 

E-mails 1 16 

Reportagens 2 0 

Slides de tópicos do assunto abordado 3 7 

Lista de frequência  4 17 

Diário de classe 5 19 

Questionários (provas e exercícios) 6 23 

Artigos 9 20 

Relatórios 4 11 

Resenhas 3 5 

Crônicas 2 0 

Anotações no caderno 0 7 

Esquema de aula 5 19 

Bilhetes 0 8 

Mensagens de texto (celular) 0 15 

E-mails 6 27 

Messenger 0 12 

Recados no facebook 3 26 

Resumos 2 7 

Rascunhos 0 2 

Poemas 3 14 
   P*: Professores 

   A*: Alunos 

 

Além dos gêneros mencionados pelos entrevistados há também capítulos de livros, 

pesquisas na internet, apostilas, xerox, textos de publicidade, quadrinhos, letras de música. 

Com o conjunto de gêneros disponível, chegou-se aos sistemas de gêneros que atuam na 

interação docente-discente. Percebeu-se uma ênfase na produção e circulação de gêneros 

em dois planos: aula e verificação de aprendizagem. Para ilustrar como atuam esses 

sistemas de gêneros, segue uma amostra do plano Aula: de acordo com a Ementa da 

disciplina ministrada, o professor prepara seu plano de aula. Para tanto, ele faz pesquisas 

(em livros, revistas, internet, etc.) e anota observações que julga necessárias sobre o tema a 

ser abordado.  Em seguida, ele providencia o material que será utilizado na exposição do 

conteúdo, tais como slides de tópicos, cópias de artigos e/ou capítulos de livros que 

abordem o tema, letras de músicas, reportagens, etc. Na exposição, os alunos participam 

fazendo a leitura do material disponibilizado pelo professor, assim como anotações para 

facilitar sua compreensão do assunto em uma revisão posterior, comentando fatos ou 

conhecimento prévio do assunto e fazendo perguntas que sanem as dúvidas que possam 

surgir. E assim, em uma cadeia progressiva, a interação entre professor e aluno vai se 

concretizando. O plano Verificação de aprendizagem se subdivide principalmente em 
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Exercícios, Provas, Seminários, Resenhas e Artigos. Vale ressaltar que muitas vezes os 

alunos recorrem ao professor para retirar dúvidas que surgem durante o processo de 

produção de seus trabalhos. Isso pode ocorrer em qualquer estágio da produção, desde o 

período de pesquisas até o momento da exposição do conteúdo. Os estudos, a partir da 

coleta de dados e análise efetuada, apontam que os gêneros, de fato, assumem uma posição 

importante na organização social de uma determinada atividade e nos mostra que estudar 

os gêneros textuais usados em situações tipificadas e verificar como as pessoas dão 

significados e representações que denotam o seu papel participativo nas relações sociais 

através de seu conhecimento individual e coletivo, nos permite apreender melhor como se 

desenvolve a interação e organização de atividades que demarcam o ambiente cotidiano 

dos professores e dos alunos.A compreensão do efeito dos gêneros sobre as relações 

interpessoais entre professores e alunos nos auxilia na percepção de como ambos 

produzem, interpretam e reagem aos sistemas de atividades. 
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O DUPLO NA LITERATURA E SUAS REPRESENTAÇÕES NO CONTO “O 

ESPELHO”, DE MACHADO DE ASSIS 

 

Orientada: Thayná Pereira LIMA – Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Acadêmica do Curso de Letras/Língua Portuguesa e Respectivas Literaturas – 

CECEN/UEMA 

 

Orientadora: Maria Sílvia Antunes FURTADO 

Profª. Assistente III/ CECEN- UEMA 

 

O presente estudo foi um recorte do projeto de pesquisa “O lugar da Literatura na Teoria da 

Psicanálise: uma investigação interdisciplinar”, da professora Msc. Silvia Furtado, que foi 

aprovado e financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento 

Tecnológico do Maranhão (FAPEMA) no ano de 2011. Situado na área de Teoria Literária, 

estudou a construção do duplo no conto “O espelho”, de Machado de Assis, com a 

finalidade de entender como o desdobramento do sujeito é representado literariamente na 

referida narrativa ficcional. A pesquisa justificou-se por proporcionar novas direções para a 

leitura interpretativa e crítica da obra literária, uma vez que estabeleceu a interação entre os 

dois campos de conhecimento distintos: a Literatura e a Teoria da Psicanálise. Ademais a 

importância desta pesquisa fez-se pela contribuição aos estudos de literatura, porque o 

duplo faz parte de um repertório de obras literárias que constroem/reconstroem o 

imaginário acerca do sujeito e dos mistérios da vida ficcional apresentados na Literatura a 

partir do século XIX. Como exemplo, têm-se as obras estrangeiras que representam, por 

meio de artifícios narrativos, a fragmentação do sujeito: O estranho caso do Dr. Jekyll e 

Mr. Hyde (Robert Stevenson, 1886), O Retrato de Dorian Gray (Oscar Wilde, 1890), 

William Wilson (Edgar Allan Poe, 1839). Como já dito, o duplo foi discutido quanto à suas 

representações, ou seja, quanto à forma em que se delineia no texto literário. Para tanto, foi 

selecionado o conto “O espelho: esboço de uma nova teoria da alma humana”, do escritor 

Machado de Assis. O conto foi publicado primeiramente em jornal, no século XIX, e assim 

como outras literaturas da época resgata questões metafísicas sem propor respostas, mas 

sim indagações. O projeto utilizou os argumentos da Teoria Literária e a Crítica 

Psicanalítica como referencial bibliográfico e para as discussões em grupo. Os debates 

foram realizados quinzenalmente no grupo de estudos “Literatura, Linguagem e 

Psicanálise”, e proporcionaram o direcionamento da pesquisa, assim como a seleção de 

ensaios e a escolha do conto a ser analisado. Os ensaios foram lidos, resenhados ou 

fichados com o intuito de servirem de aporte teórico. Os fichamentos também contribuíram 

para a sistematização do conceito freudiano do duplo. Este pode ser entendido como uma 

proteção primitiva que resguardamos pelo anseio da imortalidade (FREUD, 1919). Pode, 

também, caracterizar-se como uma espécie de imagem crítica do sujeito ficcional, descrita 

pelo narrador como um espectro aparente ou perceptível aos olhos, exposto sempre com o 

Outro: seria a parte de si desconhecida ao próprio personagem. Faz-se necessário notificar 

que essa característica primeira, a da imortalidade pode ser superada, fazendo o duplo não 

mais servir para a autopreservação. A representação do duplo passa a ter o caráter 

ameaçador, uma vez que explicita, por meio da linguagem, os desejos intrínsecos e 

desconhecidos ao eu; torna-se o oposto do eu.  Além disso, as pesquisas mostraram que as 

representações do duplo expõem-se, também, nas obras literárias pertencentes ao gênero 

Fantástico. Este se constitui na tensão, na dúvida se o evento sobrenatural aconteceu ou 

não. Indagação esta que perdura sem explicações racionais ao longo da história, assim 

como o próprio duplo no campo ficcional, uma vez que trata dos mistérios inerentes à 
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personagem. Assim a pesquisa foi de cunho qualitativo, uma vez que estudou o texto 

literário de forma bastante reflexiva para compreender a construção narrativa do duplo, 

ademais se utilizou da discussão ou descrição para articular sobre as categorias que 

envolvem a temática do projeto: texto literário, narrativa fantástica, o duplo. Sua 

constituição foi puramente teórica, baseada na leitura crítica e discussão dos ensaios 

contemplados para o estudo, tais como: “O espaço Literário”, de Maurice Blanchot; 

“Introdução à Literatura Fantástica”, de Tzvetan Todorov; “Notas de Literatura I”, de 

Adorno; além das obras que fazem menção ao elo entre os dois campos de conhecimento: 

“Literatura e Psicanálise: a desligação”, de André Green; “Delírios e Sonhos na Gradiva de 

Jensen”, “As pulsões e suas vicissitudes” e “O Estranho”, de Freud. É necessário esclarecer 

que o projeto privilegiou a teoria psicanalítica de Sigmund Freud por ele ser o elaborador 

do conceito Inconsciente e o primeiro a compreender que os vestígios da referida instância 

podem ser percebidos na linguagem. Ademais por evidenciar que a personagem de ficção é 

envolvida por processos mentais. Em ensaios como “Delírios e Sonhos na Gradiva de 

Jensen”, por exemplo, o autor analisa de que forma as expressões da linguagem (delírios, 

sintomas e sonhos) juntamente com a construção metafórica do texto fornecem elementos 

que validam o conceito de inconsciente. Este que pode ser entendido como uma estrutura 

abstrata remanescente da fase infantil do indivíduo, em que os desejos de incesto da 

criança são censurados. O resultado é a permanência dessa instância acessível apenas por 

vestígios na linguagem (FREUD, 1919).  A censura feita ao inconsciente não permite que 

desfrutemos de certas verdades, então as ameniza por meio dos deslocamentos e 

condensações (FREUD, 1905), tornando frases ou sonhos, à primeira vista, destituídos de 

um sentido racional e consistência. Então, o sonho seria apenas um conteúdo manisfesto 

dos vestígios do inconsciente. A pesquisa considerou também os argumentos da Crítica 

Literária, no tocante à crítica em geral e à crítica psicanalítica. Isto porque entende que a 

relação entre Literatura e Teoria Psicanalítica é produtiva, mas merece a atenção de quem 

lê a obra sobre a ótica da Psicanálise. O crítico não deve confundir a sua leitura reflexiva 

com uma sessão psicanalítica. Seu intuito é mostrar os vestígios do inconsciente presentes 

no texto, de forma a modificar a obra literária, transformando-a ao mesmo tempo em 

objeto e sujeito da verdade: assim como pode ser mediadora dos princípios psicanalíticos 

pode também subvertê-los, mostrando outras formas, tornando acessível o que dantes era 

imperceptível. Green ratifica a questão: “A prática literária do crítico psicanalista visa ao 

estudo das relações entre o texto literário e o inconsciente”. (GREEN, 2002, p. 226) No 

mais, o projeto foi bastante produtivo. Fomentou discussões interessantes, no que tange os 

componentes da obra literária, tais como o autor, o narrador, o leitor e a construção dos 

cenários e personagens. Os debates resultaram em produções científicas que foram 

apresentadas em eventos acadêmicos e publicadas em anais. Também contribuíram para a 

elaboração do artigo “A construção do insólito ficcional na narrativa entre rinhas de 

cachorros e porcos abatidos”, apresentado à disciplina de Literatura Brasileira da 

Universidade Estadual do Maranhão.  
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CONTOS POPULARES EM CAXIAS: UM ESTUDO DE CASO 

 

Orientada: Layssa Ingrid da Costa CARNEIRO - Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Acadêmica graduanda em Letras Habilitação em Português e Inglês e Respectivas 

Literaturas- CESC/UEMA 

 

Orientadora: “Prof”. Dra. Joseane Maia Santos SILVA 

Professora Adjunta CESC/UEMA 

 

Este projeto de pesquisa teve como objetivo compilar e analisar contos variados 

representativos da literatura oral caxiense, considerados como fonte de transmissão de 

conhecimentos acerca do mundo e de valores morais, sociais e religiosos dos contadores 

(CASCUDO, 1978). Além de realçar a importância dos contos populares para a formação 

da história da literatura infanto-juvenil, pretendeu-se, ainda, resgatar o valor da cultura 

regional para a formação crítico-leitora de crianças e jovens (SILVA, 2010). A escolha da 

temática, Contos populares em Caxias – MA: um estudo de caso, justifica-se não apenas 

pela pretensão de obter uma coletânea, mas, sobretudo pelo interesse em compreender a 

forma de agir e de pensar de pessoas que tiveram suas vidas marcadas pela tradição oral, 

bem como pelo desejo de incentivar o ato de contar histórias num contexto social 

profundamente transformado pelo advento da tecnologia e pela supremacia da imagem 

(COELHO, 2000). De todos os materiais de estudo, o conto popular é justamente o mais 

amplo e mais expressivo. É, também, o menos examinado, reunido e divulgado. 

(CASCUDO, 2004). O conto é uma narrativa caracterizada pela transmissão oral 

pertencente à cultura popular. São narrativas “refletem mentalidades e comportamentos 

regionais, nacionais e também universais” (PELLEGRINI FILHO, 2000). Essas narrativas 

não possuem autores e são passados de geração a geração tratando de temas comuns nas 

mais variadas sociedades e épocas. Surgiu com um simples e despretensioso relato de 

histórias imaginárias, constituindo uma criação coletiva PARAFITA (2005, p. 30). Devido 

à grande importância cultural dessas narrativas foi necessário proporcionar para crianças e 

jovens atividades de valorização da palavra oral e escrita, assim sendo o trabalho 

contemplou alunos do 2ª ano do C. E. Santos Dumont, para que os alunos pudessem ter 

conhecimento do assunto. Após a leitura de obras literárias folclóricas e atividades de 

interpretação de texto, foi realizada uma oficina, oportunidade em que alunos e professores 

contaram as tradicionais histórias de Trancoso. “Após esse período de estudo na escola 

citada, a coleta dos contos prosseguiu junto à comunidade escolar - pais e avós dos alunos - 

que socializaram significativo repertório dessas narrativas” comprovado pela variedade de 

temáticas, riqueza de enredos e quantidade de versões, ratificando a tese de que a cultura 

oral resiste graças à tradição e à memória de seus contadores (ZUMTHOR, l997). O conto 

popular guarda desde suas origens, tão antigas quanto à existência humana, caráter 

universal e local (AZEVEDO, 1998). Primeiro diz respeito às temáticas ligadas a conflitos, 

sentimentos, vivências relacionadas à vida, independente da época, por isso é documento 

vivo ligando passado e presente; o segundo diz respeito à incorporação de elementos 

culturais da comunidade de narradores, revestindo o conto de atualidade e, ao mesmo 

tempo, conferindo-lhe aspectos originais. É devido à oralidade que os contos tradicionais 

vão se modificando, sofrendo alterações, ganhando novas versões e novas situações. Isso 

ocorre porque cada contador atribui sua maneira de ver a vida, o que nos remete lembrar a 

máxima de que "quem conta um conto aumenta um ponto". A oralidade não se prende 

apenas à fala de cada contador, mas aos gestos, aos sinais, a interpretação, ao uso de 

onomatopéias e todas outras características e meios utilizados na comunicação que servem 

515



 

para explicar, para assustar, fazer rir, e deixar a imaginação do ouvinte fluir como se este 

estivesse dentro da história observando tudo sem perder nenhum detalhe. Os contos 

coletados apresentam a seguinte classificação: 1-1-1- Contos de exemplo: que se 

caracterizam por conter uma moral sensível e popular, facilmente perceptível no enredo. 

Ex: Abre Sezana; A comadre invejosa; 2- Contos de animais: São contos em que os 

animais são dotados de qualidades, defeitos e sentimentos humanos. Ex: A onça e o 

macaco; A onça e a coruja; A onça e a ovelha; 3-Facécias: são narrativas que para além do 

humorismo, existem as situações imprevistas, materiais e morais. Ex: Histórias de 

Camonge (dez narrativas); O homem que falava a linguagem dos bichos; Os três padres; A 

mulher adúltera; 4-Contos acumulativos: são histórias “encadeadas”, muito populares e 

divertidas. Pode, também, se apresentar como desafio à articulação da fala, exigindo uma 

declamação rápida que é bastante difícil, devido às semelhanças e diferenças dos fonemas. 

Ex: A formiga e o sapato de cera; 5-Demônio logrado: É a reunião de contos ou disputas 

em que Demônio intervém; perdendo este uma aposta e sendo derrotado. Ex: O trato com o 

Diabo. (CASCUDO, 1978). Com base nesses estudos e análises, foi possível ratificar que 

essas narrativas são de extrema importância para a valorização da cultura, visto que, para 

além da simples socialização com vistas à diversão, veiculam normas relacionadas à moral, 

comportamentos relacionados ao contexto social das pessoas e regras de convivência. 

Logo, ensinam valores que norteiam uma sociedade; informam acerca de aspectos culturais 

característicos de certas localidades; encantam, pois sua matéria é a fantasia, o 

maravilhoso, a magia. “Conto popular revela informação histórica, etnográfica, 

sociológica, jurídica, social. É um documento vivo, denunciando costumes, idéias, 

mentalidades, decisões, julgamentos (CASCUDO, 1978)”. A riqueza dos enredos, 

veiculados pela força da palavra, através da performance de seus contadores integra a 

estética da literatura oral, capaz de levar os ouvintes a lugares incríveis, a interagir com 

personagens incomparáveis e com situações inusitadas (CANDIDO, 2000). Em síntese, 

podemos dizer que os contos tinham (têm) uma função de entretenimento e uma função 

educativa. Por um lado, constituíam uma das formas de ocupar os tempos livres, 

geralmente os serões, reforçando os laços de convivência entre os membros da comunidade 

e despertando a imaginação dos assistentes; por meio deles era possível compensar a 

dureza e a monotonia da vida quotidiana, fugindo para mundos distantes e vivendo papéis 

e situações empolgantes. Por outro, concediam aos mais velhos um instrumento 

privilegiado para levarem os mais novos a interiorizarem valores e comportamentos 

considerados aceitáveis. “Ao lado da literatura, do pensamento intelectual letrado, correm 

as águas paralelas, solitárias e poderosas, da memória e da imaginação popular. O conto é 

um vértice de ângulo dessa memória e dessa imaginação”. (Cascudo, 2004). 

 

Palavras - chave: análises temáticas, literatura infantil, cultura popular. 
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A OCORRÊNCIA DOS PRONOMES TU, VOCÊ E A CONCORDÂNCIA COM O 

VERBO NA LÍNGUA FALADA EM CAXIAS – MARANHÃO 

 

Orientanda: Celiane Cristina Costa SOUSA - Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Acadêmica do curso de Letras - CESC/UEMA 

 

Orientador: Antonio Luiz Alencar MIRANDA 

Professor Assistente III do Departamento de Letras - CESC/UEMA 

 

O presente trabalho faz parte do projeto “As atitudes linguísticas dos falantes no 

Maranhão” (ALIMA), na área da Sociolinguística Variacionista, tem por objetivo analisar 

a ocorrência dos pronomes tu/você e a concordância com o verbo na língua falada em 

Caxias – Maranhão; com isso apresenta uma caracterização da fala de 36 informantes, 

estratificados em gênero (homem, mulher), três faixas etárias (de 18 a 35 anos, de 36 a 49 

anos e de 50 a 65 anos) e escolaridade (analfabeto ao ensino fundamental e ensino superior 

– completo e incompleto), moradores de Caxias, MA. Os dados foram obtidos a partir de 

um roteiro de perguntas que direcionaram as entrevistas face a face, gravadas em áudio, 

posteriormente transcritas e analisadas. Para a interpretação dos dados, utilizamos a 

metodologia da Teoria da Variação e Mudança Linguística (LABOV, 2008). Em seguida, 

os dados foram descritos e interpretados quantitativamente – com o suporte do programa 

computacional Goldvarb X – apresentando a correlação existente entre as variantes dos 

grupos investigados. Os resultados obtidos nessa investigação revelaram quanto à 

alternância dos pronomes, uma incidência maior do pronome você para a variante social de 

maior escolaridade. Os homens são os que mais utilizam a forma você. Em relação à faixa 

etária, os dados apontaram que pessoas da segunda faixa etária optam pelo uso do pronome 

você; quanto à concordância do pronome com o verbo, podemos certificar o pronome tu 

como pouco utilizado na fala dos informantes com dados insignificantes de concordância 

verbal. Através da análise podemos deduzir que há a co-ocorrência das variáveis em 

competição e que há um indicativo de mudança na fala dos caxienses. A análise e a 

discussão dos resultados obtidos foram realizadas através do cruzamento da variável 

dependente tu e você e dos grupos de fatores estabelecidos, ou seja, em variáveis 

extralinguísticas e linguísticas como gênero, escolaridade, faixa etária, conjugação dos 

verbos, tempo verbal e estrutura do verbo. Na análise dos dados da variável independente 

externa escolaridade, notamos que o fator definidor para a maior ocorrência do pronome 

você foi de pessoas com nível superior 81,1%, contrapondo os dados para a mesma 

frequência só que na menor escolaridade 70,3%. Então pessoas de maior escolaridade 

aderem mais à variação da forma você em detrimento de tu (tabela 1). Observamos neste 

trabalho que pessoas da segunda faixa etária empregam com muito mais frequência a 

variação da forma você 85,2% sobre o tu 14,8% do que pessoas de menor e maior idade, 

faixa etária a partir de 18 anos e acima de 50 anos, respectivamente. Concluímos que a 

idade influencia na variação e mudança linguísticas na fala da comunidade caxiense, 

principalmente para a maior utilização de você (tabela 2). No que diz respeito à frequência 

dos pronomes tu e você, o fator linguístico conjugação verbal foi fortemente favorecedor 

para a maior incidência da forma você, especialmente na 1ª pessoa 88%, os dados 

percentuais são expressivos para essa variação (tabela 3). Já a variável independente 

interna estrutura do verbo, para a variável dependente tu/você, teve como resultado, maior 

quantidade de vezes para a locução verbal com o uso do pronome você 90,1%, superior ao 

percentual da estrutura verbo único na utilização de você 75,5%, no entanto, nessa mesma 

estrutura (verbo único) o uso do pronome tu se sobressaiu em dados percentuais contra a 
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locução verbal (24,5% contra 9,9%, respectivamente). A locução verbal na frequência das 

duas formas foi mais expressiva para a variação você, e o verbo único foi mais evidente no 

uso de tu (tabela 4). 
 

Tabela 1 – Uso do tu/você por escolaridade do falante. 

Escolaridade 
Frequência do TU  Frequência do VOCÊ 

Total / % 
N %  N % 

Analfabeto 30 29,7  71 70,3 101 / 20,7 

E. Superior 73 18,9  313 81,1 386 / 79,3  

Total 103 21,1  384 78,9 487 
 

Tabela 2 – Uso do tu/você por faixa etária do falante 

Faixa Etária 
Frequência do TU  Frequência do VOCÊ 

Total / % 
N %  N % 

1ª 39 23,8  125 76,2 164 / 33,7 

2ª 27 14,8  155 85,2 182 / 37,4  

3ª 37 26,2  104 73,8 141 / 29 

Total 103 21,1  384 78,9 487 

 

Tabela 3 – Uso do tu/você por conjugação dos verbos 

Conjugações 
Frequência do TU  Frequência do VOCÊ 

Total / % 
N %  N % 

1ª pessoa (p) 21 12,0  154 88,0 175 / 35,9 

2ª pessoa (s) 68 29,8  160 70,2 228 / 46,8 

3ª pessoa (t) 14 16,7  70 83,3 84 / 17,2 

Total 103 21,1  384 78,9 487 

 

Tabela 4 – Uso do tu/você por estrutura do verbo 

Estrutura verbal 
Frequência do TU  Frequência do VOCÊ 

Total / % 
N %  N % 

Verbo Único (U) 92 24,5  284 75,5 376 / 77,2 

Locução Verbal (L) 11 9,9  100 90,1 111 / 22,8 

Total 103 21,1  384 78,9 487 

  
A não concordância verbal com o tu é expressiva em termos de frequência. A fim de 

observarmos o comportamento da concordância do pronome tu com o verbo, na fala dos 

caxienses, fizemos rodadas utilizando como variável dependente o pronome tu com a 

forma canônica e com a forma não canônica. Os resultados obtidos através do programa 

Goldvarb X são apresentados nas tabelas abaixo. No cruzamento com a variável 

escolaridade, notamos (a partir da tabela 5) que pessoas com ensino fundamental utilizam 

com maior frequência o tu sem a concordância verbal 83,3% que as de nível superior 

64,9%, em contrapartida, pessoas de alta escolaridade empregam com frequência mais 

elevada o pronome tu 35,1% com concordância que pessoas menos instruídas 16,7%. 

Então, podemos concluir que o índice da não concordância verbal foi mais elevado para 

pessoas pouco escolarizadas (tabela 5). A variável conjugação verbal na concordância do 

verbo obteve dados significativos para a maior incidência no uso de tu com a concordância 

verbal, especialmente na conjugação de 2ª pessoa, que concorda o tu 38,6% com mais 

evidência que as demais pessoas (tabela 6). 
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Tabela 5 – Uso do tu por ocorrência de concordância verbal na escolaridade do falante 

Escolaridade 

Frequência com 

concordância (C) 

 Frequência sem 

concordância (S) Total / % 

N %  N % 

Analfabeto/Ens. 

Fund.  
5 16,7 

 
25 83,3 30 / 28,0 

Ens. Superior 27 35,1  50 64,9 77 / 72,0 

Total 32 29,9  75 70,1 107 

 

Tabela 6 – Uso do tu por ocorrência de concordância verbal na conjugação dos verbos 

Conjugações 

Frequência com 

concordância (C) 

 Frequência sem 

concordância (S) Total / % 

N %  N % 

 1ª pessoa (p) 4 18,2  18 81,8 22 / 20,6 

2ª pessoa (s) 27 38,6  43    61,4 70 / 65,4 

3ª pessoa (t) 1 6,7  14 93,3 15 / 14,0 

Total 32 29,9  75 70,1 107 

  
Mediante a análise do corpus, podemos chegar à conclusão de que as variáveis em 

competição influenciam no falar do indivíduo. No grupo dos trinta e seis falantes 

caxienses, observamos que a linguagem está em constante variação para a maior 

frequência no uso de você. Para o uso da concordância verbal com o tu, através do 

cruzamento com as variáveis extralinguísticas, podemos perceber que os analfabetos ou 

com ensino fundamental favorecem a utilização de tu sem concordar com o verbo e os 

informantes mais jovens também favorecem ao uso do tu sem a marca de concordância 

canônica. As variáveis conjugação, tempo e estrutura verbais foram também favorecedoras 

à frequência mais elevada do pronome tu sem a concordância verbal, os valores foram 

significativamente superiores sobre o uso do pronome com a concordância verbal. A priori, 

tínhamos a hipótese de que a forma tu poderia ser mais usual na fala dos informantes 

caxienses, porém com os resultados da pesquisa, constatamos justamente o contrário, a 

forma você é mais utilizada como forma de expressão e/ou comunicação para os caxienses, 

em que as pessoas mais jovens (2ª faixa etária) evidenciam de forma mais expressiva sua 

utilização e também que a maior escolaridade prefere se manifestar com o uso dessa forma 

como sendo detentora de maior frequência pelos mesmos. Outro fator bem evidente na 

análise foi à ausência da concordância verbal; o pronome tu é pouco usual na fala caxiense, 

e, nessas ocorrências, é empregado o verbo sem a marca de concordância canônica de 

segunda pessoa. Por fim, acreditamos que este trabalho deverá servir tão somente como 

uma mola propulsora para que outros interessados neste assunto possam se debruçar nas 

discussões sobre esses temas que são a ocorrência dos pronomes tu, você e a concordância 

verbal na fala dos caxienses.  
 

Palavras-Chave: Sociolinguística, Variação e mudança, A ocorrência do tu e você. 
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A CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA NA PRODUÇÃO DA LEITURA E DA 

ESCRITA POR ALUNOS DA EJA 

 

Orientada: Dalvanira Neves EVERTON – Bolsista PIBIC/FAPEMA 

Acadêmica do Curso de Letras – CECEN/UEMA  

 

Orientadora: Maria José Quaresma VALE  

Profª Mestra da Universidade Estadual do Maranhão - CECEN/UEMA  

 

A Educação de Jovens e Adultos, modalidade de ensino que tem por objetivo segundo, a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) assegurar educação à aqueles 

jovens e adultos que por vários motivos não concluíram os estudos no período adequado 

tornou-se objeto de estudo dessa pesquisa e, dentro desse contexto trabalhou-se com  

indagações que nos levaram a enfatizar o conjunto de habilidades metalinguísticas, ou seja, 

a consciência fonológica desses alunos por meio da produção da leitura e da escrita. A 

Educação de Jovens e Adultos ao longo da trajetória passou por vários momentos e 

segundo Paiva (2009, p.19), o problema do analfabetismo que teria solução com esta 

modalidade não foi resolvido constituindo assim, na atualidade um grande índice de 

analfabetos entre a população jovem e adulta. E a mesma autora explica que, “para fazer 

essa educação é necessário um processo amplo e dentro dessa articulação está integrado a 

leitura e a escrita.” Esses dois segmentos são de extrema importância para o 

desenvolvimento do individuo na fase de escolarização e socialização. E Albuquerque 

(2006, p. 92) afirma em seus estudos que “há várias atividades que podem ser utilizadas 

com a intenção de explorar a leitura e a escrita”. Essas atividades podem ser realizadas 

através de exercícios que corroboram com a consciência fonológica. Para Maluf e Barrera 

(1997), a consciência fonológica é a capacidade cognitiva que se desenvolve de acordo 

com a compreensão da linguagem oral. Morais (1997) a define como sendo a consciência 

de que as palavras são constituídas por diversos sons. E a consciência fonológica refere-se 

tanto à consciência de que a fala pode ser segmentada (em palavras, sílabas e letras) quanto 

à habilidade de manipular tais segmentos (CAPOVILLA & CAPOVILLA, 2002. A 

metodologia descrita constitui de três fases, sendo que a primeira abordou estudos 

bibliográficos que enfatizaram a consciência fonológica de indivíduos em fase de 

escolarização por meio de atividades relativas ao termo em questão. Em todos estes se 

procurou destacar o contexto em que o assunto era realizado e quais os aspectos relevantes 

para à pesquisa seguindo assim, a linha de raciocínio desses teóricos. Depois, recorreu-se 

para a elaboração de testes com intuito de comprovar as indagações que surgiram em meio 

aos estudos. Após a elaboração dos testes cujo conteúdo continha habilidades referentes às 

análises fonológicas como: síntese silábica, segmentação fonêmica. Aplicou-se os mesmos 

em testes em duas escolas públicas, a primeira no município de São José de Ribamar com 

8 alunos  e a segunda escola, no  município de São Luís com 11 alunos todos integrados na 

modalidade da eja. Participaram dessa pesquisa 19 jovens e adultos, sendo 8 do sexo 

masculino e 11 do sexo feminino. Desse total, 2 não têm instrução escolar 

(semialfabetizados) e não estão em sala de aula, mas já frequentaram antigos projetos de 

alfabetização e 15 estão em sala de aula da EJA, cursando o equivalente ao ensino 

fundamental maior. São todos oriundos de classes populares e residem na periferia da 

cidade de São Luís e São José de Ribamar. O primeiro TCF aplicado foi o de Segmentação 

Fonêmica. Esse teste é considerado como tarefa simples, exigindo a realização de apenas 

uma tarefa, ou seja, uma operação, acompanhada de resposta. Ao fazer esse teste, o jovem 
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ou adulto da EJA deverá demonstrar a habilidade de análise e os processos cognitivos que 

ele fará serão os de segmentar  palavras em sílabas, como é car-vão e responder a tarefa. 

 

Tabela 1 – Resultados de teste de Segmentação Fonêmica. 

HABILIDADE TAREFA 
OPERAÇÃO 

COGNITIVA 

N° DE ALUNOS QUE 

COMPREENDERAM A 

TAREFA 

Análise 

Segmentar a 

palavra 

em sílabas 

1o. Segmentar a palavra 

em sílabas; 

2o. Responder a tarefa. 

06 
 

 

Substituição 

 

 

Substituir o 

fonema  

 

1o. Manter na memória 

os fonemas; 

2.Segmentar a palavra; 

3o. Localizar o fonema; 

4o. Substituir o fonema; 

5o. Responder a tarefa. 

 

O segundo TCF aplicado foi o de Síntese Silábica, que também é considerado como de 

tarefa simples, exigindo a realização de apenas uma operação, acompanhada de resposta.  

 

Tabela 2 - Resultado do teste de Síntese Silábica. 

HABILIDADE TAREFA 
OPERAÇÃO 

COGNITIVA 

N° DE ALUNOS QUE 

COMPREENDERAM A 

TAREFA 

Síntese 

 

Agrupar as 

sílabas: “bi”, 

“ci”, 

“cle”, “ta”. 

1o. Agrupar as sílabas 

formando a palavra 

“bicicleta”. 

15 

 

Dessa forma, após as aplicações e conclusões os resultados estão na tabela abaixo:  

 

Tabela 3 - Testes de Consciência Fonológica aplicados. 

RESULTADOS GERAIS DOS TESTES (TCF) APLICADOS COM 19 JOVENS E 

ADULTOS EM FORMAÇÃO EM EJA 

Segmentação Fonêmica (Teste 9) Síntese Silábica (Teste 2) 

31,5% 78,9% 

 

Observa-se que quanto a habilidade de Síntese Silábica 78,9% dos participantes 

conseguiram realizar os testes sem encontrar dificuldades ao resolver a questão, ou seja, a 

maioria dos alunos nessa habilidade utilizaram da consciência fonológica para completar o 

indicado. Quanto a Segmentação Fonêmica, 31,5% dos participantes conseguiram 

compreender e realizar corretamente o teste relacionado a esta habilidade. Dessa forma, 

compreendeu-se que as habilidades de consciência fonológicas são primeiro, importantes 

para o processo cognitivo do individuo, ou seja, mantém relação de  reciprocidade  quanto 

ao ensino dos alunos no módulo de alfabetização. Segundo, esse processo quando bem 

empregado nas tarefas escolares contribui para o crescente aumento na produção da leitura 

e da escrita por meio da segmentação, substituição, formação e produção. Com relação ao 

uso dessas habilidades no ambiente da Educação de Jovens e Adultos ressalta-se que o 

método de empregar estas competências serve de estimulo para que os estudantes da 
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modalidade consiga elevar o nível de compreensão e consequentemente o grau de 

instrução. E os alunos com pouca ou nenhuma instrução, as tarefas de consciência 

fonológica é fator indispensável para o início da leitura e da escrita por constituir de 

elementos simples, todavia, auxiliam para o enriquecimento cognitivo. Com base nas 

análises destaca-se que as tarefas de consciência fonológica com estudantes da eja tem 

relação recíproca concluindo que, para haver leitura e escrita o individuo recorre ao uso 

das habilidades fonológicas.  

 

Palavras-chave: Consciência fonológica. Leitura. Escrita. 
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PREVALÊNCIA DE BRUCELOSE NO REBANHO BOVINO LEITEIRO DA 

REGIONAL DE ITAPECURU MIRIM E OS FATORES DE RISCO ASSOCIADOS 

À TRANSMISSÃO EM SERES HUMANOS, ESTADO DO MARANHÃO 

 

Orientado: Wallington Pereira da CUNHA – Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmico do Curso do Curso de Medicina Veterinária – CCA/UEMA 

 

Orientador: Hamilton Pereira SANTOS 

Prof. do Departamento de Patologia CCA/UEMA 

 

Colaboradores: Helder de Moraes PEREIRA – Prof. do Departamento das Clínicas 

CCA/UEMA; Vanessa Evangelista de SOUSA - Mestranda em Ciência Animal 

CCA/UEMA 

 
A Brucelose tem distribuição mundial e é causada por bactérias gram-negativas, 

pertencentes ao gênero Brucella e acometem bovinos, bubalinos, suínos, caprinos, ovinos e 

caninos e pode ser transmitida ao homem. No presente estudo objetivou-se diagnosticar a 

brucelose no rebanho bovino leiteiro e os fatores de risco associados à transmissão em 

seres humanos, nos municípios selecionados da regional de Itapecuru Mirim. O trabalho 

foi realizado na regional de Itapecuru Mirim, contemplando os seguintes municípios: 

Anajatuba, Miranda do Norte, Matões do Norte e Itapecuru Mirim. A amostragem foi 

conduzida de acordo a CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSES (1979). Em cada 

propriedade foram selecionadas ao acaso fêmeas bovinas com idade superior a doze meses 

de idade distribuídos nos quatro municípios. Foram escolhidas de forma aleatória simples 

quatro propriedades por município, sendo que foram coletadas dez amostras por 

propriedade. As amostras de sangue foram colhidas através da punção da veia jugular 

(figura 2a) utilizando tubos a vácuo de 10 ml, com gel, devidamente identificados. As 

amostras foram mantidas em temperatura ambiente até ocorrer à coagulação e retração do 

coágulo (figura 2b), sendo conduzidas posteriormente sobre refrigeração em caixas 

isotérmicas com gelo até o Laboratório de Doenças Infecciosas do Curso de Medicina 

Veterinária da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Consequentemente após 

explicar a importância da brucelose e do trabalho de pesquisa, foi aplicado um 

questionário, antes da coleta das amostras, contudo, obtendo as autorizações formais, 

foram coletadas por critério de conveniência as amostras sanguíneas de no mínimo uma 

pessoa residente na propriedade visitada, com idade acima de 15 anos (figura 2c e 2d), sob 

responsabilidade de um Auxiliar ou técnico de Enfermagem da Secretaria de Saúde do 

município. 
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Figura 1 - Fotografia da colheita de sangue dos animais e das pessoas: a) Punção venosa da 

veia jugular, b) Amostras de sangue bovino após retração do coágulo, c) Coleta de sangue 

em humanos no município de Miranda do Norte, d) Coleta de sangue em humanos no 

município de Itapecuru Mirim. 

 

No laboratório as amostras foram centrifugadas a 3000 rpm, durante 10 minutos. As 

alíquotas de soro obtidas foram transferidas para tubos plásticos com capacidade de 2,0 ml 

tipo Eppendorfs e mantidas em temperatura de congelamento (-20°C) até a realização dos 

exames sorológicos. Em seguida, as amostras foram submetidas ao teste do Antígeno 

Acidificado Tamponado (AAT), e aquelas que apresentaram reação positiva ao teste do 

AAT, foram submetidas ao Teste 2–Mercaptoetanol
 
(2-ME), como demonstrado na figura 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2 – Fotografia da leitura dos exames de triagem (AAT) e confirmatório (2- ME) 

realizados: (a) Soros reagentes e não reagentes à prova do antígeno acidificado tamponado, 

(b) prova lenta em tubos com resultado negativo, (c) prova do 2-ME com resultado 

negativo (d) prova com soro reagente a prova do 2-Mercaptoetanol executada 

paralelamente a prova lenta em tubos. 

 

Na analise das 160 amostras demonstrou que 21,87% (n=35) foram positivos e 78,12% 

(n=125) reagiram negativamente às provas realizadas. Esses resultados se aproximam dos 

encontrados por Dasso et al. (2006), onde detectaram uma prevalência de 24,6% de 

animais positivos, em estudo realizado em rebanhos bovinos leiteiros do estado do Rio 

Grande do Sul. Nas dezesseis propriedades trabalhadas, foram coletadas 46 amostras de 

sangue humano oriundos dos funcionários residente em cada propriedade, destas, 2,17% 

(n=1) reagiram positivamente às provas do ATT e 2-ME, resultado próximo ao descrito 

527



 

por Schein et al. (2006), que encontraram cinco(2,6%) amostras positivas num total de 

189 amostras de soro humano. Em relação propriedades avaliadas todas as amostras 

reagiram tanto ao AAT como ao 2-ME, num total de 35(21,87%) positivos das 160 

analisadas. Em relação aos municípios estudados, todos registraram amostras positivas no 

teste do AAT, estes apresentaram amostras reagentes no teste do 2-ME. No presente 

trabalho foi verificada maior porcentagem de propriedades que compravam bovinos 

frequentemente na região, sendo que 6,25% declararam não comprar animais com 

frequência, onde das quinze (93,75%) propriedades entrevistadas todas compravam 

animais dentro do estado e apenas uma (8,34%) adquiria de outros estados, sendo que 

essa propriedade exigiu atestado negativo de brucelose e tuberculose na compra dos 

animais, situação também comprovada em estudo feito por Nielsen et al. (1990) que 

consideram os fatores que influenciam a transmissão inter-rebanhos envolvem a reposição 

de animais, a frequência e origem da compra, a proximidade com rebanhos infectados. As 

propriedades que não vacinavam estavam situadas nos municípios de Anajatuba, Miranda 

do Norte e Matões do Norte, onde se pode observar que o município de Miranda do Norte 

foi o que apresentou o maior número de animais infectados e uma propriedade com um 

maior número de animais positivos, sendo que nesta ocorreu aborto nos últimos oito 

meses. Das nove propriedades que realizavam o teste para o diagnóstico de brucelose, três 

delas só realizavam o exame quando compravam animais, duas quando ocorria 

abortamento na fazenda, uma que só exigia o exame para o trânsito dos animais e as 

outras realizavam na época correta. Constatou-se que nos últimos oito meses em quatro 

(25%) das propriedades haviam ocorrido abortamento, sendo que duas se localizavam no 

município de Miranda do Norte, onde apresentou o maior percentual de animais positivos, 

sendo que não deram destino adequado ao feto e anexos fetais. Em doze (75%) das 

propriedades as pessoas que entravam diretamente em contato com os animais (vaqueiro, 

tratadores, administradores da fazenda), consumiam leite cru. Segundo Brasil (2006), o 

consumo de leite cru e de derivados lácteos (queijo fresco, iogurte, creme, etc) não 

submetidos ao tratamento térmico é uma das principais formas de transmissão da doença 

se tornando um grande risco para a saúde pública. A população da regional de Itapecuru 

Mirim, MA, Brasil, encontra-se exposta à infecção por Brucella abortus, com uma alta 

prevalência de animais sororeagentes distribuídos nos rebanhos bovinos leiteiros 

estudados nesta região. Os quatros municípios apresentaram brucelose bovina 

caracterizada principalmente por pequenas e médias propriedades e alguns fatores como 

presença de abortamento, não vacinação das fêmeas e consumo de leite cru se constituem 

as formas mais comuns de transmissão da doença. 

 

Palavras–chave: brucelose, prevalência, regional de Itapecuru Mirim. 
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FREQUÊNCIA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA LÍNGUA 

AZUL NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM – MA 
 

Orientada: Mayra da Silva OLIVEIRA- Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmica do Curso de Medicina Veterinária – CCA/UEMA 

 

Orientadora: Hamilton Pereira SANTOS 
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Colaboradores: Helder de Moraes PEREIRA – Prof do Departamento das Clínicas 
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A língua azul (LA) é uma doença viral, transmitida por vetores hematófagos do gênero 

Culicoides sp., que afeta todos os ruminantes domésticos e selvagens, contudo, a 

ocorrência da doença clínica tem sido demonstrada principalmente em ovinos (ALVES et 

al., 2009).Objetivou-se com este trabalho identificar a freqüência de anticorpos contra o 

vírus da Língua Azul em rebanhos ovinos no município de Itapecuru Mirim, Maranhão, 

bem como o conhecer o manejo sanitário adotado pelos criadores. O número de amostras 

foi determinado utilizando a Fórmula de Triola (1999); Callegari e Jacques (2003). 

Obtivemos um de n=136, onde elevamos para 150 amostras. Foram testados 15 animais 

por rebanho, em 10 rebanhos, sorteados de forma aleatória conforme preconizado por 

(SOUZA NETO, 1987), na seguinte proporção: um reprodutor, cinco matrizes, nove 

fêmeas jovens. As amostras de sangue foram colhidas através da punção da veia jugular, 

utilizando tubos à vácuo de 10 ml, sem anticoagulante, devidamente esterilizados e 

identificados. Foi empregada a técnica de imunodifusão em gel de ágar (IDGA), conforme 

(SILVA, 1978). Esta técnica consiste na detecção de anticorpos contra proteínas virais. De 

um total de 150 amostras submetidas ao teste de IDGA para detecção de anticorpos contra 

o vírus da Língua Azul, verificou-se que 132 (88%) foram reagentes e apenas 18 (12%) 

não reagentes (Figura 3). Dos animais reagentes, verificou-se que a maioria (n=79) foram 

fêmeas em idade não reprodutiva (Tabela 1). Entretanto não houve associação estatística 

significativa entre estas duas variáveis, fase reprodutiva e reação positiva ao teste, (p > 

0,05). 

 

Tabela 1 – Distribuição das amostras de ovinos por fase reprodutiva oriundos do município 

de Itapecuru Mirim- MA, submetidas ao teste de IDGA, São Luís, 2012 

p = 0.9183       χ2 
= 0.01052       

Intervalo de confiança = 0.8925 a 1.135 

FASE 
Resultado do teste de IDGA 

TOTAL 

REAGENTE NÃO REAGENTE 

REPRODUTIVA 53 7 60 

NÃO REPRODUTIVA 79 11 90 

TOTAL 132 18 150 
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Os 10 rebanhos pesquisados para a presença de anticorpos séricos contra VLA 

apresentaram animais reagentes, verificando pelo menos dez animais reagentes por 

rebanho, resultando em uma frequência de 100% de rebanhos reagentes. Isto indica que há 

circulação de um vírus do grupo Orbivirus na região, pois o antígeno empregado é grupo-

específico e não permite a diferenciação entre anticorpos induzidos pela infecção causada 

pelo vírus da doença hemorrágica epizoótica (VEHD) e entre os diferentes sorotipos do 

VLA. Resultados semelhantes foram descritos por Dorneles et al. (2012) que estimaram a 

prevalência de anticorpos contra o vírus da língua azul (VLA) em 100% do rebanho ovino 

estudado no Distrito Federal. Os resultados encontrados neste trabalho são superiores aos 

relatados por Mota et al. (2011), que descreveram uma prevalência de rebanhos 

soropositivos de 24,4% e 27,5% para os caprinos e ovinos, respectivamente, no sertão de 

Pernambuco.  E ainda superiores aos descritos por Nogueira (2009) em ovinos da Região 

de Araçatuba, onde 65% dos animais testados apresentaram reatividade positiva para os 

Orbivirus. As principais manifestações clínicas relatadas em ovinos nos 10 rebanhos 

visitados no município de Itapecuru Mirim – MA, demonstrado no Gráfico 1,  foram:   

língua edemaciada para fora da boca em dois rebanhos visitados, 20%, edema de face, 

lábios, língua ou mandíbula em quatro rebanhos, 40%, aborto e/ou nascimento de cordeiros 

fracos e com anomalias em seis rebanhos, 60% ,inflamação dos cascos e claudicação em 

oito rebanhos, 80%.  

 

 

 

Na observação direta, onde foram consideradas as características das propriedades, 

constatou-se a presença de áreas alagadas com muita matéria orgânica nas 10 propriedades, 

áreas com florestas e/ou vegetação nativa em 8 das 10 propriedades (Figura 1). De acordo 

com Ward & Thurmond (1995) uma das explicações para o elevado número de animais 

soropositivos pode ser devido ao fato do clima da região ser propício, com temperaturas 

entre 25º e 35ºC, favoráveis à multiplicação dos Culicoides, que requerem calor e umidade, 

para se reproduzirem, bem como clima úmido quente, para se alimentarem. Avaliando as 

práticas de manejo adotadas nas criações podemos perceber que o manejo sanitário dos 

rebanhos avaliados mostrou-se deficiente. Assim como os dados obtidos permitiram 

Gráfico 1 - Principais manifestações clínicas observadas em ovinos 

criados no município de Itapecuru Mirim – MA, São Luís 2012. 
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afirmar que a alta frequência de anticorpos indicam que VLA está amplamente 

disseminado nos rebanhos estudados e considerando outras pesquisas este vírus espalha-se 

pelos animais no país de forma silenciosa. 

 

  .  

 

 

 

Palavras- Chaves: Frequência, Anticorpos, VLA, IDGA. 
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Figura 1 – Características observadas nas propriedades visitadas; A - Instalações 

feitas com madeira e piso ripado; B – Presença de áreas alagadas com muita matéria 

orgânica; C – Áreas com florestas e/ou vegetação nativa. 

A B C 

532
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A microrregião da Baixada Maranhense é considerada o maior conjunto de bacias lacustres 

do Nordeste, onde predominam terras planas, baixas e inundáveis, vegetação de 

manguezais, campos aluviais e flúviomarinhos. Durante os meses de janeiro a junho, os 

campos tornam-se totalmente inundados, favorecendo uma elevada biodiversidade, 

sobretudo de peixes. Para se conhecer um pouco dessa biodiversidade, realizou-se esta 

pesquisa com o objetivo de identificar os aspectos da cadeia produtiva e a composição 

nutricional dos peixes nativos nos município de São Bento e Pinheiro. Para caracterização 

da pesca artesanal foram aplicados quarenta questionários, cada um deles composto de  

quatro blocos: aspectos socioeconômicos, aspectos tecnológicos e produtivos, aspectos de 

comercialização, aspectos institucionais e organizacionais.  As amostras foram colhidas no 

período de Janeiro de 2012 a Julho de 2012, totalizando sessenta (60) amostras de peixes, 

sendo trinta (30) no município de Pinheiro e trinta (30) em São Bento, incluindo três 

espécies de peixes: Traíra (Hoplias sp.), Bagre (Bagre sp.) e Curimatá (Prochilodus spp.). 

As amostras foram colhidas em dois períodos: período chuvoso e período seco. Em seguida 

foram transportadas para o Laboratório de Físico-Química dos Alimentos da Universidade 

Estadual do Maranhão/UEMA, onde foram analisadas, segundo a metodologia descrita 

pelo Instituto Adolfo Lutz (1985). Os achados indicam que a pesca artesanal é exercida 

com maior frequência pelos homens que mulheres, com idade acima de 36 anos, o que se 

iguala ao encontrado por Silva et al. (2007) em um trabalho realizado no município de 

Conceição, no estado do Pará. Os dados também indicam que o conhecimento sobre a arte 

de pescar ainda é ensinado pelos pais, o que reforça um valor cultural da pesca artesanal 

nessa região. Dessa forma pode-se observar que 77,5% têm a pesca como única atividade e 

22,5% exercem outra atividade, concomitante a pesca. Dados semelhantes foram 

encontrados por Araújo e Pinheiro (2008), em um estudo que também descrevia o perfil 

socioeconômico dos pescadores no município de Penalva na Baixada Maranhense. Em 

relação ao grau de escolaridade foi possível observar que 50% dos entrevistados têm o 

ensino fundamental completo, o que difere de estudos realizados em outras localidades, no 

qual o índice de analfabetismo é bem superior. Esta informação caracteriza uma evolução 

no sistema de educação existente nos dois municípios estudados. Quanto ao ganho 

financeiro do pescado por semana, verificou-se que 62,5% dos pescadores obtêm de 21 a 

30 Kg, diferentemente do estudo realizado por Silva et al. (2007), no qual o rendimento 

chegou a valores de até 100 Kg por semana, mesmo sendo obtido por uma porcentagem 

menor de pescadores, o que evidencia que a pesca ainda é de pequena escala. Esse 

rendimento baixo pode ser explicado pelas técnicas empregadas na pesca que ainda são 

muito rústicas, pela quantidade significativa de pessoas que sobrevivem dessa mesma 

atividade e também como cita Silva et al. (2007), a falta de estratégias eficientes para 
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enfrentar as adversidades da natureza modificada pelo próprio homem. Verificou-se 

também que 100% do pescado é destinado tanto para consumo quanto para venda, e que 

essa venda é feita em sua grande maioria por atravessadores que levam o produto até as 

feiras. Portanto, a renda final do pescador fica comprometida, pois o preço é bem reduzido 

em relação ao que é imposto aos consumidores nas feiras locais pelos atravessadores. Por 

outro lado, esses atravessadores têm papel fundamental na comercialização do pescado. 

Em relação à renda mensal, observou-se que 60% ganham até um salário mínimo, 20% 

ganham mais de um salário e 20% ganham menos de um salário. Esta renda mensal baixa 

agrava os problemas já existentes de exclusão, tanto no âmbito educacional quanto da 

saúde. Outra informação bastante importante é que 100% dos entrevistados estão filiados a 

alguma colônia de pescadores, dado que comprova uma organização dessa classe de 

trabalhadores. Quanto a composição nutricional das espécies de peixe analisadas, colhidas 

no município de São Bento têm alto valor proteico, observado na Tabela 1, além disso, não 

houve grande variação entre os períodos chuvoso e seco. 

 

Tabela 1 – Composição centesimal média das amostras de espécies de peixes nativos 

provenientes da cidade de São Bento, Maranhão, nos períodos seco e chuvoso, 2012  

 

Período Chuvoso 

Espécie Umidade 

(%) 

Proteínas 

(%) 

Lipídeos 

(%) 

Carboidratos 

(%) 

RMF* 

(%) 

Traíra 81,27 14,48 1,47 1,71 1,07 

Curimatá 71,82 17,75 2,52 6,69 1,22 

Bagre 84,07 12,38 1,47 1,11 0,97 

Período Seco 

Espécie Umidade 

(%) 

Proteínas 

(%) 

Lipídeos 

(%) 

Carboidratos 

(%) 

RMF* 

(%) 

Traíra 78,33 17,37 0,76 3,01 0,53 

Curimatá 71,36 18,01 1,96 7,65 1,02 

Bagre 78,05 15,69 0,98 4,47 0,81 

 

Esse mesmo pescado também apresentou valores baixos de lipídeos, podendo ser definido 

como um pescado magro, segundo a classificação feita por Netto et al. (2010). Na Tabela 2 

encontram-se os dados referentes a composição centesimal das espécies de peixes 

provenientes do município de Pinheiro, colhidas tanto no período chuvoso quanto no 

período seco. Também foram encontrados altos valores para proteínas nas três espécies de 

peixes, provenientes do município de Pinheiro. A espécie que apresentou maior 

porcentagem em ambos os períodos foi a Curimatá, com 17,58% no período chuvoso e 

19,16 no período seco. Porém a espécie que apresentou menor porcentagem de lipídeos no 

período chuvoso foi o Bagre e no período seco, a Traíra. 
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Tabela 2 – Composição centesimal média das amostras de espécies de peixes nativos 

provenientes da cidade de Pinheiro, Maranhão, nos períodos seco e chuvoso, 2012. 

 
Período Chuvoso 

Espécie Umidade 

(%) 

Proteínas 

(%) 

Lipídeos 

(%) 

Carboidratos 

(%) 

RMF* 

(%) 

Traíra 75,85 16,52 1,82 4,33 1,48 

Curimatá 76,02 17,58 2,13 2,75 1,52 

Bagre 82,68 12,17 0,89 3,39 0,87 

Período Seco 

Espécie Umidade 

(%) 

Proteínas 

(%) 

Lipídeos 

(%) 

Carboidratos 

(%) 

RMF* 

(%) 

Traíra 72,90 18,52 0,11 7,06 1,41 

Curimatá 74,30 19,16 1,17 3,99 1,38 

Bagre 77,98 16,01 0,87 4,29 0,85 

 

 

Tabela 3 – Valor calórico médio (Kcal/g) das amostras de peixes nativos provenientes da 

cidade de São Bento e Pinheiro, Maranhão, nos períodos seco e chuvoso, 2012. 

 
Período Chuvoso 

Espécie São Bento Pinheiro 

Traíra 77,99 99,78 

Curimatá 120,44 100,49 

Bagre 67,19 70,25 

Período Seco 

Espécie São Bento Pinheiro 

Traíra 88,36 103,31 

Curimatá 120,28 103,13 

Bagre 89,46 89,03 

 

Palavras-chave: Pesca artesanal, cadeia produtiva, composição nutricional. 

 

REFERÊNCIAS:  

 

COSTA-NETO, J. P.; BARBIERI, R. IBÁÑEZ, M. S. R.; CAVALCANTE, P. R. S.; 

PIORSKI, N. M. Limnologia de três ecossistemas aquáticos característicos da Baixada 

Maranhense. Boletim Laboratório de Hidrobiologia, São Luis, n. 14/15, p. 19-38, 

2001/2002. 

 

GASPAR, S. M. F. S.; NUNES, G. S.; PINHEIRO, C. U. B., AMARANTE JUNIOR, O. 

P. A. Avaliação de riscos de pesticidas aplicados no município de Arari, Maranhão, Brasil: 

base para programa de controle ambiental do rio Mearim. Pesticidas: Revista de 

ecotoxicologia e meio ambiente, n.15, p.43-54, 2005. 

 

SILVA, C. M; OLIVEIRA, S. A; NUNES, Q. G Caracterização socioeconômica da pesca 

artesanal no município de Conceição do Araguaia, Estado do Pará. Amazônia: Ciência e 

Desenvolvimento, v.2, n.4, jan./jun. 2007. 

535



 

ECTOPARASITOFAUNA DE PEQUENOS ROEDORES E MARSUPIAIS DA 

ÁREA DE PRESERVAÇÃO DO INHAMUM - CAXIAS 

 

Orientado: Giovani Santos de ABREU JÚNIOR – Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmico do Curso de Medicina Veterinária – CCA/ UEMA  

 

Orientadora: Profª. Dr
a
. Rita de Maria Seabra Nogueira de Candanedo GUERRA 

 

Colaboradores: Dr
a
. Ana Clara Gomes dos SANTOS; Francineto S. REIS - Mestrando em 

Ciência Animal. 

 

O Brasil é o país que possui a maior riqueza de espécies de mamíferos e um dos que detém 

o maior número de endemismos, com destaque para os primatas e os roedores (FONSECA 

et al., 1996; MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2000). Roedores e marsupiais 

possuem grande capacidade de adaptação, alguns dos quais são espécies assíduas nos 

ambientes rurais, urbanos e estão associados à transmissão de agentes patogênicos para 

animais domésticos e as populações humanas, sendo reconhecidos como reservatórios de 

infecções virais, helmintoses, bacterioses e protozooses (AZAD et al.,1992; MILLS et al., 

1995; LINARDI & GUIMARÃES, 2000; D’ANDREA et al., 2002; HORTA et al., 2007). 

Os pequenos mamíferos junto com sua fauna parasitaria constituem um grupo ecológico e 

economicamente importante, tanto do ponto de vista da abundância e diversidade de 

espécies, quanto por serem encontrados como componentes fundamentais em quase todos 

os ecossistemas terrestres, razão pela qual devem ser objeto de estudos. O presente 

trabalho teve como objetivo conhecer a ectoparasitofauna de pequenos mamíferos não 

voadores da Área de Preservação Ambiental (APA) do Inhamum. As coletas de pequenos 

mamíferos foram realizadas na APA do Inhamum situada na parte centro-leste do estado 

do Maranhão, no município de Caxias, entre as coordenadas 43
0
 20' 54'' Longitude e 04

0 

51' 30'' Latitude com uma área de aproximadamente 4.500 hectares. A pesquisa tem 

Licença do IBAMA n º25746-1. As armadilhas foram vistoriadas por sete dias e os 

exemplares de mamíferos foram coletados, identificados pelo nome vulgar, medidos, 

pesados, fotografados e posteriormente taxidermizados. Para a coleta dos ectoparasitos, os 

animais foram levados ao Laboratório de Genética e Biologia Molecular do Centro de 

Estudos Superiores Caxias (CESC/UEMA) onde foram inspecionados visualmente. Os 

ectoparasitas foram coletados com auxílio de lupa, pinças, pentes finos e escovas, 

acondicionados em frascos individuais contendo álcool 70%. Após acondicionamento 

foram encaminhados ao Laboratório de Parasitologia do Centro de Ciências Agrárias 

(CCA/UEMA) para identificação de acordo com chaves específicas para cada grupo 

coletado. Foi capturado um total de 70 mamíferos não voadores, distribuídos nas seguintes 

ordens, gêneros e espécies: Rodentia - Trichomys incertaesedis, Oligoryzomys fornese, 

Oecomys sp., Calomys expulsus, Hylaeamys megacephalus, Proechymys incertaesedis, 

Necromys lasiurus. Para a ordem Didelphimorphia – Marmosa murina, Didelphis 

albiventre, Gracilinanus agilis, Micoureus demerarae, Monodelphis domestica, Caluromys 

philander, Marmosops pinheiroi, Didelphis aurita, Didelphis allumutris, Didelphis 

marsupialis. A comunidade de artrópodes analisada foi composta predominantemente por 

ácaros da família Laelapidae, sendo baixa a ocorrência da Ordem Ixodida composta por 

larvas, ninfas e adultos, artrópodes da ordem Phthiraptera também estiveram presentes, 

composta por exemplares da família Trimenoponidae. Em relação as insfestações, dos 53 

marsupiais, 49% (n=26) apresentaram infestação por alguma espécie de ectoparasito 

(Tabela 1), quanto aos roedores, de 17 especimes, 76% (n=13) estavam parasitados (Tabela 

536



 

2), totalizando um indice de infestação baixo (44%) comparado a Nieri-Bastos et al. (2001) 

onde obteve 53%, Reis et al. (2008) onde obteve 56% e regiões de Florianópolis e Tijuca 

do sul onde encontraram 98% e até 100% no número de infestações.  

 

Tabela 1 – Hospedeiros marsupiais e ectoparasitos coletados na área de preservação 

ambiental do Inhamum, Maranhão. 

 

HOSPEDEIROS ECTOPARASITOS 

Marmosa murina Acari (Ixodida: Amblyomma sp. ,larva) e 

Acari (Trombiculidae)  

 Acari (Ixodida: Amblyomma luciae) 

Didelphis albiventris Acari (Ixodida: Amblyomma parvum, 

ninfa e larva, Ornithodoros sp., larva), 

Acari ( Gamasida: Laelaps lateventralis, 

Ornithonyssus sp.), Phthiraptera 

(Trimenoponidae) 

Gracilinanus agilis Acari (Ixodida: Ornithodoros sp., larva, 

Amblyomma sp., larva e  Ixodes sp., larva), 

Acari (Gamasida: Gigantolaelaps 

oudemansi, Ornithonyssus sp., e 

Ornithonyssus sp. larva) 

Micoureus demerarae Acari (Ixodida: Amblyomma  aureolatum, 

Ixodes luciae ninfa,  Ixodes sp, larva)e 

Acari (Gamasida: Ornythonyssus sp.),  

Monodelphis domestica - 

Caluromys phyilander Acari (Gamasida: Gigantolaelaps 

wolfhisoni, Ornithonyssus sp.), Acari 

(Ixodida: Amblyomma sp., larva) 

Marmosops pinheiroi  Acari (Ixodida: Ornithodorus sp, larva), 

Acari (Gamasida: Laelaps lateventralis) 

Didelphis aurita Acari (Ixodida: Ixodes luciae, Amblyomma 

sp., larva, Ixodes luciae, larva), Acari 

(Ixodida: Ornithodoros sp.) 

Didelphis sp. Acari (Ixodida: Ornithodoros sp., larva e 

ninfa, Amblyomma parvum, ninfa) 

Didelphis marsupialis - 
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Tabela 2 – Hospedeiros roedores e ectoparasitos coletados na área de preservação 

ambiental do Inhamum, Maranhão. 

 

HOSPEDEIROS ECTOPARASITOS 

Trichomys sp. Acari (Gamasida: Gigantolaelaps 

wolfhisoni, Laelaps lateventralis, Laelaps 

dermansi Androlaelaps foxi, 

Ornithonyssus peireirai ), Acari (Ixodida: 

Amblyomma sp. e Rhipcephalus sp., 

larvas), Phthiraptera (Trimenoponidae) 

Oligoryzomys fornesi Acari ( Gamasida: Mysolaelaps 

parvispinosus, Mysolaelaps heteronychus, 

Laelaps sp., Laelaps dermansi, 

Gigantolaelps oudemansi, Laelaps 

lateventralis, Laelaps castroi , 

Androlaelaps sp.) 

Oecomys sp. Acari (Gamasida: Gigantolaelaps 

oudemansi, Laelaps lateventralis, 

Androlaelaps fahrenholzi, Gigantolaelaps 

gilmorei, Gigantolaelaps wolfhisoni, 

Gigantolaelaps oudemansi ) 

Calomys expulsus - 

 

Hylaeamys megacephalus 

 

Acari (Gamasida: Gigantolaelaps 

oudemansi, Laelaps paulistanense, 

Laelaps lateventralis, Mysolaelaps 

parvispinosus, Androlaelaps fahenholzi , 

Ornithonyssus sp.) Acari (Ixodida: 

Amblyomma sp., Ixodes sp., larvas, 

Ornithodorus sp.) 

Proechymys sp. - 

Necromys lasiurus Acari (Gamasida: Gigantolaelaps 

parvispinosus) 

 

Palavras-chave: Ectoparasitofauna, marsupiais, roedores. 
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O Nim (Azadirachta indica A. Juss) tem sido utilizado em larga escala na lavoura e na 

atividade pecuária como um eficiente método natural de controle de pragas (insetos, 

ácaros, nematódeos, fungos e vírus). O Nim apresenta uma série de compostos, dentre os 

quais a azadiractina é a maior concentração, apresentando maior atividade tóxica contra 

insetos (MARCUCCI, 2003). Neste sentido, objetivou-se testar a eficácia de extratos 

botânicos aquosos (EBA) in vitro com atividade anti-helmíntica em pequenos ruminantes 

naturalmente infectados por helmintos gastrintestinais, como controle alternativo em 

pequenos criatórios da zona rural do município de São Luís, MA. As folhas, cascas e 

sementes do nim (A. indica) foram coletadas nas dependências do Campus da UEMA/São 

Luís, MA, processadas nos laboratórios de Nutrição e Parasitologia/UEMA. Para a 

preparação do EBA-Nim desidratado, o vegetal foi colocado em estufa a 45°C, moídos em 

moinho mecânico para obtenção do pó, pesados 271,5g de folhas, 185,74g de cascas e 40g 

de sementes e colocados em infusão em 1000, 900 e 300 ml de água destilada, 

respectivamente, por 96 h. Para o processamento do EBA das folhas in natura foram 

coletadas, pesadas (271,5g) e maceradas manualmente com 1000 ml de água destilada 

(96h), constituindo-se a concentração de 100, 50 e 25% para ambos os extratos. O controle 

positivo e negativo utilizado foi o Albendazol e água destilada, respectivamente. A coleta 

das amostras de fezes foi realizada em pequenos ruminantes de criatórios da zona rural de 

São Luís – MA, individualmente e diretamente da ampola retal em 32 caprinos e 32 ovinos 

naturalmente infectados com helmintos gastrintestinais. Os exames coproparasitológicos 

utilizados foram os métodos de Willis-Mollay (1921), contagem de ovos por grama de 

fezes (OPG), pelo método de McMaster modificado (GORDON & WHITLOCK, 1939). A 

coprocultura foi realizada com animais superior a 2000 OPG pelo método de Robert & 

O’Sulivan (1950), a identificação genérica dos helmintos gastrintestinais foi baseada em 

Ueno & Gutierres (1970). O teste anti-helmíntico foi processado de acordo com as 

concentrações a ser testada em triplicada (2g fezes + 2 ml concentração teste + 2g 

serragem), incubados durante sete dias à temperatura e umidade relativa do ar existente no 

ambiente do laboratório. As larvas recuperadas foram submetidas à leitura fazendo a 

contagem de vivas e mortas, utilizando-se 200µL, por réplica. O teste de eficácia do 

cultivo foi avaliado pelo teste de eclosão de ovos in vitro, calculado de acordo com Lê 

Jambre (1976), adaptado para extrato botânico com atividade anti-helmíntica. Os caprinos 

e ovinos apresentaram parasitismo por helmintos gastrintestinais da superfamília 

Strongyloidea e Rhabdiasoidea, com média do OPG para Strongyloidea de 2582 e 2348, 

respectivamente. As larvas identificadas foram do gênero Haemonchus, Trichostrongylus, 

Cooperia, Oesophagostomum (Strongyloidea) e Strongyloides (Rhabdiasoidea). Os 
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resultados demonstraram a eficácia do EBA Nim in natura na concentração de 100% para 

caprinos e ovinos, com 99,06 e 99,48%, respectivamente. E, na concentração de 50% 

somente nos ovinos foi observado eficácia de 98,48%. A análise dos resultados pelo teste 

de Fisher para o EBA Nim in natutra nas concentrações de 100 e 50%, comparando-se a 

eficácia entre os caprinos e ovinos foi verificado diferença estatística significativa, entre as 

mesmas (P<0,0001), no entanto esse evento não foi verificado entre as concentrações de 

100 x 25%, (P= 0,19), enquanto nas concentrações entre 50 x 25% houve diferença entre 

elas (P<0,0001) (Tabela 1). No EBA Nim desidratado das folhas apresentou eficácia na 

concentração de 100 % para caprinos e ovinos, com 95,81 e 95,91%, respectivamente. A 

análise dos resultados pelo teste de Fisher para o EBA Nim desidratado, nas concentrações 

de 100 e 50%, comparando-se a eficácia entre os caprinos e ovinos foi verificado diferença 

estatística significativa, entre as mesmas (P<0,0001), o mesmo evento também foi 

observado entre as comparações nas concentrações de 100% x 25% e 50% x 25%, 

respectivamente, (P<0,0001) (Tabela 2). Na tabela 3 mostra a eficiência da casca do nim 

somente na concentração a 100% para ovinos, sendo que as demais concentrações não 

apresentaram eficácia. A análise dos resultados pelo teste de Fisher para o EBA da casca 

do Nim desidratado nas concentrações de 25, 50 e 100%, comparando-se a eficácia entre 

os caprinos e ovinos foi verificado diferença estatística significativa, entre as mesmas 

(P<0,0001). No experimento realizado, a semente do nim não apresentou eficácia em 

nenhuma concentração em ambas as espécies. Entretanto, houve diferença estatística 

significativa, pelo teste de Fisher, quando comparou-se os resultados da sobrevivência das 

larvas dentre as concentrações testadas, como 25, 50 e 100% (P<0,0001), respectivamente 

(Tabela 4). 
 

 

Tabela 1 – Eficácia de Extrato Botânico Aquoso em 25, 50 e 100% de concentração das 

folhas do vegetal Nim (Azadirachta indica) in natura, em cultivos de larvas de helmintos 

gastrintestinais de caprinos e ovinos no município de São Luís, MA. 

Controle negativo Caprino = média 215 larvas 

Controle negativo Ovino = média 196 larvas 
 

 

Tabela 2 – Eficácia de Extrato Botânico Aquoso em 25, 50 e 100% de concentração das 

folhas do vegetal Nim (Azadirachta indica) desidratado, em cultivos de larvas de 

helmintos gastrintestinais de caprinos e ovinos no município de São Luís, MA. 

Controle negativo Caprino = média 215 larvas 

Controle negativo Ovino = média 196 larvas 

Animais 

EBA Nim folhas in natura (%) 

25 
50 

100 

Caprinos 53,95 (99) 
82,32 (38) 

99,06 (2) 

Ovinos 84,18 (31) 
98,46 (3) 

99,48 (1) 

 

Animais 

EBA Nim folhas desidratadas (%) 

25 
50 

100 

Caprinos 43,72 (1450) 
69,76 (782) 

95,81 (111) 

Ovinos 91,32 (201) 
94,38 (135) 

95,91 (99) 
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Tabela 3 – Eficácia de Extrato Botânico Aquoso em 25, 50 e 100% de concentração da 

casca do vegetal Nim (Azadirachta indica) desidratado, em cultivos de larvas de helmintos 

gastrintestinais de caprinos e ovinos no município de São Luís, MA. 

Controle negativo Caprino = média 709 larvas 

Controle negativo Ovino = média 299 larvas 
 
 

Tabela 4 – Eficácia de Extrato Botânico Aquoso em 25, 50 e 100% de concentração da 

semente do vegetal Nim (Azadirachta indica) desidratado, em cultivos de larvas de 

helmintos gastrintestinais de caprinos e ovinos no município de São Luís, MA. 

Controle negativo Caprino = média 709 larvas 

Controle negativo Ovino = média 2642 larvas 
 

O Nim apresenta atividade anti-helmíntica, tanto preparado com as folhas desidratadas 

como as folhas in natura, sendo que o EBA Nim in natura demonstra melhor eficácia em 

ambas espécies de animais. Entretanto o extrato preparado a partir da casca e semente do 

nim desidratado não demostrou eficácia no experimento realizado. 
 

Palavras chaves: Atividade anti-helmíntica, Azadirachta indica, pequenos ruminantes. 
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Animais 

EBA Nim casca desidratada (%) 

25 
50 

100 

Caprinos 46,12 (382) 
53,17 (332) 

71,36 (203) 

Ovinos 49,16 (152) 
71,23 (86) 

96,98 (9) 

 

Animais 

EBA Nim sementes desidratadas (%) 

25 
50 

100 

Caprinos 35,68 (456) 
50,63 (350) 

69,53 (216) 

Ovinos 35,23 (1711) 
58,28 (1102) 

58,25 (1103)  
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Novas biotecnologias reprodutivas estão sendo inseridas no intuito de elevar a eficiência 

econômica da pecuária nacional dentre elas temos a vitrificação de embriões bovinos, 

correspondendo a um processo termodinâmico que mantém o metabolismo celular em 

estado de quiescência tornando possível a conservação de tecidos por tempo indeterminado 

(GREEN, 2005), destaca-se por ser uma técnica de menor custo, porém hoje no Brasil a 

poucos estudos. Dessa forma o objetivo do trabalho foi avaliar a viabilidade de embriões 

bovinos produzidos in vitro nos períodos secos e chuvosos da cidade de São Luís – 

Maranhão. O experimento foi realizado no Laboratório de Reprodução Animal – LABRA, 

da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, com as colheitas de oócitos aspirados de 

folículos ovarianos de fêmeas bovinas oriunda do abatedouro localizado no polo industrial 

da cidade de São Luís. Os embriões fornecidos para o processo de vitrificação são oriundos 

dos processos de oócitos maturados e fertilizados in vitro no Laboratório de Reprodução 

Animal da Universidade Estadual do Maranhão. Os oócitos foram transportados do 

frigorífico em garrafa térmica contendo solução salina a 0,9 % na temperatura de 34º C no 

laboratório foram lavados com a mesma solução pré-aquecida, em seguida aspirados com 

seringas de 3 mL e agulha 21G, o conteúdo aspirado foi depositado em tubo cônico de 15 

mL e mantido em banho-maria por 10 minutos para a sedimentação. O sedimento presente 

nos tubos cônicos pós-aspiração foi depositado em placas de petri para a avaliação e 

classificação dos oócitos em lupa estereoscópica modelo NOVA LBX-20 com aumento de 

2-3 x 100. Para a maturação in vitro foram classificados os oócitos em Grau I, II, III e IV. 

Os oócitos Grau I e II selecionados foram maturados em meio contendo TCM -199 (meio 

de maturação – Nutricell®) e gonadotrofinas (FSH e LH) e suplementados com 10 % de 

Soro Fetal Bovino (SFB), posteriormente levado à incubadora com 5% de CO2, umidade 

saturada e temperatura de 38,5º C durante 24 horas. Após 24 horas de incubação os oócitos 

foram para o processo de fecundação in vitro com sêmen congelado. Duas palhetas de 0,5 

mL foram descongeladas a 37° C durante 30 segundos, avaliadas a motilidade e colocadas 

em tubos cônicos de centrífuga diluídos em 1,5 mL de meio de capacitação Nutricell® para 

realização do Swim-up. Os zigotos fertilizados foram mecanicamente desnudados no 

agitador mecânico Vortex® para remover células do cumulus. As estruturas foram 

transferidas para placa de 4 poços com gotas de 200 L do meio SOF Final Nutricell® 

acrescido de 10% de SFB, sob óleo mineral estéril e incubadas a 38,5
o 

C em atmosfera 

úmida com 5% de CO2 durante sete dias de cultivo (D-7), até atingir o estagio de 

blastocisto, período que foram classificado, avaliados morfologicamente e os embriões 

classificados como blastocistos inicial a expandido e avaliados como excelente ou bom 
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serão transferidos para palhetas estendidas (OPS) e levados para vitrificação. Na 

vitrificação dos embriões foi utilizado o Etilenoglicol (EG) como crioprotetor. Na 

avaliação morfológica pós-descongelação e analisada a integridade e uniformidade celular, 

coesão do trofoblasto e da massa interna, vacuolização, distensão do blastocele, ausência 

de picnose intracelular e saída parcial ou total do embrião da zona pelúcida. Mediante aos 

resultados inexpressivos foram acrescentados no protocolo de maturação meios de 

suplementação, a Insulina e o IGF- 1. Os resultados até o presente momento referem-se ao 

processo de maturação, fertilização e cultivo in vitro e estão expostos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Maturação, fertilização e cultivo de embriões bovinos aspirados in vitro, 

divididos por grupo de cultivo.  

Grupo Oócitos MIV FIV CULTIVO Blastocisto Blastocisto 

Inicial 

1 28 28 28 - - - 

2 56 56 56 - - - 

3 66 66 - - - - 

4 126 126 126 6 6  

5 42 39 30 30 7 12 

Total 318 315 240 36 13 12 

 

A taxa de recuperação total foi de 318 oócitos onde foram submetidos aos protocolos de 

maturação, fertilização e cultivo in vitro. Foram maturados n= 315 oócitos (grau 1 e grau 

2) e destes 240 oócitos foram fertilizados, sendo que somente 36 zigotos foram cultivados 

e somente 25 zigotos progrediram ( n= 13 blastocisto ; n= 12 blastocistos iniciais). Nos três 

primeiros grupos não obteve resultados significativos quanto ao protocolo para a produção 

de embriões bovino, devido a problemas quanto à contaminação bacteriana nas placas, 

incubadora de CO2 e falhas na infraestrutura o que interferiou na produção dos embriões. 

Em seguida, no grupo 4 foram aspirados 57 ovários com taxa de recuperação de 126 

oócitos, destes somente  6 zigotos progrediram, chegando a blastocisto no final do cultivo 

in vitro, com índice de aproveitamento de 4,76 %, dados inferiores encontrados por Alves 

(2003), de 36, 12 %. Posteriormente, dos 23 ovários aspirados 42 oócitos foram 

recuperados e suplementados com IGF-1 e Insulina. Dos 42 oócitos, destes somente 20 

zigotos progrediram com o índice de aproveitamento ao final de 63,4 %. Observou-se total 

de 7 blastocisto, 12 blastocistos iniciais e 1 mórula (FIGURA 1), sendo que os dados 

corroboram com Herrler, (1992) ; Bortolotto, (2001) e Moreira, (2002) que evidenciam que 

adição de IGF-I e Insulina no meio de maturação in vitro aumentam o número de embriões 

que chegam ao estágio de blastocisto como também acelera o desenvolvimento 

embrionário e a progressão da meiose representando um efeito positivo na clivagem 

embrionária. Dessa forma, concluímos que com a adição de IGF-1 e Insulina ao meio de 

maturação a resposta ao processo de produção de embriões in vitro promoveu resultados 

significativos e positivos evidenciando um aumento na taxa de blastocisto.  
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Figura 1 – Imagem A – blastocisto inicial, B - blastocisto pós - cultivo in vitro.  

 

Palavras - chaves: embriões, vitrificação, bovino.  
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A grande maioria dos distúrbios físicos e comportamentais ocorre em animais com idade 

avançada.Essas mudanças influenciam diretamente na sua qualidade de vida, aumentando 

o risco do surgimento de certas doenças que são mais incidentes nesta fase.Este trabalho 

buscou avaliar os principais distúrbios físicos e comportamentais que acometemcães e 

gatos idosos do município de São Luís. Foiaplicado um total de 100 questionários 

investigativos a proprietários de animais idosos que foram atendidos em diferentes clínicas 

veterinárias e no hospital veterinário da UEMA. Deste total 83 eram cães e 17 gatos. 

Dentre os 83 cães, 43 (51,8%) eram machos e 40 (48,2%)  fêmeas. Já entre os gatos, 

apenas 4 (23,5%) eram machos e 13 (76,5%) fêmeas. Nos felinos a faixa etária 

predominante foi de 10 anos com idade máxima de 16 anos, enquanto os cães foram de 8 e 

11 anos sendo a idade máxima de 20 anos. Comprovando assimum crescente aumento na 

longevidade, tanto para cães quanto para gatos, fato resultante dos avanços científicos e 

tecnológicos no diagnóstico e tratamento das doenças, bem como na área da nutrição 

animal (PUGLIESE et al., 2005). A dieta é fator determinante para a condição corpórea 

dos animais. A obesidade é um dos mais prevalentes distúrbios de cães e gatos idosos. 

Foram considerados acima do peso pelos proprietários 52 (52%) dos 100 animais 

avaliados, sendo que destes 45 (86,5%) eram cães e 7 (13,5%) eram gatos. Esse quadro 

pode estar relacionado ou a uma quantidade excessiva de alimento fornecido ou a uma 

utilização inadequada de energia (GERMAN, 2006). Dentre estes 52% de animais 

considerados acima do peso, 27 (60%) cães recebiam ração mais comida, 13 (29%)  ração 

e 5 (11%) apenas comida caseira. Dos gatos, 6 (85,71%) recebiam ração e apenas 1 

(14,29%) recebia ração mais comida. Após a aplicação do teste estatístico, constatamos a 

correlação entre o tipo de alimentação fornecida e aumento de peso, que para os cães, a 

alimentação ração associada com comida caseira resultou em sobrepeso superior à soma 

das outras fontes de alimento pesquisadas. Já para os gatos, como o percentual que recebeu 

apenas uma fonte de alimento foi muito elevado, o resultado do teste ficou prejudicado.As 

mudanças na nutrição surgem com o avanço da idade, as necessidades calóricas do animal 

diminuem cerca de 20%. A combinação dos dois tipos de alimento favorece a ingestão 

excessiva de energia, um fator contribuinte para a obesidade (GERMAN, 2006). Do total 

de animais estudados foram obtidos 72 (86,7%) cães inteiros e 11 (13,3%) castrados. Dos 

gatos havia 9 (52,9%) inteiros e 8 castrados (47,1%). Foi verificado ganho de peso após a 

castração em 9 (81,9%)  dos 11 cães sendo 2 machos e 7 fêmeas. Nos gatos se observou 

ganho de peso em 6 (75%) dos 8 gatos sendo 1 macho e 5 fêmeas, confirmando o aumento 

de peso em animais castrados. Segundo Concannon (1995) a obesidade é considerada uma 

das desvantagens da castração dos animais. Dentre as alterações físicas dos 83 cães 

avaliados as mais predominantes foram problemas como ausência de dentes, tártaro e mau-
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hálito presente em 59 (71,08%) cães, cansaço fácil presente em 52 (62,65%) cães, e lesões 

na pele em 51 (61,45%). Segundo Hoskinse Fortney (2004) a pele dos animais idosos se 

torna menos elástica, mais fina e consequentemente mais propensa a ferimentos, ou até 

mesmo ao desenvolvimento de tumores benignos ou cancerosos. Para os 12 gatos as 

mudanças mais predominantes relacionavam-se com problemas dentários apresentados por 

14 (82,35%) gatos, cansaço fácil por 11 (64,71%) e alopecia por 4 (23,53%). Apenas 1 

esbarrava em objetos (Fig. 1). A catarata senil é mais frequente em cães que em gatos e 

aparece geralmente após os seis anos de idade (ALEGRE E ALVÁRO, 1999). Dentre as 

alterações comportamentais avaliadas, as mais comuns observadas nos 83 cães foram: 

fobia a barulho apresentada por 64 (77,11%) cães; dormir mais horas por dia 52 (62,65%); 

ansiedade 48 (57,83%). 31 (37,35%) cães apresentaram algum novo hábito que variam por 

individuo, como exemplos: ter se tornado mais teimoso, rosnar sem motivos aparentes, 

urinar na vasilha de comida, engasgos com água, solicitar mais atenção. Nos 17 gatos as 

principais mudanças foram dormir mais horas por dia apresentada por 11 (64,71%), 

agressividade com outros animais e fobia a barulho, apresentada por 9 (52,94%) gatos. 

Este mesmo percentual apresentou mudanças na relação com o dono, seja solicitando mais 

atenção ou dando menos atenção e 8 (47,06%) gatos apresentavam ansiedade (Fig. 2). 

Diferentemente do que foi verificado por Hoskins e Fortney (2004) e Gunn-moore (2011) 

que observaram em gatos maior frequência do controle inadequado de necessidades 

fisiológicas e vocalização. Dentre os avaliados 10 (58,82%) gatos tinham algum novo 

hábito que assimcomo nos cães, variam, como exemplos: miar sem motivos aparentes, 

tomar água em locais impróprios, lamber objetos, solicitar mais atenção. A razão mais 

frequente para que o proprietário rejeite o seu animal, envolve problemas comportamentais 

(DIGIACOMO et al, 1998), porém dos 100 proprietários questionados apenas 3 não 

possuem uma boa relação com o animal e 3 já pensaram em se desfazer do seu pet depois 

que ele envelheceu. Estesdados partem do principio de que os proprietários fazem do 

animal membro da família após tantos anos de companhia. Porém são poucos os que 

conhecem sobre as diferentes mudanças que ocorrem com um animal idoso. Faz-se 

necessária uma maior atenção para tais mudanças, levando ao entendimento dos 

proprietários os efeitos provocados por estas na saúde do animal senil.  

Figura 1 – Principais alterações físicas observadas nas diferentes espécies. 
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Figura 2 – Principais alterações comportamentais observadas nas diferentes espécies. 

 

Palavras-chaves: Animais idosos, sobrepeso, alterações predominantes. 
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A babesiose equina é uma enfermidade causada pelos protozoários intraeritrocíticos 

Theileria equi e Babesia caballi. Esta doença é considerada hoje, no mundo inteiro, como 

o principal impedimento para o trânsito internacional de equídeos, seja para exportação de 

animais ou participação destes em esportes equestres. Poucos estudos vem sendo 

realizados no mundo no que diz respeito à prevalência e caracterização molecular de 

isolados de agentes causadores de babesiose em jumentos. Assim, o presente estudo teve 

como objetivo verificar a prevalência de agentes causadores de babesiose equina em uma 

população de jumentos da ilha de São Luís do Maranhão, utilizando métodos sorológicos e 

moleculares. Foram colhidas 60 (sessenta) amostras de sangue de jumentos provenientes 

da ilha de São Luís, Maranhão. De cada animal, colheu-se 10mL de sangue, dos quais 5mL 

foram adicionados em tubos contendo ácido etilenodiaminotetracético (EDTA), e outros 

5mL em tubos sem anticoagulante. Procedeu-se também, no momento da colheita, o 

esfregaço sanguíneo com sangue fresco, que foi corado pelo corante de Giemsa. Das 

amostras colhidas com EDTA, foram adicionadas duas alíquotas de 2mL em microtubos 

para a realização de nested PCR para T. equi e B. caballi. As amostras sem anticoagulante 

foram centrifugadas para retirada e alicotação do soro e sua posterior utilização nos testes 

de Reação de Imunofluorescência indireta (RIFI) e Enzima de Imunoensaio (ELISA) para 

detecção de anticorpos anti-T. equi e anti-B. caballi. Foram analisadas sessenta lâminas 

pelo método de Giemsa, com resultados negativos para a presença dos parasitos, 

concordando com FONSECA et al. (2011), que em seus estudos também observou baixa 

parasitemia em equinos. Na pesquisa de Theileria equi pelos três métodos de diagnóstico 

utilizados em nosso estudo, a que apresentou maior número de amostras positivas foi a 

RIFI, diferindo do trabalho realizado por PARRA et al. (2009), onde verificou-se 

predominância de animais positivos pelo teste de c-ELISA (Enzima de Imunoensaio 

competitivo) para o protozoário anteriormente citado, sendo este resultado justificado pelo 

fato dos animais terem tido contato prévio com o parasita em alguma fase da vida, de 

modo que este teste seria mais sensível para detectar tais anticorpos. Cinco amostras foram 

positivas para ELISA para T. equi e negativa para PCR para T. equi, indicando que estes 

animais poderiam não estar na fase aguda da infecção (DONNELLY et al., 1982). Cinco 

animais foram positivos para os testes de ELISA e RIFI para Theileria equi. Para De Waal 

et al. (1988), um equino portador pode apresentar variações de títulos de anticorpos, 

explicando os baixos índices da titulação nos testes sorológicos. Após o estudo, 

concluímos que jumentos (Equus asinus) de São Luís do Maranhão são expostos a 
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infecção por Babesia caballi e Theileria equi. Apesar dos animais não apresentarem sinais 

clínicos, estes podem atuar como portadores dos referidos parasitas, o que facilita a 

disseminação desses agentes pelo vetor (carrapato) que transmite a babesiose em equídeos. 

 

 
Figura 1- Fotografias dos resultados de diagnóstico molecular e sorológico das amostras de 

sangue colhidas de jumentos na Ilha de São Luís- Maranhão. A) Resultado da PCR para 

Babesia caballi. B) Resultado de amostra positiva da RIFI para Theileria equi. 

 

 
Figura 2 - Resultados dos testes sorológicos e moleculares para Theileria equi e Babesia 

caballi. 1) Gráficos das porcentagens dos animais positivos e negativos para a técnica de 

PCR na detecção de Theileria equi. 2) Gráfico das porcentagens dos animais positivos e 

negativos para o método de RIFI na detecção de anticorpos anti- T. equi. 3) Gráfico das 

porcentagens dos animais positivos e negativos para o método de ELISA na detecção de 

anticorpos anti- T. equi. 4) Gráficos das porcentagens dos animais positivos e negativos 

para a técnica de PCR na detecção de Babesia caballi. 
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Os ruminantes estão numa posição mais favorável em relação aos outros animais de 

produção, pois são capazes de utilizar a celulose e convertê-la em produtos assimiláveis, 

através de constante atividade fermentativa exercida pela população microbiana do rúmen 

(EADS 1997, BACILA 2003). Com uma boa palatabilidade, a manga é uma das frutas que 

na época da safra é muito consumida pelos ruminantes, principalmente em áreas de 

produção extensiva. A análise do fluido é muito importante, podendo diagnosticar 

patologias do sistema digestivo dos ruminantes, a qual permite a avaliação das atividades 

dos microrganismos ruminais. Estudos sobre as alterações no fluido ruminal causado por 

manga, ainda não foram realizados, não possuindo assim relatos de alterações provocadas 

pela fruta à flora ruminal. Estudos sobre as alterações no fluido ruminal causadas por 

manga, ainda não haviam sido realizados, não possuindo assim relatos de alterações 

provocadas pela fruta à flora ruminal. Objetiva-se, deste modo,diagnosticar possíveis 

alterações no fluido ruminal de animais suplementados com manga (Mangífera indica L.). 

O experimento está sendo desenvolvido nas dependências do Curso de Medicina 

Veterinária da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), utilizando-se ovinos 

oriundos de propriedades particulares do município de São Luís, estado do Maranhão. Os 

componentes da amostra foram selecionados não probabilisticamente, por conveniência, 

sendo a amostra composta de ovinos, adultos, sem raça definida, que foram submetidos a 

exame clínico ao início do experimento. Estes animais foram mantidos em baias do 

Hospital Veterinário Universitário, do Campus Paulo VI, da Universidade Estadual do 

Maranhão, no município de São Luís, estado do Maranhão, durante um mês de adaptação, 

após o que, receberam suplementação com manga.As colheitas foram realizadas via sonda 

oro-esofágica adaptada a bomba de vácuo e as amostras foram acondicionadas em garrafa 

térmica, devidamente identificada, sendo encaminhadas ao laboratório e imediatamente 

processadas, de acordo com a técnica descrita por Costa (2006).As amostras foram 

processadas no Laboratório de Patologia Clínica, pertencente ao Curso de Medicina 

Veterinária, da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) procedendo-se os seguintes 

exames laboratoriais: exame físico (cor, odor, consistência, e tempo de sedimentação e 

flotação), exame químico (determinação do pH e prova de redução do azul de metileno) e 

biológico (classificação e quantificação de protozoários) de acordo com a descrição de 

Rosenberger et al. (1983) e Dirksen (1993).Ao todo foram realizadas 24 análises de fluido 

ruminal, sendo 12 com os animais não suplementados com manga e outras 12 com 

suplementação.Ao exame físico do fluído ruminal, todas as amostras independente de 

suplementação ou não apresentaram cor verde-oliva e odor aromático forte, ocorrendo 

apenas alteração da consistência que foi de viscosa nas amostras analisadas no período sem 
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suplementação para fluída durante o tempo em que se ofertou manga aos animais (Tabela 

1). A análise organoléptica do fluido ruminal de ovinos colhido apresentou em sua maioria 

padrões de normalidades quanto à cor, odor e consistência , quando se compara com os 

parâmetros descritos por PUGH (2004), GARRY (1993), BLOOD (1991), SOUZA (1990), 

ROSENBERGER et al.(1983).Os valores médios de pH observados de 7,0±0,0 para o 

controle e 7,5±0,0 para as análises após a suplementação com manga (Tabela 2), 

demonstram que a alimentação com esta fruta faz com que o fluído ruminal se torne mais 

alcalino, o que nos leva a crer que o excesso desde alimento pode induzir a um quadro 

clínico de alcalose ruminal. Entretanto, os valores de pH observados no presente 

experimento assemelham-se àqueles descritos por PUGH (2004) como normais para as 

espécies ovina e caprina, entre 6,5 e 7,5. E ainda, aos de GARRY (1993) que considera 

fisiológico, pH variando entre 6,0 e 7,0 nos animais submetidos à alimentação com verde e 

entre 5,5 e 6,5 naqueles alimentados com concentrados.A utilização de manga pode ser 

viável como suplemento desde que o pH não ultrapasse o valor compreendido na faixa de 

7,5,o que não irá implicar em danos à flora ruminal. 

 

Tabela 1 – Características físicas do fluído ruminal de ovinos quanto aos aspectos 

qualitativos de cor, odor e consistência, distribuídos de acordo com o grupo experimental 

(com ou sem suplementação com manga). São Luís, 2012. 

 

CARACTERÍSTICA 
MANGA 

SEM COM 

COR Verde-oliva Verde-oliva 

ODOR Aromático forte Aromático forte 

CONSISTÊNCIA Viscosa Fluída 

 

Tabela 2 – Valores médios e respectivos desvios-padrão da avaliação laboratorial do fluído 

ruminal de ovinos quanto aos aspectos quantitativos de tempo de sedimentação e flotação 

(TAS), potencial hidrogeniônico (pH) e prova de redução do azul de metileno (PRAM), 

distribuídos de acordo com o grupo experimental (com ou sem suplementação com 

manga). São Luís, 2012. 

 

CARACTERÍSTICA 
MANGA 

SEM COM 

TAS
1
 

(segundos) 

144,92
a 

±79,71 

99,08
b 

±31,02 

pH
2
 

7,0 

±0,00 

7,5 

±0,00 

PRAM
3
 

(segundos) 

155,83
a 

±77,63 

99,67
b 

±39,67 
a, b - médias seguidas de letras diferentes na mesma linha, indicam diferenças estatisticamente significativas 

entre as médias dos grupos (p < 0,05). ANOVA com médias comparadas pelo teste não-parametrico, pareado 

de ranque de sinais de Wilcoxon. 
1
 p = 0,042; 

2
 não analisável estatisticamente; 

3
 p = 0,0049. 

 

Palavras-chave: ovinos, manga (Mangífera indica L.),fluido-ruminal. 
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A inseminação artificial (IA) é a técnica singular mais importante já idealizada para o 

melhoramento genético dos animais (Hafez, 1995). Esse melhoramento genético surgiu 

juntamente com fatores relacionado a custos. O rebanho bovino brasileiro possui, 

aproximadamente, 205 milhões de cabeças. Estima-se que existam, atualmente, 12.085.977 

de novilhas de dois a três anos de idade e 55.337.033 vacas adultas, totalizando 67.423.010 

fêmeas em idade de reprodução (ANUALPEC, 2009). Apesar do crescimento numérico, o 

rebanho bovino brasileiro apresenta, ainda, baixos índices zootécnicos quando comparado 

a países desenvolvidos (PEREIRA, 2006). Vários fatores têm contribuído para a falta de 

adoção da IA pelos criadores, apesar das vantagens desta biotecnologia, dentre elas a 

possibilidade de utilização de touros comprovadamente melhoradores, utilização de raças 

que não se adaptam em clima tropical e controle sanitário do rebanho, entre outras. Dentre 

os fatores apontados pelos criadores para a não adoção dessa biotecnologia, podem ser 

enumeradas a falta de tempo e mão-de-obra qualificada, problemas logísticos, falhas na 

detecção do cio, procedimentos complicados e custo elevado para implantação, dentre 

outros (LARA, 1985; GALINA, 1990; PATTERSON, 2006). A dificuldade de observação 

dos animais em estro é, talvez, individualmente, o fator mais importante para falta de 

adesão desta biotecnologia reprodutiva, visto que somente 7-10% dessas fêmeas são 

inseminadas artificialmente A pesquisa foi realizada com o objetivo de avaliar a 

sincronização da ovulação em protocolos de inseminação artificial em tempo fixo (IATF), 

em bovinos mestiços de aptidão leiteira. O trabalho foi conduzido em fazendas da região 

Tocantina, localizadas nos municípios de Imperatriz e Açailandia, MA. Após avaliação do 

estado do escore corporal (escala de 1 a 5) e do exame ginecológico pós-parto (≥ de 40 

dias), foram selecionadas 100 vacas pluríparas, mestiças, de aptidão leiteira, todas com cria 

ao pé. Os animais foram divididos, ao acaso, em quatro grupos de 25 vacas, sendo 

denominados como T-I (Protocolo I.A. Convencional), T-II (protocolo CIDR), T-III 

(protocolo CRESTAR) e T-IV (protocolo OVSYNCH), de acordo com os protocolos 

utilizados. Grupo T-I: os animais deste grupo foram administrados, por via intramuscular, 

com 2,0 ml de um preparado à base de prostaglandina F2α (PGF2α), duas vezes, com 

intervalo de 11 dias. Vinte e quatro horas após a segunda dose e, até 10 dias após, os 

animais foram observados duas vezes ao dia (07:00 – 08:00 h e 17:00 – 18:00 h) para 

verificação de sinais comportamentais de cio. Todos os animais que mostraram cio foram 

inseminados, aproximadamente, 12 horas após o início do cio (cio de manhã, inseminação 

à tarde; cio à tarde, inseminação na manhã do dia seguinte). Grupo T-II: Dispositivos 

impregnados com progestágenos (CIDR) foram inseridos (dia 0) através de aplicador 

específico, na vagina das vacas deste grupo e mantidos por um período de oito dias (dia 8). 
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Quando da remoção dos dispositivos intravaginais foi aplicado em todos os animais uma 

dose de 2,0 ml de PGF2α, por via intramuscular.  Também no dia 0, foi administrado, em 

todos os animais, 2,0 ml de benzoato de estradiol, repetindo-se este tratamento, na dose de 

1,0 ml, no 9º dia do tratamento. Todos os animais foram inseminados, sem observação de 

cio (IATF), no 10º dia do tratamento, entre 50 e 56 horas após a remoção dos dispositivos 

intravaginais. Grupo T-III: Implantes subcutâneos contendo progestágeno (CRESTAR) 

foram colocados (dia 0) na fase posterior da orelha de todos os animais deste grupo, 

durante um período de nove dias (dia 09), esse mesmo dia (dia 0), todos os animais 

receberam 2,0 ml de benzoato de estradiol, pela via intramuscular. O mesmo dia da 

retirada dos implantes (dia 9), todos os animais foram injetados com 2,0 ml de PGF2α, pela 

via intramuscular. No 10º dia do protocolo, os componentes deste grupo receberam 1,0 ml 

de benzoato de estradiol. Todos os animais deste grupo foram inseminados, de forma 

semelhante que os componentes do grupo T-II, ou seja, IATF entre 50 a 56 horas após a 

retirada dos implantes de progestágeno. Grupo T-IV: Os animais deste protocolo foram 

administrados duas vezes com intervalo de nove dias (dia 0 e dia 9), por via intramuscular, 

com 100 mg do fator liberador das gonadotropinas (GnRH). No sétimo dia do protocolo 

(dia 7), os animais receberam, por via intramuscular, 500 µg de um análogo sintético da 

PGF2α. No dia 10 do protocolo, todos os animais foram inseminados, entre 20 e 24 horas, 

depois da injeção de GnRH. A tabela 1 mostra que não houve diferenças na fertilidade 

entre os componentes dos grupos que receberam progestágenos. Entretanto, a fertilidade 

dos animais do protocolo Ovsynch mostrou-se reduzida, indicando que o tratamento com 

GnRH resultou em índices menores de sincronização da ovulação. Por outro lado, 

necessário se faz a inclusão de um maior número de amostras para se verificarem 

resultados mais expressivos, com maior nível de acurácia. 

 

Tabela 1 – Efeito de diferentes protocolos de inseminação artificial em tempo fixo, sobre o 

índice de fertilidade de vacas mestiças de aptidão leiteira. 

 

Grupos 

Nº 

animais 

por 

grupo 

Nº 

animais 

em cio 

Nº 

Animais 

inseminados 

Nº 

Animais 

gestantes 

ao 

ultrassom 

Nº de 

animais 

gestantes 

ao toque 

retal 

Índice 

de 

fertili-

dade 

(%) 

T-I* 25 19 19 14 14 56,0 

T-II** 25 --- 25 13 13 52,0 

T-

III*** 
25 --- 25 12 12 48,0 

T-

IV**** 
25 --- 25 11 10 40,0 

*Grupos com letras desiguais são diferentes (P 0,05). 

 

 

Palavras-chave: Inseminação Artificial, Reprodução Animal, Sincronização de Cio.  
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Os cavalos existentes na cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, são submetidos a 

exercícios físicos intensos aliados ao clima forte da cidade, falta de um correto manejo 

alimentar e hidratação, induzindo desta forma a mudanças bruscas do seu comportamento 

animal. Estima-se que existe cerca de 680 carroceiros, sendo a pratica de cavalos de tração 

bastante difundida na cidade e a principal fonte de renda para muitas famílias. A análise 

sanguínea está entre os exames mais práticos, e de maior utilidade para avaliação da 

higidez dos equinos, isto porque, o tecido sanguíneo tem por função contribuir para a 

manutenção da homeostase, sendo uma importante ferramenta para análise clínica do 

animal no momento da coleta. Objetivou-se avaliar o número de hemácias em milhões, a 

dosagem da hemoglobina gramas por decilitro, o percentual do hematócrito e a série 

hematimétrica absoluta, determinando o Volume globular médio (VGM), Hemoglobina 

Globular Média (HGM) e a Concentração de Hemoglobina Globular Média (CHGM) com 

intuito de determinar as prováveis causas de anemias existentes, parasitária e/ou 

nutricional, além de determinar mediante fita própria à altura e peso dos animais 

examinados. Foram examinados 254 cavalos, que semanalmente era coletado 05 ml de 

sangue por punção da veia jugular que era condicionado em tubos de vacutainer com 

solução anticoagulante EDTA e armazenados em caixa térmica até sua análise no 

laboratório de Biologia Animal da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. A altura 

e peso dos animais foram determinados mediante fita métrica própria para espécie com os 

animais em estação. Os resultados estatísticos revelaram valores médios para a contagem 

das hemácias de 6.449.905 ± 902.842, hemoglobina 9,38 ± 1,56g/dl e hematócrito com 

média de 27,20 ± 3,833%, valores esses abaixo da média fisiológica, concordando, 

portanto com Dantas et al 2008 que, trabalhando com cavalos de carroça nas mesmas 

condições de clima, manejo e alimentação obteve resultados similares concordando 

portanto que tais resultados ocorreram pelo inadequado manejo nutricional, hidratação, 

esforços físicos intensos além dos diferentes processos patológicos registrados 

comungados também por (MEYER E HARVEY 1998, GEOR, et al 1994, EKMANJ 1976, 

SNOW 1982, BAYLE 1987 E LOPES ET AL 1976). 
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Figuras – (01 Animal subnutrido; 02 - Lesão na face; 03 - Alteração anatômica na coluna 

vertebral; 04; 05 - Pregos nos cascos, Borracha na sola e 06 - Avaliação do Peso Vivo). 
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Tabela 01 - Demonstrativo das análises de variância do peso corporal, altura e parâmetros 

do Eritrograma aplicado aos cavalos de tração que puxam carroças na cidade de Imperatriz 

– MA. 

Parâmetros 
Valor 

médio 

Desvio 

Padrão 

Quadrado 

Médio 

Valor de 

F 
Significância 

Peso 

 

288,57 54.785 24,835 0,008 0,928
ns

 

Altura 140,84 7,91 14.835 0,016 0,865
ns

 

 

Hemácia 

 

 6.449.905 

 

902.842 

 

2,435E11 

 

0,298 

 

0,586
 ns

 

 

Hemoglobina 

 

 

9,38 

 

1,56 

 

8.045 

 

0,256 

 

0,454ns 

 

Hematócrito 

 

 

27,20 

 

3,833 

 

6,062 

 

0,412 

 

0,522
 ns

 

Volume 

Globular 

Médio 

 

42,16 

 

0,207 

 

977,557 

 

0,787 

 

0,376
 ns

 

Hemoglobina 

Globular 

Média 

 

16,67 

 

 

6,166 

 

 

34,740 

 

0,913 

 

0,340
 ns

 

Ns = Não significativo 

Palavras-chave: Cavalo, sangue, peso. 

 

REFERÊNCIAS: 

 

GEOR, R.J.; WEISS, D.J.; SMITH II, C.M. Hemorheologic alterations induced by 

incremental treadmill exercise in Thoroughbreds. Am J Vet Res, v. 55, n. 6, p. 854-861, 

1994. 

 

LOPES, S.T.A., KRAUSE, A., COSTA, P.R.S., et. al. Determinação dos valores médios 

das enzimas AST, DHL, GGT e FAS no soro de eqüinos sadios em Santa Maria, RS. 

Ciência Rural, v.23, n.3, p.301-303, 1993. EKMAN, L. Variation of some blood 

biochemical characteristics in cattie, horses and dogs, and causes of such variations. 

Annales Recherche Vétérinaire, v.7, n.2, p.125-128,1976. 

 

MEYER, D.J.; HARVEY, J.W. Veterinary laboratory medicine: interpretation and 

diagnosis. 2 ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 373 p. 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

560



 

USO DO TRAMADOL ASSOCIADO COM CETAMINA, XILAZINA E 
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A anestesia dissociativa com cetamina, xilazina e diazepam é comumente usada em 

medicina veterinária, entretanto esta técnica tem baixo efeito analgésico e anestésico em 

nível visceral, o que faz a associação com cloridrato de tramadol uma vantagem nesse 

aspecto. Como não se sabe quais as interações desta associação, o objetivo deste trabalho 

foi avaliar as alterações fisiológicas de tramadol na dose de 4 mg kg
-1

 associado com 

cetamina, xilazina e diazepam por via intravenosa em cadelas submetidas à 

ovariosalpingohisterectomia. Foram utilizados neste experimento 16 fêmeas da espécie 

canina divididos em dois grupos: grupo tramadol (4mg kg
-1

) e grupo solução salina 

(correspondendo ao volume do tramadol). Os parâmetros foram avaliados: frequência 

cardíaca, frequência respiratória, temperatura retal, pressão arterial sistólica, pressão 

diastólica e pressão arterial. Os parâmetros foram mensurados antes do procedimento, 15 

minutos antes da aplicação de atropina, durante o tratamento, 5 minutos depois da indução, 

15, 45, e 30 minutos depois do início da cirurgia. Também foi avaliada a pressão venosa, 

método não invasivo de saturação do oxigênio na hemácia, mensurados na indução 

anestésica, 5 minutos depois da indução, 15, 45 e 30 minutos depois do inicio da cirurgia. 

Os elementos avaliados no exame eletrocardiográfico foram; ondas Q (QmV), P (PmV), R 

(RmV), T (TmV) S (SmV), ST (STmV); P (Ps), QRS (QRSs), PR (PRs) e QT (QTs) e de 

eixo (EIXOº) na derivação II (DII), mensurados antes do procedimento, 15 minutos depois 

da aplicação de atropina, durante o tratamento e 5 minutos depois da indução. Os 

resultados foram sujeitos a análise de variância e depois observada a diferença significativa 

entre os grupos (p<0,05). As médias das variáveis no decorrer do tempo dentro dos grupos 

e entre os grupos foram comparadas pelo teste de Tukey. O protocolo anestésico foi o 

mesmo em todos os animais: medicação pré-anestésica com atropina, indução e 

manutenção com xilazina, cetamina e diazepam. Todos os animais demonstraram boa 

recuperação, não sendo observados problemas quanto ao procedimento cirúrgico. Alguns 

animais do grupo tramadol apresentaram no pós-operatório vômito que cessou sem 

nenhum tratamento. Não houve mudança fisiológica significativa, exceto por algumas 

alterações no exame eletrocardiográfico durante a indução anestésica. A ocorrência de 

vômito observado durante o tratamento com tramadol corrobora com muitos autores. A 

ausência de alterações no ritmo cardíaco e pressão sistólica e diastólica média também 

foram confirmadas pela literatura. Embora neste estudo tenha sido observada a redução da 

frequência respiratória, isto não significa depressão respiratória, uma vez que não havia gás 

no sangue. No entanto, alguns estudos recentes têm mostrado que o uso do tramadol não 

causou alterações significativas nas variáveis cardiorrespiratórias. Portanto é possível 

concluir que a administração intravenosa de 4 mg kg
-1

 não causou alterações significativas 
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nos parâmetros fisiológicos avaliados neste trabalho e pode ser usado como um agente pré-

anestésico associado com cetamina, xilazina e diazepam. 

 

Tabela 1 – Avaliação dos parâmetros PAM inv. (Pressão arterial média invasiva), PVC 

(Pressão Venosa Central) e Sat.O2 (Saturação de Oxigênio) de cães submetidos a MPA 

(medicação pré-anestésica) preemptiva com Sol. Sal. (solução salina) ou tramadol na dose 

de 4 mg Kg 
-1 

intravenoso e anestesiados com associação de cetamina, xilazina e diazepam. 

 

VAR TRAT 
TEMPOS 

5' após indução 15' após IC 30' após IC 45' após IC 

PAM 

inv. 

Sol. Sal. 151,50±20,43
Aa

 
138,38±21,70

A

a
 

127,38±21,99
A

a
 

137,38±19,15
A

a
 

Tramadol 163,25±34,37
Aa

 
141,88±27,99

A

a
 

147,25±6,14
Aa

 148,63±7,39
Aa

 

PVC 
Sol. Sal. 4,56±4,21

Aa
 2,23±2,82

Aa
 1,33±2,37

Aa
 2,98±5,59

Aa
 

Tramadol 2,70±1,29
Aa

 2,01±1,79
Aa

 0,61±2,94
Aa

 -0,34±3,54
Aa

 

Sat. O2 
Sol. Sal. 89,13±11,38

Aa
 89,88±10,95

Aa
 88,75±10,89

Aa
 90,63±3,89

Aa
 

Tramadol 89,14±11,61
Aa

 89,88±10,95
Aa

 89,88±10,95
Aa

 89,88±10,95
Aa

 

 

      
*Médias seguidas de letras iguais maiúsculas na coluna (para o mesmo parâmetro) e minúsculas na linha 

não diferem entre si pelo teste de Tukey (p>0,05) 
 

 

 
Figura 1 – Registro de eletrocardiografia na derivação DII de cães durante a aplicação 

do tramadol ou solução fisiológicas. 

 

 

 
Figura 2 – Registro de eletrocardiografia na derivação DII de cães durante a indução 

anestésica com xilazina, cetamina e diazepam. Em destaque duas 

extrassistolesventriculares (seta). 

 

 

562



 

 

 
Figura 3 – Registro de eletrocardiografia na derivação DII de cães durante a indução 

anestésica com xilazina, cetamina e diazepam. Em destaque bloqueio ventricular de 

segundo grau (seta). 

 

Palavras-chave: cetamina, xilazina, diazepam, ovariosalpingohisterectomia. 
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O Brasil detém 3,3 % da população mundial de caprinos e ovinos, estimada em 9,5 milhões 

e 14,6 milhões, respectivamente. A região Nordeste concentra os maiores rebanhos, com 

94% dos caprinos e 55% dos ovinos (SEBRAE, 2009). No entanto, um dos principais 

entraves ao crescimento deste segmento são as parasitoses por nematódeos gastrintestinais, 

que representam o maior e mais grave problema sanitário dos pequenos ruminantes, 

chegando a inviabilizar economicamente a criação (VIEIRA 1997). No Brasil, os 

nematódeos de maior importância para os pequenos ruminantes são: Haemonchus 

contortus, Trichostrongylus colubriformis, Strongyloides spp., Cooperia curticei e 

Oesophagostomum columbianum na região sudeste (AMARANTE et al., 2001). O trabalho 

teve como objetivo a identificação dos endoparasitos em caprinos e ovinos criados de 

forma semi-intensiva, no Município de Barra do Corda - MA. A pesquisa foi desenvolvida 

em cinco propriedades da zona rural do Município de Barra do Corda, localizada na região 

central do Maranhão. Foram coletadas amostras de fezes de 20% da população de ovinos e 

caprinos sem raça definida, mantidos em regime semi-intensivo em áreas que apresenta 

vegetação do tipo cerrado. As coletas das fezes foram realizadas no período entre 

dezembro de 2011 a setembro de 2012. As amostras foram identificadas de acordo com o 

animal coletado, e acondicionadas em isopor contendo gelo. Os animais eram separados 

por categoria: jovens machos e fêmeas (≤ 12 meses), adultos machos e fêmeas (> 12 

meses). O material coletado foi processado no laboratório de Parasitologia Veterinária – da 

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) – Centro de Estudos Superiores de 

Imperatriz (CESI), onde foi realizado exame coprológico quantitativo pela contagem do 

número de ovos de helmintos gastrintestinais e oocistos por grama de fezes (OPG e 

OOPG) pela técnica de McMaster modificada por Whitlock (1948). A avaliação qualitativa 

foi feita a partir de pool amostral por propriedade visitada, segundo a espécie hospedeira, 

por meio do cultivo de larvas, de acordo com Roberts e O’Sullivan (1950) conforme 

descrição de Ueno et al. (1997). Durante o estudos foram coletadas amostras de fezes em 

três propriedades de caprinos e duas de ovinos que exploram suas criações sob-regime 

semi extensivo para garantir a subsistência familiar e venda futura dos animais. Após um 

período de nove meses de coletas foram observados que dos 318 caprinos e 105 ovinos 

examinados, foram encontrados um parasitismo de 55.65% e 41,56% respectivamente. Em 

relação ao parasitismo referente aos meses, a maior prevalência de helmintos 

gastrointestinais foram observadas nos meses de março (63.01%) e abril (72.37%) para os 

caprinos e em janeiro (60.77%) e março (51.19%) para os ovinos durante o ano de 2012 

(Tabela 1). Periodo chuvoso na região onde tem sido observado uma maior incidencia de 

parasitose em pequenos ruminantes.  
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Tabela 1– Prevalência de parasitismo em caprinos e ovinos, no municipio de Barra 

do Corda – MA, entre o periodo de Dezembro de 2011 a Setembro de 2012. 

 

X²cal > X² tab. 

 

Entretanto estudo realizado por Brito et. al., (2009) sobre levantamento de helminto 

gastroinestinais em caprinos e ovinos na microrregião de grajau, expressa resultados 

semelhante sobre maior infestação no periodo chuvoso por nematodeo gastrointestinais. 

Diferentemente do estudo sobre aspectos epidemiologicos das helmintoses gastrintestinais 

em ovinos das regiões centro e oeste do Rio Grande so Sul, Brasil por Cezar et. al., (2008), 

afirmam que houve maior infestação por nematodeos gastrintestinais no periodo de 

primavera e verão cerca de 78,2% dos caprinos pertecente ao estudo estavam parasitado. 

Com a realização das analises das amostras fecais dos caprinos e ovinos foi possível 

identificar ovos do tipo Strongyloidea, Strongyloides e oocistos de Eimeria spp. Sendo 

possível observar, nos caprinos, ovos dos gêneros Haemonchus (9.75%), Trichostrongylus 

(64.21%), Strongyloides (23.38%) e oocistos do gênero Eimeria (6.85%), sendo o gênero 

Trichostrongylus encontrado em maior prevalência, havendo diferença estaticamente 

significativa entre os gêneros. No presente estudo os gêneros Haemonchus (14.66%), 

Trichostrongylus (49.18%), Strongyloides (37.98%) e oocistos do gênero Eimeria (0.6%), 

também foram encontrados parasitando os ovinos. Enquanto que Cezar et. al., (2008) 

encontraram Strongyloides (72,10%), Nematodirus (26,45%) e Moniezia (14,10%) 

diferindo dos resultados observados no estudo em termo de porcentagem e de alguns 

gêneros encontrado. Após a realização da coprocultura foram identificadas nas amostras de 

fezes coletadas de caprinos, larvas pertencentes aos gêneros Trichostrongylus (73.76%), 

Haemonchus (12.21%), Strongyloides (14,03%). Sendo o gênero Trichostrongylus 

encontrado em maior quantidade, e ocorrendo diferenças significativas. Em relação ao 

sexo dos hospedeiros, verificou-se que de fêmeas adultas examinadas apresentaram maior 

parasitismo do que as fêmeas jovem, seguida pelos os machos adultos, resultado 

semelhante foi encontrado por Ahid et. al., (2008), em que se registraram índices de 62,9% 

e 53,2% de endoparasitos para as categorias de fêmea adulta (FA) e jovem (FJ) no 

rebanho. Já ovinos apresentaram maior parasitismo também por fêmeas adultas do que 

jovens, seguidas pelos os machos adultos. Não foram encontrados parasitos em macho 

jovem na espécie caprina ou ovina. Os principais helmintos encontrados foram: 

Haemonchus, Trichostrongylus, Strongyloides em ambas as espécies animais, sendo o 

 

Meses 
Animais 

Caprinos 

(%) 

Ovinos 

(%) 

Dezembro 53.14 % 41.89 % 

Janeiro 60.29 % 60.77 % 

Fevereiro 50.97 % 44.12 % 

Março 63.01 % 51.19 % 

Abril  72.37 % 50.64 % 

Maio 43.19 % 32.11 % 

Junho 46.71 % 30.23 % 

Julho 52.89 % 50.60 % 

Agosto 54.90 % 25.01 % 

Setembro 59.08 % 29.13% 

Total 55.65% 41.56% 
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gênero Trichostrongylus mais prevalente, e ocorrendo diferença significativa entre 

Trichostrongylus presente nos caprinos e ovinos em relação aos demais gêneros. O 

conhecimento da epidemiologia desses nematóides é importante para a eficiência do 

controle estratégico ao longo dos meses do ano. 

 

Palavras-chave: Helmintos, caprinos, ovinos. 
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A Hancornia speciosa Gomes é uma frutífera nativa do Brasil de aroma agradável e sabor 

adocicado. A produção, em sua quase totalidade, é proveniente do extrativismo e 

desempenha importante papel sócio-econômico-cultural entre as populações tradicionais 

que sobrevivem como catador (a) es da mangaba.  Sabe-se que a frutífera tem grande 

potencial e amplo aproveitamento para o uso farmacológico e alimentar, além da 

contribuição na alimentação da fauna silvestre. Ainda assim, a H. speciosa é uma cultura 

em fase de domesticação, subaproveitada e explorada abaixo de sua capacidade produtiva. 

Vale ressaltar que a faixa litorânea nordestina vem sendo drasticamente reduzida devido à 

especulação imobiliária e ao desmatamento, frente à expansão agrícola, implicando no 

desaparecimento do que ainda não conhecemos. Souza & Costa (2011) afirmam que no 

nordeste não existem técnicas que fundamentem uma “exploração” racional da frutífera, 

inviabilizando o conhecimento e utilização adequada da mesma. Com base neste enfoque, 

deseja-se ampliar os conhecimentos sobre a cultura da mangabeira, visando uma maior e 

melhor utilização das suas potencialidades, contribuindo de maneira significativa para a 

melhoria da qualidade de vida das comunidades tradicionais. A pesquisa foi realizada no 

município de Morros-MA, no povoado Patizal (Figura 1a) localizado no Projeto de 

Assentamento (P. A.) Rio Pirangi, distante da sede do município em 24 km. O clima da 

região é descrito como sub-úmido, com temperaturas anuais médias de 25 °C a 27 °C, 

apresentado Umidade Relativa do ar anual de 78% a 82%, e precipitação pluviométrica de 

1900 mm a 2300 mm por ano. O solo apresenta as seguintes classes: ARGISSOLO 

Vermelho Amarelo pétrico, NEOSSOLO Quartzarênico e LATOSSOLO Amarelo. A 

vegeteção do município é de Mangue, Savana Arbórea Aberta, Savana Parque e atividades 

agrícolas (NUGEO, 2011). A composição florística da área de ocorrência de mangaba foi 

determinada através do método de quadrante, com espaçamento de 20 metros entre pontos 

e 50 metros entre transectos (Figura 1 b). Nas áreas dos quadrantes foram mensurados 

diâmetro das plantas ao nível do solo (mínimo de 5 cm) e a altura total das plantas (Figurta 

1 c). Os parâmetros fitossociológicos determinados foram: densidade total, densidade 

absoluta e relativa, frequência total, frequência absoluta e relativa, dominância absoluta e 

relativa, área basal total e individual, valor de importância e valor de cobertura, e índice de 

diversidade de Shannon e Weaver (MUELLER-DOMBOIS, D., ELLENBERG, H., 1974). 

O processamento dos dados foi realizado através do programa FITOPAC 1 (SHEPHERD, 

1994).  Para a coleta do material botânico foi utilizada tesoura de poda. Em seguida, o 

material vegetativo e reprodutivo foi herborizado e identificado. Para avaliar as condições 

químicas atuais do solo na área em estudo, foram coletadas amostras, em 20 pontos 

aleatórios na profundidade de 0-20 cm. Foram amostrados no povoado Patizal, 88 pontos 

distribuídos em quatro transectos, 352 indivíduos vivos, representados por tês famílias e 

oito espécies, onde o Índice de Diversidade de Shannon (H’) encontrado foi de 0,814 

nats/indivíduo, com área equivalente da amostragem de 4,066 ha. 

De acordo com o número de indivíduos por espécie na área amostrada em Patizal, tem-se 
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que as mais abundantes foram Hancornia speciosa com 256 indivíduos, Himatanthus 

sucuuba (Spruce) Woodson com 74 indivíduos (Figura 2 a). Comparando esses resultados 

com os de Silva et al (2011), realizado no município de Morros, MA, nos povoados 

Recurso e Recanto, verifica-se diferenças na disposição de mangabeiras.  Em Recurso, os 

autores descreveram apenas 63 indivíduos H. speciosa e em Recanto apenas 23.as espécies 

mais abundantes de acordo com o número de indivíduos foram Himatanthus sucuuba (93  

Os resultados de Patizal, também foram superiores aos de Neres & Conceição (2010), na 

Área de Proteção Ambiental Municipal do Inhamum, Caxias-MA, bem como aos do 

trabalho de Conceição & Castro (2009) realizado em área de cerrado marginal, Parque 

Estadual do Mirador, Maranhão,área de 0,6ha. Em relação ao Índice de Diversidade de 

Shannon Conceição & Castro (2009) obtiveram valor de 3,21 e, portanto superior ao valor 

encontrado na pesquisa de Morros. No entanto, ao comparar o número de indivíduos da 

espécie Hancornia speciosa, observou-se apenas duas ocorrências em Caxias-MA (NERES 

& CONCEIÇÃO, 2010) e oito em Mirador-MA (CONCEIÇÃO & CASTRO, 2009). No 

referente aos parâmetros fitossociológicos analisados, obteve-se na área amostrada em 

Patizal, os maiores Valores de Importância e Cobertura para Hancornia speciosa com VI 

de 65,37 % e VC de 69,61 % e Himatanthus sucuuba com VI de 25,57 % e VC de 22,94 % 

(Figura 2 b). Conceição & Castro (2009), obtiveram para Hancornia speciosa VC e VI de 

respectivamente 0,64 % e 1,33 %, não sendo a espécie de destaque para estes parâmetros. 

Referente à Densidade Relativa (DR), a espécie Hancornia speciosa ocupou a primeira 

posição com 72,73 % da DR total, com ocorrência de 256 indivíduos em 4,066 ha, seguida 

da espécie Himatanthus sucuuba, com 21,02 %, no povoado Patizal (Figura 2 b). Silva et 

al (2011) em Recurso, descreveu que a espécie Hancornia speciosa obteve DR de apenas 

37,50 % e em  Recanto  DR de apenas 6,53%. As maiores Frequências Relativas (FR) em 

Patizal foram obtidas pelas espécies Hancornia speciosa e Himatanthus sucuuba, com 

56,85 % e 30,82 % respectivamente .  No que diz respeito à Dominância Relativa (DoR) da 

vegetação em Patizal, a Hancornia speciosa obteve  66,5% da DoR total, com área basal 

de 5,5004, seguida de Himatanthus sucuuba com 24,87 % (Figura 2 c). Na pesquisa de 

Silva et al  (2011), a H. speciosa obteve FR de 28,7% e DoR de 25,71% no povoado 

Recurso, e FR de 5,81% e DoR de 5,82% no povoado Recanto. O expressivo número de 

mangabeiras em Patizal, quando comparado a outras áreas em outros estudos, pode ser 

explicado pelo manejo e relevo diferenciado dessas áreas. 

 

 
Figura 1. a) Povoado Patizal, Morros-MA; b) Medição dos transectos na área em 

estudo; c) Medição do Diâmetro a Nível do Solo (DNS). 
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Figura 2. a) Número de indivíduos por espécie amostrada em Patizal, b) Valores de 

Importância e Cobertura por espécie amostrada em Patizal, c) Frequência, Densidade e 

Dominância Relativas, por espécie amostrada em Patizal. 

 

Palavras-chave: savana, assentamento, extrativismo. 
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Para ser sustentada, a conversão das florestas naturais para sistemas de produção 

agropecuária deve ser realizada de modo a criar uma estrutura similar aquela do sistema 

original (BARROS et al., 2003). Os sistemas agroflorestais (SAF’s) são reconhecidamente 

modelos de uso de solos que mais se aproximam ecologicamente da floresta natural 

(ALMEIDA et al., 2002), uma vez que possuem: alta quantidade de biomassa por unidade 

de superfície; rede densa e permanente de raízes, que favorece a ciclagem de nutrientes; e, 

cobertura vegetal permanente perene (Van LEEUWEN et al., 1999). Entretanto, pesquisas 

sobre o restabelecimento da fauna do solo em SAF’s combinados com técnicas 

conservacionistas de preparo de área, como o sistema de corte e trituração da capoeira 

(manual e mecanizada), são escassas. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi determinar 

a biodiversidade e distribuição das populações de macrofauna do solo em Sistemas 

Agroflorestais com Dendê (Elaeis guineensis). O estudo foi desenvolvido em duas áreas de 

produtores rurais localizadas no município de Tomé-Açu, Pará, no âmbito do “Projeto 

Dendê: Sistemas Agroflorestais na Agricultura Familiar”. As propriedades selecionadas 

foram denominadas de Unidades Demonstrativas (UD’s), correspondendo a repetições, 

onde cada uma recebeu três modelos de SAF’s, com 2 ha cada, variando em função da 

combinação entre a técnica de preparo de área e do arranjo do Dendê com espécies 

agrícolas e florestais. Os modelos são: T1 – Dendê com Adubadeiras, com trituração 

mecanizada da capoeira (Tritucap); T2 – SAF Biodiverso Mecanizado, com trituração 

mecanizada da capoeira (Tritucap); e, T3 – SAF Biodiverso Manual, com trituração  

manual da capoeira (motosserra e machado). A macrofauna do solo foi amostrada com o 

método recomendado pelo Programa “Tropical Soil Biology and Fertility” (TSBF; 

ANDERSON & INGRAM, 1993) modificado. Em cada modelo de SAF, selecionou-se 

quatro sub-parcelas para a realização da coleta de 2 monólitos de solo de 0,25x0,25x0,10 

m de profundidade, um dentro do Modelo de SAF, e o outro na rua de acesso, nas 

entrelinhas de Dendê. A macrofauna foi contada e classificada em nível de grandes grupos 

taxonômicos. Para cada tratamento foram calculados: a Densidade por grupo taxonômico, 

a Riqueza Média (S), o Índice de Diversidade de Shannon-Wiener (H) e, o Índice de 

Equitabilidade de Pielou (H’). Essas variáveis foram submetidas à análise de variância 

(ANOVA) hierárquica com o programa NesAnova (LEGENDRE, 2002), considerando as 

UD’s como fator principal, os tratamentos como 1
o
 fator hierarquizado, e o efeito Rua/SAF 

o 2
o
 fator hierarquizado; Os grupos taxonômicos Chilopoda e Formicidae foram 

significativamente mais abundantes nos Modelos de SAF’s Biodiversos Manual e Tritucap 

(Tabela 1). Esses organismos possuem papel chave no funcionamento dos ecossistemas, ao 

representarem engenheiros do ecossistema (Formicidae), que contribuem para o 
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desenvolvimento estrutural do solo e disponibilidade de recursos para outros organismos 

(WOLTERS, 2000), e predadores (Chilopoda), responsáveis pela manutenção da 

estabilidade dos ecossistemas (LARANJEIRO, 2003), promovendo o controle de pragas 

agrícolas. Ao compararmos os arranjos Adubadeiras e Biodiverso, sob preparação com o  

Tritucap, observamos diferenças significativas na estrutura das comunidades (Tabela 1). O 

modelo Adubadeiras apresentou maior abundância de Formicidae, podendo estar 

relacionado à preferência desse grupo taxonômico pelo forrageamento em ambientes ricos 

em nitrogênio (DELLA LUCIA & ARAÚJO, 1993). Já no sistema Biodiverso, o grupo 

Chilopoda pode ter sido o mais abundante, em razão da criação de habitats mais 

diversificados (MERLIM et al., 2005) e presença de cobertura florística mais diversa, que 

cria um ambiente mais sombreado e úmido (DAUGER et al., 2005) favorecendo a 

densidade e riqueza de espécies no solo. Considerando o efeito significativo do preparo de 

área nos Modelos de SAF’s Biodiversos (Tabela 1), constata-se que o grupo Chilopoda 

apresentou maior densidade no preparo Manual e, o grupo Formicidae no Tritucap. A 

densidade total da macrofauna nos modelos e ruas de acesso dos SAF’s não apresentou 

diferenças significativas (Tabela 1). Quanto à riqueza de grupos taxonômicos obtidos, a rua 

de acesso do modelo Biodiverso Tritucap apresentou aumentos significativos quando 

comparados às demais. Em relação às variáveis de diversidade, o modelo Biodiverso 

Manual apresentou o maior índice de diversidade e de uniformidade, revelando a 

distribuição equitativa das abundâncias entre os grupos, e demonstra que, apesar da 

complexidade da comunidade, os indivíduos encontram-se bem distribuídos. A maior 

diversidade de espécies vegetais, combinados a uma lenta decomposição do aporte de 

serrapilheira no solo, resultou em nichos potenciais para a exploração de recursos, 

ocasionando aumentos significativos na diversidade da comunidade edáfica do solo 

(TEWS et al., 2004) neste modelo. 

 
Tabela 1 – Grupos funcionais da Macrofauna do solo, coletados à 10 cm de profundidade,  

nos Modelos e nas Ruas de acesso dos Sistemas Agroflorestais contendo Dendê, em Tomé-

Açu, PA. 

Grupos funcionais 

(Indiv.m
-2

) 

Sistemas Agroflorestais 

Dendê com 

Adubadeiras 

Biodiverso 

Tritucap 

Biodiverso 

Manual
 

Modelo Rua Modelo Rua Modelo Rua 

Araneae 10 A 2 a 2 A 6 a 6 A 6 a 

Blattaria 2 A 2 a 4 A 6 a 6 A 2 a 

Chilopoda 12 A 20 a 34 B 78 a 58 C 40 a 

Coleoptera Adulto 26 A 48 a 14 A 52 a 20 A 44 a 

Coleoptera Larva 2 A 6 a 2 A 6 a 6 A 10 a 

Dermaptera 0 A 0 a 2 A 2 a 4 A 2 a 

Diplopoda * 38 A 62 a 22 A 78 a 102 A 118 a 

Diptera Larva 0 A 22 a 0 A 30 a 0 A 8 a 

Formicidae *  828 518 554 1144 278 2002 

Gastropoda 28 A 46 a 48 A 96 a 48 A 38 a 

Heteroptera 0 A 0 a 8 A 6 a 0 A 6 a 

Hirudinea 0 A 0 a 0 A 30 a 0 A 12 a 

Hymenoptera 2 A 2 a 0 A 26 a 32 A 10 a 

Isopoda 2 A 0 a 4 A 8 c 2 A 4 b 
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Continuação da Tabela 1 

 

Isoptera 6 A 40 a 720 A 318 a 286 A 60 a 

Lepidoptera Larva * 0 A 10 a 2 A 0 a 2 A 4 a 

Opilionidae 50 A 34 a 18 A 22 a 16 A 48 a 

Orthoptera 2 A 4 a 4 A 6 a 0 A 0 a 

Indeterminado Adulto 18 A 24 a 14 A 52 a 16 A 40 a 

Indeterminado Larva 4 A 4 a 0 A 4 a 6 A 0 a 

Densidade Total 1030 A 844 a 1452 A 1970 a 888 A 2454 a 

S * 5,37 A 7,5 b 6,25 A 9,75 a 6,5 A 7,87 b 

Índices de Diversidade 

H 0,84 1,45 1,04 1,43 1,52 0,90 

H' 0,53 0,65 0,57 0,59 0,82 0,39 
Médias seguidas por letras maiúsculas e minúsculas na linha não diferem entre si pela ANOVA nos Modelos 

e nas Ruas de acesso, respectivamente; probabilidade significativa em P <0,05. * Diferenças significativas no 

efeito Rua/SAF. S = Riqueza Média de Espécies; H = Diversidade de Shannon-Wiener; H' = Índice de 

Equitabilidade de Pielou.  
 

Palavras-chave: Engenheiros do ecossistema, Corte e trituração, Elaeis guineensis. 
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IMPERADOR (Etlingera spp.), ALPÍNIA (Alpinha spp.) E ROSEIRAS (Rosa spp.) 

CULTIVADAS EM DIFERENTES QUINTAIS 
 

Orientada: Giselle Santos de FREITAS – Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmica do Curso de Agronomia – CCA/UEMA 
 

Orientadora: Ester Azevedo da SILVA 

Profa. do Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade CCA/UEMA 
 

A floricultura no Brasil apresenta grande potencial de crescimento, destacando-se como 

uma atividade agrícola geradora de renda e fixadora de mão-de-obra no campo. A 

exportação mundial de flores encontra-se em ascensão, em razão da apreciação dos 

consumidores de países de clima temperado em relação a esses produtos de beleza exótica 

(CASTRO et al. 2007). Assim, o mercado se torna cada vez mais promissor para o plantio 

e comercialização de flores e plantas ornamentais. As famílias Zingiberaceae e Rosacea, 

onde estão inseridas as espécies Alpínia, Bastão do Imperador e Roseiras, apresentam uma 

grande importância econômica, uma vez que são muito cultivadas. No entanto, a adoção de 

tecnologias que garantam as melhorias na qualidade dos produtos e aumentos de 

produtividade, com garantias de sustentabilidade e manutenção da biodiversidade são de 

fundamental importância para o desenvolvimento da atividade. Dentre essas tecnologias 

está a adoção de medidas adequadas para o controle fitossanitário de pragas e doenças que 

afetam os cultivos de plantas ornamentais, entretanto, para aplicação adequada dessas 

tecnologias é necessário conhecer os aspectos fitossanitários dos cultivos. Após conhecer 

tais aspectos será possível avaliar novas metodologias de controle que deverão ser 

validadas e difundidas entre os produtores. Segundo Moraes e Flechtmann (2008), no 

Brasil entre 20 e 30 espécies de ácaros causam sérios danos a plantas cultivadas, 

justificando-se o interesse e a necessidade de se conhecer esses organismos, para se reduzir 

os danos por eles causados. Os ácaros se encontram entre as principais pragas que infestam 

o cultivo de plantas ornamentais. A principal espécie de ácaros-pragas em plantas 

ornamentais é Tetranychus urticae, comumente denominada de ácaro rajado. Este ácaro 

apresenta geralmente coloração verde, com uma mancha escura em cada lado do corpo. As 

coletas das amostras foram realizadas mensalmente, desde novembro de 2011 em três 

diferentes quintais produtores de plantas ornamentais. Os quintais diferenciam-se em 

tamanho de área, tecnologia e manejo aplicados à produção. A escolha de diferentes 

formas de manejo foi para favorecer uma avaliação do comportamento dos espécimes de 

ácaros que ocorreram em cada área de cultivo, bem como a intensidade de infestação e 

diversidade das espécies encontradas.  As espécies submetidas à pesquisa foram Bastão do 

Imperador (Etlingera spp.), Alpínia (Alpinha spp.) e Roseiras (Rosa spp.). Em cada 

amostragem coletou-se plantas com folhas aparentemente danificadas, provenientes de 

infestações naturais nessas áreas de produção. Cada amostra foi acondicionada 

individualmente em sacos plásticos identificados com o nome da propriedade, nome da 

cultura e data de coleta e conduzida ao Laboratório de Entomologia para proceder-se a 

triagem. A extração dos ácaros das folhas coletadas foi realizada através do método de 

lavagem, de acordo com Zacarias et al. (2004), devido favorecer uma melhor preservação e 

menos fuga dos ácaros que estiverem nesse material vegetal, evitando-se perda de 

espécimes. O processo de lavagem consta do uso de gotas de detergente neutro, água 

corrente, uma peneira granulométrica de 325 mesh (para retenção dos ácaros), frascos 

plásticos de 30 mL para acondicionamento dos ácaros, conservados em álcool 70%, e 

glicerina. Posteriormente fez-se limpeza, extração e montagem em lâminas de microscopia, 
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com meio de Hoyer (Flechtmann, 1975). As lâminas devidamente identificadas foram 

acondicionadas em bandejas e levadas para a estufa de cultura, a 45° C, durante duas 

semanas, posteriormente as lâminas foram levadas ao microscópio estereoscópico com 

contraste de fase para identificação em nível de família. Foram identificados 405 

espécimes de ácaros adultos e imaturos com identificação de 10 famílias, nas coletas sob as 

plantas Alpinia (Alpinha spp.), Bastão do Imperador (Etlingera spp.) e Roseiras (Rosa 

spp.). Algumas variedades de plantas apresentaram maior número de famílias de ácaros de 

acordo com as localidades amostradas. Foram registrados no Bastão do Imperador a 

ocorrência de seis famílias, entre elas três famílias predadoras (Cunaxidae, Phytoseiidae e 

Stigmaeidae) e três fitófagas (Tarsonemidae, Tenuipalpidae e Tydeidae); na Alpínia seis 

famílias, sendo três predadoras (Ascidae, Phytoseiidae e Cheyletidae), e três fitófagas 

(Tarsonemidae, Tenuipalpidae e Tydeidae), e em Roseiras a presença de sete famílias, 

sendo três predadoras (Ascidae, Bdellidae e Phytoseiidae) e quatro fitófagas 

(Tarsonemidae, Tenuipalpidae, Tetranichydae e Tydeidae), apesar das roseiras 

apresentarem menor quantidade de ácaros em relação as demais espécies, foi a que 

apresentou maior diversidade de famílias, dentre elas a família Tetranichydae, onde 

encontra-se  ácaro rajado (Tetranichus urticae Koch.) uma de suas principais pragas. 

Outras famílias identificadas neste estudo são compostas por espécimes de hábitos 

alimentares diversos ou não totalmente conhecidos (MINEIRO; MORAES, 2002). No 

presente estudo, houve uma maior quantidade de ácaros fitófagos, mas mesmo que os 

ácaros predadores apareçam em menor quantidade, é importante ressaltar, que estes 

apresentaram uma maior diversidade de famílias. A família Phytoseiidae, ocorreu 

naturalmente em todas as flores e plantas ornamentais amostradas. Assim sendo, 

Phytoseiidae foi a única família de predadores encontrada nas três espécies amostradas, 

essa família de ácaro geralmente são os predadores mais abundantes e diversos tanto em 

plantas cultivadas como silvestres (FERLA et al. 2007). Uma das características principais 

dos fitoseídeos é o rápido desenvolvimento, alta habilidade de forrageamento, persistência 

em plantas com baixa infestação de presas e a capacidade de sobrevivência em substratos 

alternativos (MORAES, 2002). O maior número de famílias (09), ocorreu no quintal 3. 

Nos quintais 1 e 2 ocorreram apenas cinco diferentes famílias, algumas famílias foram 

registradas somente em um dos quintais: Cheyletidae, quintal 1, Bdellidae, 

Cunaxidae,Ascidae e Stigmaeidae, quintal 3. A análise faunística determinou que as 

famílias Tarsonemidae e Tenuipalpidae, foram consideradas dominantes, muito 

abundantes, muito frequentes e constantes. As famílias Phytoseiidae, Tetranichydae e 

Tydeidae foram consideradas dominantes, comuns, freqüentes e constantes. Todas as 

demais famílias foram consideradas como não dominantes. A espécie Bastão do Imperador 

foi a que apresentou a maior quantidade de ácaros, seguida de Alpínia e Roseiras; 

Tarsonemidae, Tenuipalpidae, Tetranychidae e Tydeidae (famílias fitófagas) foram 

abundantes, apesar da frequência dos ácaros predadores em todas as áreas amostradas; A 

família Phytoseiidae, ocorreu naturalmente em todas as plantas ornamentais amostradas e 

em todas as áreas; A ocorrência de famílias predadoras de ácaros, como a Phytoseiidae, é 

um indicativo da existência de um controle biológico natural, mas devido o grande 

percentual de ácaros fitófagos nos quintais dificilmente haja a ação de predação como 

forma de controle; Em virtude da pouca precipitação nos meses referentes as coletas 

(Novembro de 2011 à Julho de 2012) não houve influencia direta das chuvas nas coletas 

dos espécimes de ácaros na comunidade Vassoral-MA; O sistema de manejo aplicado nos 

quintais sugere sua influência sobre a abundância de ácaros fitófagos e predadores. 
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Tabela 1 – Análise faunística das famílias de ácaros coletadas sob as plantas ornamentais 

coletadas na Comunidade do Vassoral - MA, 2012. 
 

Famílias 

Número 

de 

espécimes 

Porcentagem 

Número 

de 

coletas 

D
1 

A
2 

F
3 

C
4 

Ascidae 4 0,99 2 ND d PF Z 

Bdellidae 1 0,25 1 ND d PF Z 

Cheyletidae 1 0,25 1 ND d PF Z 

Cunaxidae 3 0,74 2 ND d PF Z 

Phytoseiidae 70 17, 28 8 D c F W 

Stigmaeidae 2 0,49 2 ND D PF Z 

Tarsonemidae 116 28,64 8 D ma MF W 

Tenuipalpidae 141 34, 81 9 D ma MF W 

Tetranychidae 19 4,69 6 D c F W 

Tydeidae 48 11, 85 5 D c F W 
1
Dominância: (1) Método de Sakagami e Laroca, D- dominante, ND- não dominante. 

2
Abundância: ma- muito abundante, a- abundante, c- comum, d- disperso, r- raro. 

3
Frequência: SF- super frequente. PF- pouco frequente, MF- muito frequente, F- frequente. 

4
Constância: W- contante, Y- acessória, Z- acidental. 

 

Palavras chave: plantas ornamentais, diversidade, Acari. 
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As plantas daninhas constituem um dos fatores que mais influenciam o crescimento, o 

desenvolvimento e a produtividade da cultura do feijão-caupi, pois competem por luz, 

nutrientes e água, o que se reflete na redução quantitativa e qualitativa da produção, além 

de aumentar os custos operacionais de colheita, secagem e beneficiamento dos grãos. O 

objetivo do trabalho foi determinar o período anterior à interferência das plantas daninhas 

na cultura do feijão-caupi para melhor definição do momento de controle destas. O 

experimento foi conduzido de fevereiro a maio 2012 em área experimental da Fazenda 

Escola São Luís do Centro de Ciências Agrárias (CCA) da Universidade Estadual do 

Maranhão, situado no município de São Luís – MA. A cultivar de feijão-caupi usado foi a 

BRS Guariba que apresenta ciclo curto, em torno de 60 a 80 dias, baixa exigência hídrica, 

fertilidade do solo e é adaptado às condições de temperaturas elevadas (EMBRAPA, 

2003). O preparo do solo foi feito no sistema convencional com uma aração e duas 

gradagens, a semeadura foi feita no espaçamento de 0,50 metros entre linhas e 0,25 entre 

plantas o adubo foi distribuído simultaneamente em covas a uma profundidade de 5 cm, 

simulando a semeadura mecânica. O delineamento experimental foi em Blocos ao acaso, 

com 14 tratamentos e 4 repetições, totalizando 56 parcelas. As parcelas experimentais 

foram constituídas por cinco linhas de semeadura de cinco metros de comprimento, 

espaçadas de 0,50 m, sendo as três linhas centrais, a área útil para a colheita. Os 

tratamentos foram constituídos pela convivência das plantas daninhas, em períodos 

crescentes do ciclo da cultura, a partir da sua emergência. Os períodos iniciais de 

convivência foram: 0 – 10 DAE; 0 – 20 DAE; 0 - 30 DAE; 0 - 40 DAE; 0 - 50 DAE; 0 - 60 

DAE; 0 – colheita (testemunha no mato) e uma testemunha em que o mato foi controlado 

durante todo o ciclo da cultura. As coletas das plantas daninhas foram realizadas pelo 

lançamento ao caso de retângulo metálico de0, 50 x 0,30 m em cada parcela, por quatro 

vezes. As plantas foram cortadas rente ao solo, identificadas e contadas por espécies, em 

seguida foram submetidas à secagem em estufa com ventilação forçada a 65-70°C até peso 

constante quando se determinou a massa seca. Também foi determinada para cada espécie, 

a frequência relativa (porcentagem que representa a frequência de uma espécie em relação 

à soma das frequências do total de espécies da comunidade); a densidade relativa 

(porcentagem de indivíduos de uma espécie em relação ao total de indivíduos da 

comunidade); a dominância relativa (porcentagem de massa seca de uma espécie em 

relação à massa seca total da comunidade) e a importância relativa (porcentagem do valor 

de importância de uma espécie, obtida da soma dos três fatores anteriormente citados, em 

relação ao valor de importância total da comunidade). No final do ciclo, a cultura será 

colhida manualmente na área útil de cada parcela e a produção será quantificada. Os dados 

de produtividade serão submetidos à análise de regressão pelo modelo sigmoidal de 

Boltzman, conforme utilizado por Kuva et al. (2000). Com base na equação de regressão 
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será determinado o período anterior de interferência das plantas daninhas (PAI) para o 

nível arbitrário de tolerância de 5% de redução na produtividade, em relação ao tratamento 

mantido na ausência das plantas daninhas. Foram identificadas 14 famílias de plantas 

daninhas, sendo três pertencentes à classe monocotiledônea e 11 à eudicotiledônea. As 

famílias de maior riqueza de espécies entre as monocotiledôneas foram a Cyperaceae e 

Poaceae com 6 e 5 espécies, respectivamente. Entre as eudicotiledôneas destaca-se a 

família Rubiaceae (duas espécies). Segundo Novo (2004), a família Cyperaceae apresenta 

plantas daninhas invasoras de culturas de importância econômica (milho, tomate, cana de 

açúcar, feijão, algodão, etc.) e tem grande destaque pela presença intensiva em muitas 

regiões e pelo grande número de espécies, inclusive, segundo Gil e Bove (2007), 

caracterizando até mesmo ecossistemas aquáticos. As principais plantas daninhas da 

comunidade infestante em número de individuos foram: Cyperus rotundus L., Phyllanthus 

niruri L., Digitaria ciliaris, Alternanthera tenella Colla e Eleusine indica (L.) Gaertn.). A 

espécie C. rotundus L., apresentou maior Índice de Valor de Importância dos dez aos 

quarenta primeiros dias de convivência e a espécie Alternanthera tenella Colla, apresentou 

maior IVI, dos 60 dias de convivência até a colheita da cultura. A. tenella destacou-se na 

comunidade infestante (Figura 1). Assim, neste trabalho, A. tenella e C. rotundus podem 

ser consideradas as espécies daninhas com maior potencial para causar prejuízos à cultura 

do feijão-caupi.  

 

 

Figura 1 – Índice de Valor de Importância das principais plantas daninhas identificadas nos 

períodos de convivência na cultura do feijão-caupi em área experimental da Fazenda 

Escola São Luís/CCA/UEMA – São Luís/MA. 

 

Observa-se que a redução na produtividade do feijoeiro em função dos diferentes períodos 

de convivência foi baixa, possivelmente pelo fato das plantas daninhas serem jovens e 

ainda não ocorrer disputa pelos recursos do meio. Tolerando-se redução de 5% na 

produtividade (Figura 2.), a cultura do feijoeiro passou a ser afetada negativamente pela 

convivência com as plantas daninhas a partir de 26 DAE, correspondendo ao PAI, e que o 

controle das plantas daninhas deve ser realizado. Esse resultado não condiz com as 

afirmações de Matos et al. (1991), que verificaram redução de produtividade de 70 a 90%, 
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devido à livre interferência das plantas daninhas com o feijão – caupi. Concluindo, 

observou-se que famílias com maior número de espécies na comunidade infestante foram 

Poaceae e Cyperaceae e as espécies de maior importância foram C. rotundus e A. tenella. 

O período anterior à interferência (PAI) das plantas daninhas  foi de 26 (DAE). 
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Figura 2 – Produtividade do feijão – caupi em função dos períodos de convivência com as 

plantas daninhas. São Luís – MA.  

 

Palavras-chave: Comunidade infestante, Períodos de interferência, Vigna unguiculata. 

 

REFERÊNCIAS: 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMPRAPA – Meio-

Norte. Cultivo de feijão-caupi. Sistema de produção 2. Versão eletrônica, 2003. 

Disponível: http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/feijao/feijao-caupi. Acesso em: 

20 mar. 2011. 

 

GIL, A. S. B.; BOVE, C.P.Eleocharis R. Br.(Cyperaceae) no estado do Rio de Janeiro, 

Brasil. Biota Neotropical, v.7, n.1, p. 163-193, 2007. 

 

KUVA, M. A.et al. Períodos de interferência das plantas daninhas na cultura da cana-de- 

açúcar. I – Tiririca. Planta Daninha, v. 18, n. 2, p. 245-251, 2000. 

 

MATOS, V. P.; SILVA, R. F.; VIEIRA, C.; SILVA, J. F. Período crítico de competição 

entre plantas daninhas e a cultura do caupi. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 26, n. 5, 

p. 737-743, 1991. 

 

NOVO, M. C. S. S. Efeito da palha de cana-de-açucar e do tamanho de tubérculos no 

desenvolvimento de tiririca (Cyperusrotundus L.). 2004. 106f. Tese (Doutorado) – Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2004. 

579



 

AVALIAÇÃO DO EFEITO DO SILICATO DE CÁLCIO E MAGNÉSIO NA 

PRODUTIVIDADE DO ARROZ (Oryza sativa L.) EM ROTAÇÃO DE CULTURA 

COM SOJA (Glycine max (L.) Merrill) EM SISTEMA DE PLANTIO DIRETO 

 

Orientado: Gustavo de Andrade BEZERRA – Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmico do curso de Agronomia – CESI/UEMA 

 

Orientador: Prof. D.Sc. Wilson Araújo da SILVA; Profa. M.Sc. Ivaneide de Oliveira 

NASCIMENTO 

Professores do Departamento de Química e Biologia – CESI/UEMA 

 

Colaboradores: Neidilane de Alencar SOBRINHO, Niedja Bezerra COSTA, Ricardo 

Vieira SILVA, Joacir MORAIS – Alunos de graduação do curso de Agronomia 

CESI/UEMA; Thatyane Pereira de SOUSA – Aluna do programa de Pós-graduação em 

agronomia UFRA; Claúdio Belmino MAIA, Vera Lúcia Neves DIAS, Antonia Alice Costa 

RODRIGUES – Professores pesquisador da Universidade Estadual do Maranhão.  

 

O arroz (Oryza sativa L.) é um dos cereais de maior consumo em todo mundo, possui 

características que lhe proporcionam ser um dos alimentos com melhor balanceamento 

nutricional, fornecendo 20% da energia e 15% da proteína per capita necessária ao homem. 

Sendo uma cultura extremamente versátil, que se adapta a diferentes condições de solo e 

clima, é considerada a espécie que apresenta maior potencial para o combate a fome no 

mundo, desempenha papel estratégico tanto no aspecto econômico quanto social 

(ALONÇO et al., 2005). A compatibilização da produção agrícola, conservação ambiental 

e a segurança alimentar tornaram-se o grande desafio deste século, o que tem como 

princípio a integração dos fatores biológicos nos sistemas de produção de arroz. A 

associação de bactérias promotoras de crescimento em gramíneas foi descrita com sucesso 

em cana-de açúcar, trigo, milho e arroz onde cultivares se desenvolveram sem 

suplementação elevada de adubo nitrogenado (RODRIGUEZ et al., 2003). Esses 

bioestimulantes são também capazes de induzir resistência sistêmica através do aumento 

da atividade de enzimas (DALLAGNOL; BALARDINI; MADALOSSO, 2005). O 

objetivo do projeto é avaliar o efeito do silicato de cálcio e magnésio na produtividade do 

arroz em rotação com soja em sistema de plantio direto no estado do Maranhão. O 

experimento foi implantado em uma área cedida pelo Sindicato Rural de Imperatriz – 

Parque de exposições. Inicialmente realizou-se coleta e análise de solos para fins de 

fertilidade. Após os resultados da análise de solo, aplicou-se agrosilício e calcário para 

correção de acidez do solo. Passado trinta dias, microbiolizou-se as sementes com 

rizobactérias promotoras de crescimento (Pseudomonas sp. e Burlkoderia sp.)  e procedeu-

se o plantio do arroz, em um esquema experimental de blocos ao acaso (Fig. 01). A 

variedade de arroz utilizada foi a BRS Primavera. Na área do plantio, foram analisados 

vários fatores: sementes microbiolizadas e não microbiolizadas; nova aplicação de 

agrosilício e aplicação residual do agrosilício. Além de outros fatores como: Taxa de 

germinação (Na área foram feitas contagens manuais com intervalos de 5 (cinco) dias para 

ter uma boa representatividade de germinação na área. As análises de emergência foram 

feitas de forma manual no campo, com contagens de intervalos de 5, 10 e 15 dias após o 

plantio); Altura de plântulas (As avaliações de alturas de plântulas foram feitas conforme a 

metodologia proposta por Marchezan (2001), onde estabelecia que a primeira avaliação 

fosse feita em paralelo com a primeira contagem de germinação. Foram avaliadas plântulas 

em todos os parâmetros propostos no campo); Produtividade (Os dados de produtividade 
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do arroz foram coletados em uma área útil de 1,5 m2 por sub-subparcelas eliminando-se as 

bordaduras. Esses dados foram coletados com cerca de 120 dias após o plantio); Biomassa 

(A análise da biomassa realizou-se da seguinte forma: foram coletadas plantas em 0,5m das 

três linhas centrais/sub-subparcelas aos 60 dias após a semeadura e as plantas foram secas 

em estufa de circulação forçada a 70º C por três dias); Massa de 100 grãos cheios (Os 

dados de massa de arroz arroz foram coletados em uma área útil de 1,5 m2 por sub-

subparcelas eliminando-se as bordaduras. Esses dados foram coletados com cerca de 120 

dias após o plantio). Os dados foram submetidos a análises estatísticas pelo programa 

ASSISTAT. Dentro dos parâmetros analisados, nenhum teve eficiência sobre o outro, 

mostrando assim que os tratamentos que seguem da mesma letra não se diferem entre si 

Com as análises, pode-se observar que a microbiolização de sementes não apresentou 

eficiência com a presença de novas aplicações de adubo e muito menos com a adubação 

residual que está na área. Segundo dados, o fator 2 analisado, ou seja, a microbiolização 

promoveu efeito significativo a nível de 1% de probabilidade. Os tratamentos utilizados (0, 

1, 2, 4 e 8 t/ha de agrosilício), foram considerados significativos a 1% de probabilidade, 

porém não promoveram efeito quando associados com as rizobactérias promotoras de 

crescimento de plantas. Segundo as análises, a dosagem de 2t/ha de agrosilício mostrou-se 

eficiente para análise do parâmetro de alturas de plântulas em sementes microbiolizadas 

com rizobactérias promotoras de crescimento. Quando relacionado à biomassa da plântula 

de arroz, não houve efeito dos fatores analisados, ou seja, a interação entre as doses de 

agrosilício (adubação) e a microbiolização não promoveu aumento na biomassa da 

plântula. Esses resultados podem estar relacionados com problemas encontrados na área, 

como a topografia irregular, condições climáticas, baixa germinação de sementes em 

campo, infestação de pragas. De acordo com os dados analisados, a aplicação de 

agrosílicio nas diferentes dosagens, bem como a microbiolização das sementes não 

refletiram em aumento de produtividade do arroz, nas condições em que foi realizado o 

experimento. O coeficiente de variância do experimento apresentou-se alto, indicando as  

condições adversas no experimento, que impossibilitaram a execução do mesmo com 

êxito. Possivelmente o efeito de Silício em características vegetativas da planta são fatores 

indiretos, uma vez que os principais aspectos da atuação desse elemento estão relacionados 

à sua deposição nas paredes celulares (CAIXETA et al, 2009), sendo assim não podendo 

ser confirmando em um dos parâmetros analisados. De acordo com o parâmetro analisado 

não houve efeito significativo com relação à massa de 100 grãos cheios, ou seja, na 

produção de grãos de arroz, não houve efeito da adubação sobre esse parâmetro e também 

não houve efeito da microbiolização com rizobactérias. Portanto, para avaliação dos 

fatores e relacioná-lo, não houve influência de nenhum dos mesmos (agrosilício, adubação, 

microbiolização) na produção de grãos cheios nas áreas experimentais analisadas, onde 

pode ser visualizado nos valores de coeficiente de variância que estão relativamente altos. 

Em experimentos de avaliação de silicato de cálcio para a cultura do arroz, têm-se 

observado efeitos altamente positivos das doses desse componente na concentração de Si 

da palha e casca dos grãos de arroz, com aumentos de mais de 100% em relação ao 

tratamento sem esta adição (BARBOSA FILHO; PRABHU, 2002), não sendo confirmando 

no experimento. Nas condições em que foi realizado o experimento as diferentes dosagens 

de agrosílicio e a microbiolização das sementes de arroz, não promoveram aumento na 

emergência de plântulas, biomassa, produtividade e massa de 100 grãos cheios. Na área, 

muitos problemas foram identificados, como a topografia irregular do terreno, intensa 

precipitação ocorrida na época do plantio e incidência de paquinhas, o que levou a perdas 

de parcelas e dificultou o desenvolvimento das plântulas na área. Em relação a altura de 
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plântulas a aplicação do agrosílicio e a microbiolização das sementes proporcionaram 

maiores alturas das plântulas. 

 

 
 

Palavras-chave: agrosilício, microbiolização, Oryza sativa L. 
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O arroz, considerado um dos alimentos com melhor balanceamento nutricional, fornecendo 

20% da energia e 15% da proteína per capita necessária ao homem, é uma cultura que 

apresenta ampla adaptabilidade a diferentes condições de solo e clima, sendo a espécie 

com maior potencial de aumento de produção e possivelmente, de combate à fome no 

mundo (EMBRAPA, 2006).  No Maranhão a cultura do arroz é afetada por diversos 

fatores, sendo as doenças fúngicas uma das principais responsáveis pela perda da 

produtividade. O controle dessas doenças é feito através do uso de fungicidas, mas a 

ausência de especificidade e os riscos à saúde humana e ao ambiente apresentado por este 

tipo de defensivo agrícola acentuam a necessidade de novas formas de controle, 

principalmente o controle biológico através de microrganismos, como vírus, bactérias e 

outros (ALVES, 1998), além disso, o controle químico é de difícil execução e alto custo, 

podendo resultar em contaminações do solo, bem como no surgimento de populações 

resistentes do patógeno (NAGARAJKUMAR et al, 2004). No entanto o agrosilício 

(silicato de cálcio, magnésio e silício) tem sido testado em diversos experimentos, pois o 

silício aumenta a resistência da planta. No presente estudo, objetivou-se Avaliar a 

incidência de doenças no arroz de terras altas sob cultivo com adubação silicatada de 

cálcio, magnésio e silício em rotação de cultura com soja. O experimento foi instalado nas 

dependências do Parque de Exposição de Imperatriz-MA, pertencente ao Sindicato Rural 

de Imperatriz, situado a BR 010, em uma área cultivada no ano anterior com soja (Glycine 

max (L.) Merrill). Em delineamento de blocos ao caso com parcelas subdivididas e quatro 

repetições, os cinco tratamentos são compostos pelas doses de silício (0, 1, 2, 4, 8 t/ha de 

silicato de cálcio e magnésio - Agrosilício). As sub-parcelas foram compostas por nova 

aplicação de agrosílicio, efeito residual do ano anterior, sementes microbiolizadas com 

rizobactérias e sementes não microbiolizadas. O solo foi coletado para análise do teor de 

silício e fins de fertilidade. O plantio foi no sistema de plantio direto em sequeiro. A 

variedade de arroz utilizada foi a BRS Primavera, oriundas da Embrapa Arroz e Feijão – 

safra/2011. Aos 48 dias, após o plantio foram prosseguidas as análises de incidência de 

brusone nas folhas. Fez-se a avaliação de folhas com sintomas de brusone em cada uma 

das parcelas analisadas, observou-se 10 folhas escolhidas ao acaso de cada subparcelas e as 

manchas foram avaliadas de acordo com o grau de severidade utilizando a escala de notas 
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de 10 graus de Nothegan. As análises de brusone nas panículas foram realizadas aos 93 

dias após o plantio, as leituras foram repetidas cinco vezes em cada uma das parcelas com 

intervalos de dois a três dias. Observou-se a queda de grãos em 10 panículas escolhidas 

casualmente, através desta característica indagou-se a severidade da doença, que foi 

avaliada por meio da escala de notas de cinco graus. A avaliação da escaldadura adveio aos 

76 dias após o plantio. Observou-se 10 folhas selecionadas ao acaso com sintomas da 

doença em cada uma das subparcelas e para a avaliação da severidade aferiu-se o 

comprimento da lesão em relação à área total das folhas examinadas. O diagnóstico da 

incidência de mancha parda nas folhas coincidiu com a emissão das panículas aos 76 dias 

após o plantio. Estudou-se 10 folhas, casualmente escolhidas, com sintomas de mancha 

parda em cada uma das subparcelas. Dividiu-se as folhas em três partes e avaliou-se 10 cm 

do terço médio de cada uma das folhas e neste limite contou-se a quantidade de lesões 

abertas e de lesões fechadas.  Para as análises conservou-se as quatro subdivisões das 

parcelas de acordo com o esquema experimental do plantio os dados foram anotados no 

caderno de campo para análises estatísticas utilizando o aplicativo assistat 7.6. Coletou-se 

algumas amostras que foram acondicionadas em sacos plásticos umedecidos e levou-as 

posteriormente para o Laboratório de Fitopatologia Microbiologia e Alimentos-LFMA da 

Universidade Estadual do Maranhão-UEMA do Centro de Estudos Superiores de 

Imperatriz-CESI, para o procedimento de isolamento de fungo nas folhas. Para o 

isolamento efetuou-se pequenos cortes na região de transição da lesão e procedeu-se a 

desinfecção superficial. Em sequência ao processo de esterilização fez-se o plaqueamento 

dos tecidos em meio de cultura BDA. Após o crescimento realizou-se o isolamento do 

fungo, retirou-se bloquinhos da colônia e transferiu-os para placas de petri contendo meio 

de cultura BDA para o crescimento isolado do fungo em análise, posteriormente fez-se 

lâminas dos fungos isolados e levou- as para identificação no microscópio óptico. Para o 

isolamento de fungos nas panículas realizou-se o processo de desinfecção superficial das 

sementes. Em sequência plaqueou-se as sementes em meio de cultura BDA e após o 

aparecimento dos fungos retirou-se bloquinhos da colônia que foram incubados em placas 

de petri contendo meio BDA para o crescimento dos fungos de forma isolada, em 

sequência preparou-se lâminas que foram levadas ao microscópio óptico para 

identificação. De acordo com os dados coletados na primeira coleta, os tratamentos 4 t/ha e 

8 t/ha de agrosilício foram os que apresentaram maior número de plantas com sintomas de 

brusone. Tanto o tratamento 0 t/ha e 2 t/ha de agrosilicio apresentaram igualmente 4 

plantas com manchas típicas de brusone. O menor número de plantas com sintomas de 

brusone foi observado no tratamento 1 t/ha de agrosilício com apenas 1 planta. De acordo 

com os dados das análises estatísticas não houve diferença significativa entre nenhuma das 

dosagens de silício aplicadas para o controle das doenças: brusone nas folhas, brusone nas 

panículas, mancha parda e escaldadura. Dentre os fatores que podem ter influenciado a não 

diminuição da severidade e incidência de doenças no arroz em reposta a aplicação do 

agrosilício, pode-se citar a alta precipitação pluviométrica no período de condução do 

experimento e ataque de pragas no plantio. Por conseguinte houve perda de parcelas, e nas 

análises estatísticas os coeficientes de variação ficaram altos, sendo necessário a condução 

de novos experimentos para indicar-se a melhor dosagem de agrosilício a ser aplicada ao 

solo para redução das doenças do arroz. Entretanto, de modo geral vale ressaltar que as 

menores médias de severidade e incidência das doenças estão nos tratamentos com as 

menores dosagens de agrosilício. Os resultados desta pesquisa coincidem com os obtidos 

no trabalho de Santos et.al (2003) que relata que nenhuma das  fontes de Si aplicadas 

diferenciou da testemunha para o controle da mancha parda na folha bandeira, incidência 

de brusone nas panículas e severidade de mancha dos grãos. Nas condições em que foi 
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realizado este trabalho as dosagens de agrosilício não promoveram a diminuição das 

doenças fúngicas. Para a indicação da melhor dosagem de agrosilício seria necessário à 

repetição deste experimento, pois a aplicação do silicato de cálcio, magnésio e silício, 

promove resistência na planta dificultando a penetração dos patógenos. Dessa forma o uso 

de fungicidas, que hoje se encontra como um dos meios mais utilizados para o controle das 

doenças fúngicas será diminuído, e o uso do silício contribuirá para uma agricultura mais 

sustentável.  
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As condições socioambientais no trópico úmido representam grande desafio para a 

pesquisa agropecuária, principalmente por termos em nosso estado solos solos de reduzida 

fertilidade natural, e por utilizar o modelo itinerante de uso da terra em que se utiliza o 

sistema de corte e queima entre períodos de pousio cada vez mais curtos. No Maranhão a 

produção de carvão é uma atividade tradicional na zona rural, quando aplicado ao solo, o 

carbono preto pode aumentar a microporosidade e a porosidade total, reduz a acidez 

potencial, e ainda estimula a atividade dos microrganismos benéficos.Neste projeto visou-

se entender as causas da mortalidade de minhocas induzida pela aplicação experimental de 

carvão, e os efeitos dos diferentes tipos de carvão para a melhoria das propriedades físico-

químicas do solo. Deste modo espera-se alcançar recomendações sobre a utilização correta 

de sustentável de carvão vegetal na agricultura familiar do Maranhão. Quando aplicado ao 

solo, o carbono preto pode aumentar a microporosidade e a porosidade total e reduzir a 

densidade (GLASER et al., 2002), ocasionar mudanças imediatas no pH, promover a 

dissolução de compostos orgânicos e inorgânicos e a adsorção de gases, metais e outros 

compostos (PIETIKAINEN et al., 2000), e ainda estimular a atividade dos 

microrganismos, a colonização das plantas por micorhizas e a fixação biológica de 

nitrogênio (RÖMBKE et al., 1999,RONDON et al., 2007,).O interesse em estudar o 

carbono preto no solo surgiu da descoberta que é este que explica os altos teores de 

carbono e a sustentabilidade da “terra preta de índio” em solos da Amazônia (GLASER et 

al., 2001).Uma possível alternativa de manejo sustentável para a agricultura no trópico 

úmido é o carbono pirogênico, já que este carvão consegue persistir por um longo período 

sob condições tropicais úmidas e taxa de mineralização altas. Isso se deve a sua 

estabilidade química causada por sua estrutura aromática, o que limita a ação de 

microorganismos decompositores.Do ponto de vista das atividades agrícolas, os 

indicadores físicos assumem importância por estabelecerem relações fundamentais com os 

processos hidrológicos, tais como,a taxa de infiltração, escoamento superficial, drenagem e 

erosão. Possuem também função essencial no suprimento e armazenamento de água, de 

nutrientes e de oxigênio no solo.No âmbito deste projeto serão avaliados os efeitos das 

minhocas e do carvão na textura do solo. Este experimento investigamos os efeitos (i) de 

três diferentes origens de carvão, (ii) da lavagem do carvão para eliminação de possíveis 

substâncias tóxicas voláteis, e (iii) do ajuste do pH para mitigação do aumento brusco do 

pH causado pela aplicação de carvão novo. O experimento é bi-fatorial, com 3 origens de 

carvão (endocarpo do côco babaçu, AttaleaspeciosaMart., casca de arroz, e madeira de 

eucalipto (EucalyptusdegluptaBlume), e três pré-tratamentos deste carvão (carvão fresco, 

lavado diariamente por 2 semanas, ajuste do pH), e tratamento controle (solo puro), e com 

4 repetições.  Foi realizado a rega a capacidade de campo diariamente, manutenção dos 

vasos em temperatura e luminosidade controladas;Análises químicas do solo ,pH, textura.  

Como resultado esperado espera-se desvendar as razões da mortalidade de minhocas 

causadas pelo carvão, se a mortalidade foi por motivos de toxicidade, ou se o carvão 

quando em solução produz alguma substância que não permitiu a sobrevivência da 
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Pontoscolex corethrurus, ou se foi devido a mudança brusca do pH que provocou tal 

efeito. E também busca-se encontrar soluções para os problemas relacionados à fertilidade 

dos solos maranhenses. 
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Gráfico 1 – Mortalidade das minhocas em função dos tratamentos. Médias ± desvio 

padrão, letras iguais não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. CI: carvão com 300 g / vaso, CII: carvão com 600g / vaso, E – esterco 

bovino com dose de 37,5 g por vaso,Solo: Solo puro (controle). 

 

 
 

 

 

Curtido Neutralizado Sem pré-tratamento 

Gráfico 2 – Impacto dos pré-tratamentos na mortalidade das minhocas. 

588



 

A razão da mortalidade de minhocas causadas pelo carvão, foi devido a mudança brusca do 

pH que provocou este efeito. A origem do carvão, Coco babaçu, palha de arroz e 

Eucalyptus,não influenciou nesta taxa, mas as condições criadas com o pré-tratamento teve 

influência direta.Quanto a produtividade do milho tivemos um melhor índice de retenção 

de umidade devido a adição das diferentes fontes de matéria orgânica e bom índice de 

germinação .Sabe-se que com este experimento não buscamos uma solução imediata para 

os problemas da baixa fertilidade dos solos Maranhenses, mas sim buscando compreender 

como foi que os índios amazônicos conseguiram em condições tão contrárias obter uma 

terra com alta produtividade apenas com a incorporação de matéria orgânica. Através 

destes conhecimentos empíricos que buscamos assim desenvolver a ‘Terra preta do 

Maranhense’.  

 

Palavras – chave: carbono,ponthoscolex corethrurus, Solo 
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A palmeira de babaçu é uma das árvores com maior potencial de aproveitamento 

econômico. A agricultura itinerante de derruba e queima é a prática agrícola predominante 

na agricultura familiar do estado do Maranhão, pois dá sustento à maioria da população 

rural até hoje. Embora sustentável sob baixa densidade demográfica e longos períodos de 

pousio, esta forma de exploração agrícola entrou em uma crise ambiental e 

socioeconômica em muitas regiões tropicais (LAWRENCE et al, 2009). Na agricultura 

familiar dos trópicos úmidos, dois fatores são chaves e tipicamente os mais limitantes para 

a produtividade agrícola, sustentabilidade ecológica e sócio e viabilidade econômica: (i) a 

deterioração rápida da matéria orgânica e da ‘fertilidade’ do solo(FELLER, 1997; SZOTT 

et al., 1999), e (ii) a pressão por ervas daninhas (BOND e GUNDY, 2001). Uma cobertura 

morta encima do solo pode aliviar ou contornar estes problemas, por criar uma fonte de 

matéria orgânica para se incorporar no solo. Foi conduzido um plantio experimental na 

cidade de Pirapemas-MA, com a intenção de avaliar a eficiência da cobertura do solo com 

folhas de babaçu (Attalea speciosa Mart), na supressão de ervas espontâneas e no aporte de 

matéria orgânica no solo. Foram estimadas a quantidade da camada de serrapilheira e a 

densidade do solo (através de anéis volumétricos) e foram retiradas amostras de solo para 

posterior análise físico-química. Foi plantado milho hibrido AG 5020 nas aleias de plantio, 

e adubado com NPK em dosagens baixas e altas. 30 dias após o plantio de milho foi 

quantificada a flora espontânea (plantas daninhas) em sub-quadrantes de 80 x 90 cm em 

cada parcela. Foram quantificadas a biomassa aérea, a abundância e a frequência das 

plantas daninhas, que foram identificadas ao nível de espécie. Efetivaram-se análises 

estatísticas sobre os efeitos dos tratamentos (interações entre palha de babaçu e adubação 

NPK), e investigação dos efeitos das plantas daninhas no desenvolvimento do milho e do 

feijão caupi. Trata-se de um experimento duplo, com (i) investigação dos efeitos 

ecológicos da densidade de pindobas de babaçu, e (ii) interação com adubação química, 

cada um em três dosagens, em ruas de plantio no meio do babaçual. A palha de babaçu 

mostrou-se eficiente, pois em alguns tratamentos foi observado a redução da biomassa de 

plantas daninhas. 
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Gráfico 01 – Fator palha de babaçu em dosagens 0, 1 e 2. 

 

 

.  

Gráfico 02 – Fator NPK em dosagens 0, 1 e 2. 
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Figura 01 – Tratamento com palha de babaçu (Attalea speciosa Mart.). 

 
 

 
Figura 02 – Tratamento sem cobertura de palha de babaçu. 

 

Os tratamentos com palha de babaçu reduziram a biomassa das plantas daninhas. A palha 

de babaçu é eficiente para o controle das plantas daninhas e, portanto, mostra potencial 

como insumo de zero custo e disponibilidade ubiquitária para a agricultura familiar.  

Palavras- chave: Agricultura familiar, Agroecologia e cobertura morta. 
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De origem africana e trazido para o Brasil juntamente com os escravos, o quiabo, 

Abelmoschus esculentus (L.) Moench. – hortaliça pertencente à família das malváceas – é 

um exemplo de uso de alimentos associados às mais bonitas raízes culturais brasileiras. 

Utilizado nas mais diversas formas de preparo – refogado, frito, cozido ou assado – o 

quiabo também possui qualidades medicinais e terapêuticas reconhecidas nos tratamentos 

de doenças do aparelho digestivo (FILGUEIRA, 2003). Um dos fatores limitantes à 

produção do quiabeiro é a elevada incidência de problemas fitossanitários, especialmente 

as doenças. Atualmente, a meloidoginose, causada inclusive pela espécie Meloidogyne 

enterolobii, tem sido foco de inúmeras pesquisas devido a sua alta patogenicidade se 

configurando como uma das espécies do gênero mais danosas aos sistemas produtivos. Em 

pesquisa realizada por Bitencourt e Silva (2010), dezenove olerícolas de importância 

econômica para o Estado do Maranhão foram testadas, dentre estas o quiabo. Segundo 

Alvarenga (2004), hortaliças quando atacadas severamente por Meloidogyne spp., 

apresentam o sistema radicular completamente desorganizado, com poucas raízes 

funcionais.Objetivou-se avaliar, em casa de vegetação, o efeito de diferentes indutores 

naturais e o efeito para cada dois indutores na expressão da resistência à galha de 

nematoide em plantas de quiabo (Abelmoschus esculentus). Os produtos naturais foram 

aplicados aos 5, 10 e 15 dias, em tratamentos independentes, antes da inoculação do 

patógeno, através da pulverização foliar, utilizando-se uma única dosagem para cada 

indutor, conforme a seguir: Biopirol 2,5ml/L; Quitosana 0,35g/L; Óleo de Neem 2,5ml/L e 

Rocksil 15g/L. A inoculação do nematoide foi realizada 30 dias após o plantio. Para a 

mistura dos produtos, foi utilizada a mesma dosagem, de cada, em tratamentos 

independentes, da seguinte maneira: pulverizou-se todos os tratamentos com o produto 

Rocksil, em seguida num intervalo de dois dias aplicou-se os produtos Rocksil, novamente, 

Quitosana, Óleo de Neem e Biopirol, nos determinados tratamentos. Após dois dias foi 

feita a inoculação dos ovos do nematoide M. enterolobii. O delineamento experimental 

adotado foi inteiramente casualizado sendo, 4 (produtos) X 3 (épocas de aplicação) X 1 

(dosagem) X 4 (repetições por tratamento, a unidade experimental consistiu em uma planta 

por vaso). A inoculação do nematoide ocorreu 30 dias após a semeadura, sendo inoculados 

por planta, 5000 ovos de M. enterolobii em suspensão. As testemunhas consistiram de um 

tratamento inoculado, porém não induzido, outro não inoculado e não induzido e outro 

somente induzido. Foi avaliado o peso fresco da parte aérea e de raiz, número de ovos e 

fator de reprodução, os dados foram submetidos ao teste de Tukey 5%, para comparação 

das medias dos tratamentos. Comparando os tratamentos tanto para o número de ovos 

quanto para o fator de reprodução foi possível observar diferença estatística dos indutores 

naturais testados, quando comparado a testemunha. Esses resultados estão demonstrados na 

Tabela 1 e 2.  Quando comparadas as diferentes épocas de aplicação dos indutores somente 
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foi possível perceber diferença significativa na 3ª época de aplicação dos produtos e 

especificamente para os produtos Rocksil e Biopirol que se mostraram muito eficientes em 

reduzir o número de ovos e consequente fator de reprodução do M. enterolobii. Entre os 

tratamentos, na 3ª época de aplicação o produto Rocksil diferiu dos demais, sendo 

considerado o produto mais eficiente para esta época de aplicação. 

 

Tabela 1 – Número de ovos do nematoide M. enterolobii em plantas de quiabo tratadas 

com produtos naturais. 

Tratamentos 1 Épocas de 

aplicação 

2 Épocas de 

aplicação 

3 Época de 

aplicação 

Testemunha 74.425 aA 74.425 aA 74.425 aA 

Rocksil 34.600 bA 41.837 bA 5.725  cB 

Quitosana 44.312 bA 43.762 bA 42.800 bA 

Oleo de nim 38.375 bA 39.425 bA 37.712 bA 

Biopirol 43.612 bA 46.537 bA 31.462 bB 

CV% 13.70 

As medias seguidas pela mesma letra minúscula na vertical e maiúscula na horizontal não diferem 

estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Tabela 2 – Fator de Reprodução de ovos do nematoide M. enterolobii em plantas de quiabo 

tratadas com produtos naturais. 

Tratamentos 1 Épocas de 

aplicação 

2 Épocas de 

aplicação 

3 Época de 

aplicação 

Testemunha 14.88 aA 14.88 aA 14.88 aA 

Rocksil 6.92  bA 8.36 bA 0.97  cB 

Quitosana 8.86   bA 8.75   bA 8.56  bA 

Oleo de nim 7.67  bA 7.88  bA 7.542  bA 

Biopirol 8.72  bA 9.30  bA 6.29  bB 

CV% 13.81 

As medias seguidas pela mesma letra minúscula na vertical e maiúscula na horizontal não diferem 

estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Para o número de ovos e Fator de reprodução foi possível observar diferença estatística da 

mistura dos produtos naturais testados, quando comparado aos diferentes tratamentos. 

Esses resultados estão demonstrados na Tabela 3 e 4.  Entre os tratamentos, apenas o 

tratamento Rocksil + Rocksil diferiu da testemunha, sendo considerado o tratamento mais 

eficiente, reduzindo assim, o número de ovos e consequentemente o fator de reprodução do 

nematoide M. enterolobii.  

 

Tabela 3 – Número de ovos do nematoide M. enterolobii em plantas de quiabo tratadas 

com a mistura dos produtos naturais. 

Tratamentos Médias 

Testemunha 173.85 a 

Rocksil + Rocksil 98.39 b 

Rocksil + Quitosana 121.40ab 

Rocksil + Biopirol 140.95ab 

Rocksil + Oleo de nim 153.11ab 

CV% 22.84 

As medias seguidas pela mesma letra minúscula na vertical não diferem estatisticamente entre si pelo Teste 

de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
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Tabela 4 – Fator de Reprodução de ovos do nematoide M. enterolobii em plantas de quiabo 

tratadas com a mistura dos produtos naturais. 

Tratamentos Médias 

Testemunha 2.45862 a 

Rocksil + Rocksil 1.39155 b 

Rocksil + Quitosana 1.69746 ab 

Rocksil + Biopirol 1.99345 ab 

Rocksil + Oleo de nim 2.16543 ab 

CV% 23.22 

As medias seguidas pela mesma letra minúscula na vertical não diferem estatisticamente entre si pelo Teste 

de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

De acordo com os resultados obtidos nas condições do presente experimento, pode-se 

concluir que plantas tratadas com o produto Rocksil, obtiveram resistência significativa, 

onde o mesmo controlou a ação do nematoide M. enterolobii, apresentando uma redução 

significativa do número de ovos e seu fator de reprodução.Estes resultados sugerem que a 

utilização de produtos naturais de resistência pode ser uma alternativa viável sustentável e 

economicamente, no controle da meloidoginose em quiabeiro, tendo como destaque o 

produto Rocksil. 

 

Palavra-chave: Meloidoginose, quiabo, produtos naturais. 
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Os fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) ocorrem naturalmente nos solos e são 

componentes naturais dos sistemas de produção agrícola. A maioria das plantas tem suas 

raízes colonizadas por esses fungos e, uma vez estabelecidas, a micorriza arbuscular 

contribui no crescimento dessas culturas, sobretudo em solos com baixo teor de nutrientes, 

como os do cerrado. No presente estudo, objetivou-se investigar ocorrência, riqueza e 

capacidade de estabelecimento de associação pela comunidade de fungos micorrízicos 

arbusculares em solos de Cerrado sob pastagem no Estado do Maranhão. A pesquisa foi 

realizada nos municípios de Ribamar Fiquene, Governador Edson Lobão, Imperatriz e São 

João do Paraíso localizado no Estado do Maranhão. Foram avaliadas duas propriedades de 

cada município, sendo estas localizadas em áreas de pastagem. A metodologia utilizada 

constou-se de coletas de solo, extração e identificação dos esporos e determinações do pH 

dos solos. As amostras de solo para a avaliação da comunidade nativa de FMAs foram 

coletadas na profundidade de 0 a 20 cm. Coletou-se seis amostras compostas formadas por 

cinco sub-amostras, retiradas em pontos aleatórios da área, em forma de X, sendo 

distanciadas entre-se com espaçamento de 3m. As sub-amostras de solo foram 

homogeneizadas, seca à sombra individualmente, acondicionada em saco plástico e 

mantida sob refrigeração até o momento da extração. A extração de esporos do solo foi 

realizada pelo método de peneiramento úmido e centrifugação em sacarose, conforme a 

metodologia de Gerdemann; Nicolson (1963). A riqueza de espécies foi definida pelo 

número de espécies de FMA por amostra. Onde a frequência de isolamento foi calculada 

pela determinação da porcentagem de amostras de esporos de uma determinada espécie 

encontrada. As espécies foram ordenadas em quatro categorias, baseada em sua frequência 

de isolamento (IF) segundo Zhang (2004): espécie dominante (IF > 75%), espécie mais 

comum (50 > IF < 75%), espécie comum (25 > IF < 50%), e espécies raras (IF ≤ 10%). Os 

valores de pH das amostras de solos coletadas nas propriedades estudadas foram 

determinados em KCl (Cloreto de Potássio), conforme o Manual  de Métodos da Análise 

de Solo  da Embrapa. Nas oito propriedades amostradas foi encontrado um total de 48 

espécies de FMA, das quais 15 foram identificadas como pertencentes à família 

Glomeraceae, 14 à família Gigasporaceae, 18 à família Acaulosporaceae, 1(uma) da  

família Paraglomaceae . Resultados semelhantes foram encontrados por Fernandes (2011) 

ao analisar a ocorrência de FMAS em propriedades agrícolas de diferentes manejos para as 

famílias citadas, diferindo apenas da família Ambisporaceae, sendo neste estudo 

descoberto a família Paraglomaceae. As espécies: Scutellospora erythropa, Glomus 

etunicatum e Acaulospora tuberculata foram notificadas em todas as propriedades. O 

índice de Margalef, que estimou a riqueza das espécies em cada propriedade, mostrou 
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maior representatividade em São João do Paraíso e Governador Edson Lobão com um 

valor de 19,30 e 15,6. De acordo com Fernandes (2011), a introdução das mesmas culturas 

pelos produtores nos sistemas de consórcio e rotação pode favorecer a seleção das 

micorrizas arbusculares, favorecendo assim uma menor diversidade de FMAs. Tal 

influência também foi observado por Miranda (2005) e neste trabalho, que apesar de 

analisar a diversidade de FMA em área de pastagem, esta pode ser influenciada pelo 

manejo da área. Verificou-se nessa pesquisa a predominância do gênero Acaulospora, 

seguido por Glomus e Scutellospora. Silva et al.(2008), também obteve os mesmos 

resultados para os gêneros  ao avaliar a comunidade de micorrizas em solos cultivados com 

“ Eucalipto, Pinus e Campo Nativo”. De acordo com Moreira; Siqueira (2006), estes 

correspondem aos mais encontrados em solos do Cerrado. Ao analisar o índice biológico 

constatou-se a preferência dos respectivos gêneros. Alguns fatores são considerados chaves 

no estabelecimento dos FMAs e na geração dos benefícios, pronunciados pela simbiose. 

Entre os fatores considerados chave no estabelecimento das micorrizas arbusculares, 

destaca-se o grau de dependência micorrízica da planta e de condições ambientais, como o 

pH e degradação do solo. De acordo com Silveira (1998), de uma forma geral, considera-se 

que os gêneros Gigaspora, Scutellospora e Acaullospora preferem pH mais ácido de 4,0 a 

6,0, enquanto Glomus  pH de 6,0 a 8,0. No entanto, ao relacionar as analises realizada 

nesta pesquisa, verificou-se que os resultados diferem-se para alguns gêneros e para outras 

coincidem. Onde o gênero Glomus foi encontrado em solo com pH variando de 3,6 a 4,6. 

Contudo Miranda (2008) relata que, em solos do cerrado, espécies como Glomus 

manihotis, Paraglomus brasilianum e Scutellospora gregária foram encontradas em solos 

com pH variando de 3,8 a 6,2, apresentado também flexibilidade ás condições de acidez. 

Quanto ao gênero Scutellospora e Acaullospora que preferem pH mais ácido de 4,0 a 6,0 

foi observado neste trabalho a  presenças destes  nas áreas avaliadas (Quadro 1). Silva et al, 

(2008) também evidenciou a presença de Acaullospora e  Scutellospora em solos com 

variação de pH de 4,4 a 5,0. Verificou-se nessa pesquisa a predominância do gênero 

Acaulospora, seguido por Glomus e Scutellospora. A pesquisa sobre Fungos Micorrízicos 

Arbusculares é um grande desafio a ser realizado pela comunidade científica, uma vez que 

estes podem ter sua diversidade influenciada pelas práticas de manejo do solo, como 

aração e adubação dentre outras, que podem reduzir a incidência de algumas espécies e 

favorecer o desenvolvimento de outras. O estudo das Micorrizas Arbusculares é muito 

importante, pois de acordo com os gêneros encontrados numa determinada localidade, 

subsidia a orientação ao produtor sob a realização do manejo do seu solo de forma correta 

para se obter benefícios dessa relação simbiótica. 

 

Quadro 1 – Valores de pH nas amostras de solo coletadas nos diferentes municípios do 

Cerrado maranhenses,  2011/2012. 

  

Imperatriz 

 Gov.Edson 

Lobão 

 Ribamar 

Fiquene 

 São João 

do 

Paraíso 

 

 A1* A2* A1 A2 A1 A2 A1 A2 

pH 4.6 6.0 4.0 4.1 4.4 3.6 4.4 4.2 
A1, A2= amostras de solo.  

 

Palavras-chave: Cerrado, fungos micorrízicos arbusculares, pastagem. 
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Os solos do trópico úmido são, na sua grande maioria, ácidos e pobres em nutrientes, assim 

sendo a construção e manutenção da fertilidade do solo tem sido o maior desafio dos que 

se dedicam à implantação de sistemas agrícolas sustentáveis, isto porque o clima tropical 

úmido apresenta uma alternância nítida entre estação seca e estação chuvosa, 

comprometendo a obtenção de nutrientes pelas plantas. A intensidade, a distribuição e o 

volume da chuva influem na quantidade de nutrientes a serem incorporados ao solo via 

chuva incidente e chuva interna. Deste modo, com o objetivo de entender a influência da 

sazonalidade no conteúdo de nutrientes nesses solos, foi realizado um estudo em uma área 

com SAF´s de aléias de leguminosas arbóreas, intercaladas com fruteiras nativas cultivada 

em abóbora localizado na área do campus da Universidade Estadual do Maranhão – 

UEMA, São Luis - MA em um Argissolos Vermelho Amarelo distrófico (EMBRAPA, 

2006) de textura areia franca. O delineamento experimental foi inteiramente casualizados 

em arranjo fatorial 6x2 (tratamento com aléias e época de coleta do solo), mais a 

testemunha com três repetições. Foram determinados os teores de Ca
2+

, Mg
2+

, K
+
, P, valor 

de pH, Matéria Orgânica, e demais indicadores químicos do solo como CTC, SB, e V% na 

profundidade de 0-20 cm ao final do ciclo da cultura na estação seca (Dezembro/2011 e 

inicio de Janeiro/2012) e chuvosa. (Setembro/2012). As condições climáticas do ano de 

2012 foram atípicas, ou seja, baixo volume de chuvas e altas temperaturas que refletiu na 

disponibilidade de água no solo (Figura 1). Os teores de cálcio, magnésio, potássio e sódio 

mostraram diferenças significativas entre os tratamentos e épocas de cultivo (Tabelas 1). 

No geral, os valores mais elevados foram encontrados para os tratamentos com aléias e no 

período chuvoso. A maior diferença ocorreu entre os teores de fósforo. As concentrações 

mais baixas foram encontradas pra o tratamento sem aléias (controle). Os resíduos da 

leucena e ingá apresentaram maior velocidade de decomposição, enquanto o sombreiro 

mostrou um comportamento mais lento mantendo a cobertura do solo por mais tempo. A 

acidez do solo manteve-se elevada para todos os tratamentos com ou sem aléias. Os 

resultados indicam que a melhoria e manutenção da qualidade desse solo estão na 

dependência do aporte de matéria orgânica e da ciclagem dos nutrientes proporcionado 

pelos resíduos das leguminosas em aléias e que os resíduos produzidos pelas leguminosas 

podem restituir parte da demanda de nutrientes do solo, assumindo relevância para 

sistemas de agricultura sustentável. 
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Tabela 1 – Valores de pH, cálcio (Ca
+2

); magnésio (Mg
+2

); potássio (K
+
); sódio (Na

+
) e 

alumínio trocável (Al
+3

), acidez potencial (H+Al), soma de bases trocáveis (SB), 

capacidade de troca de cátions a pH 7,0 (T), percentagem de saturação por bases (V%), e 

fósforo (P) até 20cm de profundidade nos tratamentos controle e com aleias de 

leguminosas arbóreas nos dois períodos climáticos (seco e chuvoso) de cultivo da abóbora.  

 
 

Tratamentos 

pH (CaCl2) Ca
+2

 Mg
+2

 

Período 

 Seco 

Período 

Chuvoso 

Período 

 Seco 

Período 

Chuvoso 

Período  

Seco 

Período 

Chuvoso 

 .........mmolc/dm
3
......... 

Controle 3,9 eB    4,2   eA 7,3 cA 9,0 dA 1,3 ns 1,6 ns 

Ingá 4,4 cB 4,7   bcA 12,0  bA 13,0 cA 5,6 ns 7,3 ns 

Sombreiro 4,2 dB    4,5   dA 9,0  bcB 13,3 cA 5,6 ns 5,0 ns 

Leucena 4,2 dB 4,6   bcA 10,0 bcB 16,0 bcA 6,0 ns 5,6 ns 

Ingá+Sombreiro 4,5 cB 4,6   cdA 16,0 aB 18,3 abA 3,6 ns 7,0 ns 

Ingá+Leucena 4,6 bB    4,7   bA 17,0 aA 19,0 abA 7,0 ns 6,0 ns 

Leucena+Sombreiro 4,9 aA    4,9   aA 18,0 aB 21,3 aA 10,0 ns 5,0 ns 

Média 4,4 b 4,6 a   12,08 b 15,7 a 5,6  a 5,9 a 

 

Tratamentos 

K
+
 Na

+
 Al

+3
 

Período 

 Seco 

Período 

Chuvoso 

Período 

 Seco 

Período 

Chuvoso 

Período  

Seco 

Período 

Chuvoso 

  .........mmolc/dm
3
.........  

Controle 0,43  cB 1,23 aA 0,56 ns 1,86 ns 6,30 aA 4,00 aB 

Ingá    0,53 bcB 1,10 aA 0,60 ns 7,10 ns 0,00 bA 0,00 bA 

Sombreiro    0,50 bcA 0,56 bA 0,60 ns 0,90 ns 0,00 bB 3,00 aA 

Leucena    1,16 aA 0,33 bB 0,80 ns 0,46 ns 0,00 bA 0,00 bA 

Ingá+Sombreiro    0,60 bcA 0,33 bA 0,63 ns 0,43 ns 0,00 bA 0,00 bA 

Ingá+Leucena    0,90 abcA 0,33 bB 0,73 ns 0,50 ns 0,00 bA 0,00 bA 

Leucena+Sombreiro    1,00 abA 0,43 bB 0,73 ns 0,56 ns 0,00 bA 0,00 bA 

Média 0,73 a 0,61 a 0,66 a 1,69 a 0,94 a 1,0 a 

 

Tratamentos 

H+Al SB T 

Período 

 Seco 

Período 

Chuvoso 

Período 

 Seco 

Período 

Chuvoso 

Período  

Seco 

Período 

Chuvoso 

  .........mmolc/dm
3
.........  

Controle 37,33 aA 38,00 aA 9,66 ns 13,70 ns 47,00 ns 51,76 ns 

Ingá    32,33 bcA 31,00 bcdA 18,80 ns 28,50 ns 51,13 ns 59,56 ns 

Sombreiro    35,33 abA 33,66 bA 15,70 ns 19,80 ns 51,10 ns 53,46 ns 

Leucena 36,00 aA   29,66 cdB 17,90 ns 22,40 ns 5,3,96 ns 52,13 ns 

Ingá+Sombreiro    34,33 abA   32,33 bcA 20,9 ns 26,10 ns 55,23 ns 58,43 ns 

Ingá+Leucena 29,33 cA   27,66 deA 25,6 ns 25,80 ns 54,96 ns 53,50 ns 

Leucena+Sombreiro 25,33dA 25,33 eA 30,06 ns 31,3 ns 55,40 ns 56,66 ns 

Média 32,85 a 31,09 b 19,80 23,98 52,68 b 55,07 a 

 

Tratamentos 

 Valor V P MOS 

Período 

 Seco 

Período 

Chuvoso 

Período 

 Seco 

Período 

Chuvoso 

Período  

Seco 

Período 

Chuvoso 

 ............%........... .........mg/dm
3
..... ..........g/kg....... 

Controle 20 ns 26 ns 3,cB 28 abA - - 

Ingá 36 ns 47 ns 35 bA  9 cB - - 

Sombreiro 30 ns 36 ns 6 cA 9cA - - 

Leucena 33 ns 42 ns 13 cA 13 bcA - - 

Ingá+Sombreiro 37 ns 44 ns 64 aA  10 cB - - 

Ingá+Leucena 46 ns 48 ns 8 cB 33 aA - - 

Leucena+Sombreiro 54 ns 55 ns 8  cA 9 cA - - 

Média 37,12 b 43,12 a 19,5 a 16,0 a - - 

As médias com letras minúsculas na linha e médias com letras maiúsculas para coluna seguidas pela mesma 

letra não diferem estatisticamente entre si pelo Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade  
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A B 

Figura 1- Balanço Hídrico - excesso, deficiência, retirada e reposição de água no solo  no 

período de Janeiro a Dezembro de 2011 (A) e Janeiro a Setembro de 2012 (B). 
 

 
Palavras chaves: Ciclagem de nutrientes, manejo agroflorestal, sazonalidade. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO COMPUTACIONAL PARA A 

RECOMENDAÇÃO DE ADUBAÇÃO E CALAGEM NO ESTADO DO 

MARANHÃO, BRASIL 
 

Orientado: Luis Felipe Rodrigues de Aquino Sousa – Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmica do Curso de Agronomia Bacharelado – CESI/UEMA 
 

Orientador: Wilson Araújo da Silva 

Professor D.Sc. Adjunto I – CESI/UEMA 
 

Colaboradores: Carlos VARELLA – Prof. da UFRRJ/IT/DE; Ivaneide de Oliveira 

NASCOMENTO – Profa. M.Sc. CESI/UEMA; Gustavo de Andrade BEZZERA; Niedja 

Bezerra COSTA; Ricardo Vieira SILVA – Alunos de Graduação do Curso de Agronomia 

UEMA/CESI. 
 

Um dos componentes mais importantes para esse desenvolvimento da agricultura, 

principalmente no que diz respeito ao aumento da produtividade agrícola, sem esquecer os 

outros fatores de produção, foi a pesquisa em fertilizantes e as novas inovações cientificas 

e tecnológicas que permitiram o uso eficiente de corretivos e fertilizantes na agricultura 

brasileira (LOPES, 2007). Manejo da adubação é um conjunto de praticas 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 ao cultivo em cada propriedade (CERETTA et al., 2007). Nas últimas décadas, a 

tecnologia na área de informática, trouxe consigo diversos benefícios a inúmeras áreas de 

pesquisa, provando que quando utilizada corretamente é uma ferramenta importante para 

realizar a agricultura de precisão em qualquer atividade de pesquisa (CAMPOS, 2009). Os 

sistemas de informação têm o objetivo principal de auxiliar na tomada de decisões 

importantes dentro do processo produtivo e na definição de políticas para o setor agrícola 

(MEIRA, 1996). No presente estudo objetivou-se construir um aplicativo para o Estado do 

Maranhão para recomendação de fertilizantes e corretivos, das mais variadas culturas, com 

base em informações contidas no Manual de Recomendações de fertilizantes para o Estado 

do Maranhão. Aumentando assim a segurança e a eficiência da recomendação. O aplicativo 

foi desenvolvido no Laboratório de Agronomia da Universidade Estadual do Maranhão / 

Centro de Estudos Superiores de Imperatriz. Utilizando o Microsoft Excel, foi criado uma 

planilha que a partir dos valores encontrados na analise de solo, é capaz de recomendar 

fertilizantes, corretivo e realizar a classificação textural do solo. A recomendação de 

fertilizantes é baseado a partir de informações contidas no Manual de Recomendações de 

fertilizantes para o Estado do Maranhão (ARAÚJO, 1979), utilizando funções lógicas “SE” 

(retornará um valor se uma condição for considerada VERDADEIRO e um outro valor se 

essa condição for considerada FALSO) e “E” ( Retornará VERDADEIRO se todos os seus 

argumentos forem avaliados como VERDADEIRO e retornará FALSO se um ou mais 

argumentos forem avaliados como 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 a recomendação de adubação em função da tabela oficial 

das culturas disponível no Manual. A determinação da necessidade de calagem parti do 

critério de neutralização do alumínio e/ou elevação dos teores de cálcio e magnésio.A 
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classificação da textura do solo será realizada com base nos valores em porcentagem da 

análise granulométrica do solo utilizando-se o triângulo textural (SANTOS, 2005). O 

usuário poderá realiza a recomendação preenchendo as células da planilha com os dados 

correspondente obtidos na análise de solo, onde estas células da planilha que necessitam de 

preenchimento não estão bloqueadas para edição e são indicadas pela cor cinza, as demais 

células não são editáveis e são indicadas pela cor branca. O laudo gerado com as 

recomendações de adubação, calagem e a classificação textural do solo poderá ser 

impresso e/ou salvo na extensão “.xlsx”, para consulta e assinatura do técnico responsável 

e entrega para o solicitante. A estrutura de um pseudocódigo usado como base para gera 

uma função, esta representa como o aplicativo devera se comporta quando o usuário 

termina de digitar as informações necessárias, de modo a gerar um laudo (A1). O “Se” e o 

“E”, são usados para realizar testes de condição, quando a condição é satisfeita a função 

retorna um valor verdadeiro, senão ele irá retorna um valor falso. Os valores 10, 11 e 30, 

são variáveis, estas serão determinadas pelo usuário quando efetuar o preenchimento dos 

dados requeridos pelo aplicativo. O “então” simboliza o retorno da condição, ou seja, a 

função vai retorna algo se a condição for satisfeita (verdadeira), e se não satisfazer esta 

condição (“senão”), o teste da condição foi falso e uma nova condição será feita para essa 

variável até que encontra uma condição que seja satisfeita. Caso contrário uma mensagem 

de erro será exibida juntamente com uma mensagem informando um possível erro que o 

usuário cometeu, por exemplo, em células que deve ser preenchidas com valor numérico, e 

o usuário preenchi com texto. Foi criado para todas as funções um pseudocódigo, ajudando 

para o bom entendimento do aplicativo, e facilitando na construção das funções na sintaxe 

que o Excel 2010 requer para o uso das funções. A criação das funções foi feita com base 

nos pseudocódigo, logo depois estes foram implementados na linguagem do aplicativo, 

atendendo as exigências de sintaxe da função (A2). Esta função (código) classifica o teor 

de Fósforo do solo em baixo, médio e alto; B, M e A respectivamente. Para montar essa 

estrutura foram usadas duas funções: “SE” e “E”, de modo que realize um teste de lógico 

(condição que poderá ou não ser satisfeita) para a variável “I12” (célula que irá ser 

preenchida pelo usuário com o valor correspondente a da análise de solo), retornando um 

valor de acordo com o resultado do teste lógico. O símbolo “=” da inicio a função “SE”, 

que estabelece um teste lógico, podendo ser avaliado como VERDADEIRO ou FALSO, 

retornando um valor para cada situação. Dentro do teste lógico foi inserida outra função, a 

“E”, retorna VERDADEIRO se todos os argumentos forem VERDADEIROS; retorna 

FALSO se um ou mais argumentos forem FALSOS. O “;” é o divisor de cada teste lógico e 

dos argumentos; o “” é usado quando o valor que se quer retorna é texto; e as ))) significa o 

fim da função. Na função SE, caso a condição retornada pelo teste lógico seja FALSO, no 

valor retornado poderá se escrita uma nova condição com novos testes lógicos e 

argumentos, a fim de satisfaze-lhas, retornado um valor VERDADEIROS. A estrutura da 

planilha já na forma de laudo facilita o preenchimento das células do aplicativo, que foram 

destacadas de cor cinza. As demais células estão na cor branca e não são editáveis, para 

que o usuário não possa alterar a estrutura de funções da planilha. Essa estrutura em forma 

de laudo também facilita a impressão da recomendação, uma vez que esta, como já 

mencionado, está na forma de laudo. Os testes realizados no aplicativo com os valores de 

fósforo e potássio a fim de classifica o nível do nutriente no solo, foram todos iguais aos 

resultados obtidos quando classificadas usando o manual, o que comprova que as funções 

usadas no aplicativo estão de acordo com o manual. Com base na análise dos resultados 

obtidos foi possível estabelecer as seguintes conclusões: o aplicativo desenvolvido 

apresentou-se como uma ferramenta eficiente na recomendação de adubos e corretivos 

para as culturas disponíveis no Manual de Recomendados de Fertilizantes e Corretivos 
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para o Estado do Maranhão; possibilitou a classificação da textura do solo facilitando a 

escolha das fontes de nutrientes; permitiu uma maior e economia na recomendação de 

adubos e corretivos, contribuindo para a maximização da produção agrícola; o tempo gasto 

para a classificação dos níveis de fósforo e potássio usando o manual foi muito maior do 

que utilizando o aplicativo e com a mesma confiabilidade, uma vez que o aplicativo usa o 

manual como base para recomendação de adubação e calagem; nos testes realizados não 

foi constatado nenhum erro das funções e dos resultados apresentados pelo aplicativo. 

 

 
Figura 1: A) Estrutura de um pseudocódigo usado na construção de uma função; B) 

Representação de uma função lógica, construída a partir de um pseudocódigo. 
 

Palavras-chave: Fertilizantes; Corretivos; Critério técnico. 
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AVALIAÇÃO DA INTEGRIDADE BIÓTICA DE UM ECOSSISTEMA LAGUNAR, 

SÃO LUIS-MA 

Orientanda: Iolanda Karoline Barros dos Santos Rocha – Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas - CECEN/UEMA 

 

Orientadora: Andrea Christina Gomes de Azevedo Cutrim- Profa do Departamento de 

Química e Biologia CECEN/UEMA 

Colaboradores: Francinara Santos Ferreira, Mestrado em Sustentabilidade de 

Ecossistemas/UFMA; Prof. Marco Valério Jansen Cutrim/UFMA. 

 

A Laguna da Jansen é um ambiente de origem antrópica, que surgiu na década de 70, em 

função do represamento dos igarapés de Ana Jansen e Jaracati, devido à construção das 

Avenidas Cel. Colares Moreira e Maestro João Nunes, para facilitar o acesso às praias da 

Ponta d’Areia e São Marcos (BRANCO, 1997). É um corpo d’água costeiro situada na 

parte ocidental da ilha de São Luís (02º29’07” S e 44º18’02” W). Esta encontra-se inserida 

na área urbana da cidade e distante do Centro Histórico apenas 4 km, sendo uma das várias 

áreas existentes em São Luís, cujo crescimento urbano ocorreu de forma desordenada 

(UFMA, 1985).No presente trabalho ojetivou-se avaliar a integridade biótica de um 

ecossistema lagunar. Para execução do mesmo realizou-se seis coletas bimestrais 

(novembro, janeiro, março, maio, julho e setembro) que compreendeu o ciclo anual, 

conforme os períodos sazonais, e o ciclo, respectivamente. As coletas foram realizadas em 

cinco pontos da laguna da Jansen, denominados Ponto1(L1), Ponto2 (L2), Ponto3 (L3), 

Ponto 4 (L4) e Ponto 5 (L5), conforme (figura1). Levando em consideração o ciclo diário 

de maré (enchente), conforme o ciclo lunar de sizígia. Durante a coleta da água, ocorreu a 

mensuração de parâmetros abióticos in situ. As amostras destinadas aos estudos qualitativo 

do fitoplâncton foram coletadas com rede de plâncton malha de 45 µm de abertura, através 

de arrastos superficiais de 3 minutos na coluna d’água. O material coletado foi 

acondicionado em frascos foscos, fixadas com formalina neutralizada a 4% e etiquetados e 

levados ao laboratório de Biologia Aquática da Uema. A partir de literatura especializada 

para os grupos de fitoplâncton foram identificados 53 táxons, divididos em 27 

Bacillariophyta (51%), 24 Cianophyta (45%) e 2 Chlorophyta (4%). As diatomáceas foram 

taxonomicamente as microalgas mais representativas em todo estudo, isso devido a entrada 

de água do mar através do canal. Realizou-se a análise da clorofila a total, observou-se que 

esta variou de 14,26mg. m
-3

 em L4 (jan/11) a 363,18 mg.m
-3

  em L1 (mar/12). Para a 

clorofila a fracionada, a variação verificada para o microfitoplâncton foi de 0,35mg m
-3

  

em P5(mar/12) a 125,82 mg m
-3

  em L1 (nov/11). Para o nano/picofitoplâncton, este variou 

de 344,69 mg m
-3

 em P1(mar/12) a 15,10 mg m
-3 

em L5 (nov/11), conforme (Figura2), 

elevados níveis de clorofila a sugerem que o ambiente tem grande quantidade de matéria 

orgânica residuária disponível no ecossistema lagunar . Verificou-se altas taxas de fosfato 

supõem que seja oriunda de fontes artificiais presentes no esgoto, destinado de forma 

clandestina para o local e o ambiente da lagunada Jansen foi classificado como 

hipereutrófico, conforme constatado pelo Índice do Estado Trófico(Figura. 3). 
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Figura 9 – Localização ilustrando os pontos da Laguna da Jansen, São Luís/MA. 

 

 
 

Figura 2 – Variação da concentração de clorofila a total e fracionada (mg. m
-3

) na 

laguna da Jansen, São Luís – MA. 
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Figura 3 –Demonstração do resultado do IET na laguna da Jansen, são Luís – MA. 

 

Palavras-chave: Laguna da Jansen, avaliação, fitoplâncton. 
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LEVANTAMENTO TAXONÔMICO E BIOECOLÓGICOS DE IMATUROS 

AQUÁTICOS DA ORDEM DÍPTERA COM ÊNFASE EM CHIRONOMIDAE NA 

ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DO INHAMUM, CAXIAS - MA 

 

Orientada: Carmem Célia da Silva SARAIVA - Bolsista PIBIC/UEMA 
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Os Chironomidae são um grupo de insetos pertencentes à ordem Díptera, subordem 

Nematocera. Dentre os insetos aquáticos, esta família é a maior e mais frequente em 

ambientes de água doce. São holometábolos, com ciclo de desenvolvimento em quatro 

etapas, sendo a maior parte do ciclo vital ocorrendo no ambiente aquático. A fauna 

mundial de Chironomidae está representada por 20.000 espécies, distribuídas em 11 

subfamílias e 355 gêneros. São relatadas mais de 4000 espécies de larvas vivendo em água 

doce. Na região Neotropical são registradas 710 espécies em 160 gêneros; para o Brasil 

1.500 espécies, e no Maranhão apenas duas espécies. No presente estudo objetivou-se 

desenvolver estudos Taxonômicos, Biológicos e Ecológicos dos estágios imaturos da 

Ordem Díptera em igarapés na Área de Proteção Ambiental do Inhamum, Caxias - MA. As 

coletas em dois períodos, seco (junho – outubro / 2011) e chuvoso (março – maio / 2012), 

em cinco igarapés: Inhamum e Soledade (2º ordem), Sumidouro do Padre I, Sumidouro do 

Padre II e Areia Branca (ambos de 1º ordem). Em cada igarapé, foi amostrada uma seção 

de 50m, dividida em cinco pontos, com 10 m cada. Os espécimes foram coletados com 

auxilio de peneira entomológica, rede entomológica em D (rapiché) e catação manual. 

Foram examinados substratos como: bancos de folhas, troncos, raízes submersas e 

macrófitas nas margens dos igarapés, em áreas de correnteza ou remanso. Foram coletados 

4.094 espécimes de Chironomidae distribuídos em 32 gêneros. Durante o período seco 

(junho-outubro/2011) foram coletadas 3.008 (73,47%) larvas e no período de chuvoso 

(março-maio/2012) foram coletados 1.086 (26,25%) larvas de Chironomidae (Fig. 1). Em 

relação aos períodos seco e chuvoso, o período mais abrangente foi o seco. Dentre os 32 

gêneros coletados, 22 ocorriam tanto no período seco quanto no período chuvoso. Sendo 

que somente quatro gêneros foram predominantes no período seco e seis gêneros foram 

predominantes no período chuvoso. O Igarapé com maior representatividade e abundância 

em larvas foi o igarapé Areia Branca, e de menor representatividade o igarapé Inhamum 

(Fig. 2). Os gêneros Stenochironomus e Polypedilum foram os mais abundantes tanto no 

período seco quanto no período chuvoso. Sendo que no período seco obteve uma menor 

predominância dos gêneros Lauterborniella, Pseudochironomus, Rheotanytarsus, e 

também pode-se observar que no período chuvoso houve uma menor predominância dos 

gêneros Asheum, Cyphomella, Lauterborniella, Paratanytarsus e Procladius. Dos táxons 

coletados ocorreu maior prevalência nos substratos folha e raiz, e com menor número de 

espécies no substrato tronco (Fig. 3). Baseado nos resultados conclui-se que foi de suma 

importância para o conhecimento da riqueza e distribuição das espécies encontradas, 

tornando se uma importante fonte de conhecimento de recursos aquáticos. 
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Figura 1 – Percentual (%) total de larvas de Chironomidae coletadas no período 

de seca e chuva, nos riachos da APA do Inhamum, Caxias-MA. 

 

Figura 2 – Percentual total de larvas de gêneros da família Chironomidae 

coletadas por igarapés no período de seca (junho-outubro/2011) e chuvoso 

(março-maio/2012).  Riacho A=Inhamum, Riacho B= Soledade, Riacho C= 

Sumidouro do Padre I, Riacho D=Sumidouro do Padre II e Riacho E= Areia 

Branca. 
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Figura 3 – Abundancia das coletadas no período seco (junho-outubro/2011) e período 

chuvoso (março-maio/2012) em diferentes tipos de substratos na APA do Inhamum 

Caxias-MA. A-periodo seco; B- período chuvoso; C-comparação dos dois periodos seco e 

chuvoso. 

 

 

Palavra-Chave: APA Inhamum, Chironomidae, Gêneros. 
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TAXONOMIA E BIECOLOGIA DE IMATUROS AQUÁTICOS DE ORDEM 

ODONATA NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL INHAMUM, CAXIAS - 

MA 
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Prof. Dr. Departamento de Química e Biologia – CESC/UEMA 

 

Colaboradores: Carmem Célia Silva SARAIVA; Gracione Silva SOUSA; Angelo Abner 

de Moraes RÊGO; Gleison Robson Desidério GOMES e Stênio Raniery de Sousa 
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A ordem Odonata é relativamente pequena, são insetos Paleópteros, Hemimetábolos e 

Anfibióticos. Atualmente existem cerca de 6000 espécies e 31 famílias com distribuição 

predominante Tropical. No Brasil são registradas 828 espécies, 14 famílias e 140 gêneros. 

São predadoras em todos os estádios, alimentam-se de outros insetos e organismos. São 

divididos em três subordens: Anisozygoptera, Anisoptera e Zygoptera. Estudo das larvas 

de Odonata vem se intensificado principalmente em trabalhos de biomonitoramento pela 

maioria das espécies serem sensíveis as alterações ambientais. Trabalhos com imaturos 

ainda são incipientes para o estado do Maranhão e para a área de estudo. O presente 

trabalho teve como objetivo desenvolver estudos taxonômicos e bioecológicos dos estágios 

imaturos de Odonata. As coletas ocorreram na APA do Inhamum, Caxias-MA, nas 

coordenadas 04º 53’ 30’’ S/43º 24’ 53’’ W, à margem esquerda da BR-316. Foram 

realizadas duas coletas com duração de cinco dias consecutivos, de junho-outubro 

2011(período seco) e março-maio de 2012 (período chuvoso) em cinco riachos: Inhamum e 

Soledade, Sumidouro do Padre I, Sumidouro do Padre II e Areia Branca. Os espécimes 

foram coletados com auxilio de rede entomológica aquática em D (rapiché), peneira e 

catação manual. O material coletado foi fixado em álcool etílico a 80% e transportado ao 

Laboratório de Entomologia Aquática do CESC/UEMA. Os espécimes foram identificados 

em nível de gênero. Foram coletados 714 exemplares de imaturos distribuídos na 

Subordem Zygoptera em 5 gêneros pertencentes a 2 famílias e na Subordem Anisoptera em 

24 gêneros pertencentes a 3 famílias, somando 29 gêneros encontrados pertencentes a 5 

famílias. No riacho Areia Branca houve maior abundância e diversidade de Odonata, 

podendo está relacionado ao dossel aberto e vegetação riparia integra. A vegetação ripária, 

assim como áreas abertas apresentam grande produção primária, oferecendo assim 

abundância de alimento e favorecendo maior diversidade nestes locais. Aeschnosoma, 

Navicordulia, Oxyagrion e Zonophora foram os táxons mais representativos nos cinco 

riachos onde a temperatura manteve-se elevada, podendo ser um fator a ser analisado neste 

estudo para presença destas larvas neste riacho. Em relação aos substratos Santosia, 

Planiplax, Elasmothemis, Fulgia, Brachymesia foram obtidos somente em folha, sendo que 

ambientes aquáticos folhas sustentam grande diversidade e abundância de invertebrados. 

Peruviogomphus, Anatya, Diatatops e Gynothemis foram encontrados somente em raízes. 

Esse substrato forma microhabitats utilizados como abrigo, proteção e alimento para a 

fauna aquática. 
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Tabela 1 – Número total de famílias e gêneros, número de larvas por riacho, média do 

número de indivíduos de Odonata, no período seco (junho-outubro/2011) e chuvoso 

(março-maio/2012) na APA do Inhamum, Caxias-MA. 

    Riachos amostrados      

Família, Gênero Ria. A Ria. B Ria. C Ria. D Ria. E Total 

Corduliidae 

    
136 

Aeschnosoma Selys, 1870 7 4 2 3 37 53 

Navicordulia Machado & Costa, 

1995 3 7 5 7 60 82 

Santosia Costa & Santos, 1992 0 1 0 0 0 1 

Gomphidae 

    
199 

Desmogomphus Selys, 1854 3 6 3 1 1 14 

Gomphoides Selys, 1854 5 0 5 0 9 19 

Peruviogomphus Selys, 1854 4 0 4 0 17 25 

Progomphus Selys, 1854 0 0 1 0 10 11 

Zonophora Selys, 1854 25 13 25 2 65 130 

Libellulidae 

     
151 

Anatya Kirby, 1889 0 0 0 0 6 6 

Brachymesia Kirby, 1889 0 0 0 0 2 2 

Brechmorhoga Kirby, 1894 2 0 0 1 1 4 

Cannaphila Kirby, 1889 0 0 1 0 1 2 

Diatatops Rambur, 1842 0 0 2 0 0 2 

Dythemis Hagen, 1861 0 0 2 0 0 2 

Erythemis Hagen, 1861 0 0 1 0 0 1 

Elasmothemis Westfall, 1988 0 1 0 2 2 5 

Elga Ris, 1911 1 1 1 1 0 4 

Fulgia Kirby, 1889 0 0 0 0 4 4 

Gynothemis Calvert, 1909 0 2 3 2 3 10 

Micrathyria Kirby, 1889 0 0 6 0 2 8 

Orthemis Hagen, 1861 3 3 5 1 5 17 

Perithemis Hagen, 1861 10 7 2 0 10 29 

Planiplax Muttkowski, 1910 3 0 0 0 0 3 

Tauriplila Kirby, 1889 5 7 17 1 22 52 

Calopterygidae 

    
15 

Hetaerina Hagen, 1953 3 0 4 1 7   

Coenagrionidae 

   
213 

Acantagrion Selys, 1876 0 2 4 0 0 6 

Argia Rambur, 1842 2 2 17 12 8 41 

Cyanallagma Kennedy, 1920 

   

1 1 

Oxyagrion Selys, 1876 6 11 28 3 117 165 

Total 82 67 138 37 390 714 

Média 16,4 13,4 27,6 7,4 78 

 % 11,48 9,38 19,32 5,18 54,62   

 

613



 

 

 
Figura 1 – Percentual (%) total de larvas de Odonata coletadas por riacho, no período seco 

(junho – outubro/2011) ) e chuvoso (março-maio/2012) na APA do Inhamum, Caxias-MA. 

Ria. A= Inhamum; Ria. B= Soledade; Ria. C= Sumidouro do Padre I; Ria. D= Sumidouro 

do padre II; Ria. E= Areia Branca. 

 

Palavras-chave: Taxonomia, Biecologia e APA do Inhamum. 
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DIVERSIDADE DE SPHINGIDAE (Insecta, lepidoptera) DO PARQUE ESTADUAL 

DO MIRADOR, ESTADO DO MARANHÃO 

 

Orientada: Tauanny Maria Almeida LIMA – Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – CESC/UEMA 

 

Orientador: Francico Limeira de OLIVEIRA 
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Colaboradora: Joseleide Teixeira CAMARA – Profa do Departamento de Química e 

Biologia CESC/UEMA. 

 

Os esfingídeos são insetos pertencentes à ordem Lepidoptera, subordem Glossata, 

superfamília Bombycoidea e família Sphingidae, que por sua vez se subdivide em três 

subfamílas: Sphinginae, Smerinthinae e Macroglossinae (Triplehorn & Johnson 2011). 

Esfingídeos são mariposas de médio e grande porte, com corpo robusto, abdome fusiforme, 

asas anteriores longas e estreitas e espiritromba bem desenvolvida (Schreiber 1978; 

Kitching & Cadiou 2000). São conhecidas cerca de 1300 espécies, distribuídas em 200 

gêneros, registradas em todos os continentes, exceto na Antártica (Kitching & Cadiou 

2000). Aproximadamente 410 espécies são registradas para a região Neotropical e para o 

Brasil são listadas 210 espécies (Schreiber 1978; Carcasson & Heppner 1996). Para o 

Maranhão são conhecidas 65 espécies (Câmara 2004; Silva 2009). O estado do Maranhão é 

uma área geográfica e ecologicamente privilegiada, pois constitui a transição entre os 

biomas Cerrado, Caatinga e Amazônia, mas também uma região seriamente ameaçada 

pelas fronteiras agrícolas. Estudos taxonômicos são essenciais para dimensionar a 

biodiversidade de áreas preservadas, assim também como para verificar o grau de 

degradação e perdas de áreas alteradas antropicamente. Portanto, o objetivo deste estudo 

foi registrar a esfingofauna de uma área de Cerrado protegida e sob forte pressão antrópica, 

o Parque Estadual do Mirador (PEM), no estado do Maranhão. O PEM foi criado em 1980, 

possui uma área de 438 mil ha, a vegetação predominante é o Cerrado e está localizado 

entre as nascentes do rio Itapecuru e Alpercatas, na região centro-sul do estado. O clima da 

área é do tipo sub-úmido seco, apresenta duas estações bem definidas: chuvosa, de outubro 

a abril e seca, de maio a setembro. As amostras foram obtidas através de expedições 

bimestrais entre set/2011 e ago/2012. Cada expedição teve duração de, em média, sete dias 

consecutivos. Para atrair os espécimes fora utilizado um lençol branco (3,0 X 2,0 m) e 

lâmpadas mista de 250W. As coletas ocorreram entre 18h00 e 06h00, em períodos de lua 

minguante e/ou nova. Os espécimes foram coletados manualmente, sacrificados com 

injeção de 1 ml de amônia, colocados em envelopes entomológicos e transportados ao 

Laboratório de Estudos de Invertebrados – LEI, no Centro de Estudos Superiores de 

Caxias, da Universidade Estadual do Maranhão – CESC/UEMA. Os espécimes foram 

montados em pranchas apropriadas para desidratação, identificados e incorporados à 

Coleção Zoológica do Maranhão – CZMA, no CESC/UEMA. A identificação foi feita 

através de bibliografia especializada (D’Abrera, 1995) e por comparação com o acervo da 

CZMA. Foram coletados 412 espécimes, 32 espécies, 19 gêneros e três subfamílias (Tab. 

1). Macroglossinae foi a subfamília mais frequente, representada por 81% das espécies 

registradas (Figura 1), corroborando com os dados obtidos por Silva (2009) e Abreu (2011) 

para o Cerrado e Amazônia maranhenses, respectivamente. Foram capturados 92 fêmeas e 

320 machos, o que equivale a aproximadamente uma fêmea para três machos (Figura 2). A 

predominância dos machos parece ser regra nos estudos de levantamentos de Lepidoptera, 
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pois resultados parecidos foram encontrados em trabalhos realizados na Costa Rica (Janzen 

1984) e estudos realizados recentemente no Maranhão por Silva (2009) e Abreu (2011).  

 

Tabela 1 – Lista de espécies de Sphingidae coletadas no Parque Estadual do Mirador, no 

período de set/2011a ago/2012. 

Espécies Quant. Espécies Quant. 
Protambulyx strigilis (Linnaeus) 22 Eumorpha anchemolus (Cramer) 1 

Agrius cingulata (Fabricius) 2 Eumorpha vitis vitis (Linnaeus) 4 

Cocytius duponchel (Poey) 4 Hyles euphorbiarum (Guérin-

Méneville & Percheron)* 

1 

Manduca diffissa tropicalis (Rothschild 

& Jordan) 
12 Isognathus caricae caricae (Linnaeus) 27 

Neoucocytius cluentius (Cramer) 1 Isognathus menechus (Boisduval)* 10 

Neogene dynaeus (Hübner) 2 Madoryx oiclus (Cramer) 1 

Aleuron carinata (Walker)* 4 Madoryx plutonius (Hübner) 

 

7 

 

Callionima griscences elegans (Gehlen) 1 Pachylia fícus (Linnaeus)* 1 

Callionima parce (Fabricius) 18 Pachylioides resumens (Walker)* 3 

Enyo ocypete (Linnaeus) 60 Perigonia lusca lusca (Fabricius) 5 

Enyo lugubris lugubris (Linnaeus) 30 Perigonia pallida Rothschild&Jordan 4 

Erinnyis alope alope (Drury) 1 Pseudophinx tetrio (Linnaeus) 4 

Erinnyis ello ello (Linnaeus) 140 Unzala japix japix (Cramer) 1 

Erinnyis obscura (Fabricius) 13 Xylophanes anabus (Cramer)* 1 

Erinnyis oenotrus (Cramer)* 18 Xylophanes chiron nechus (Cramer) 3 

Eumorpha adamis (Rothschild&Jordan) 3 Xylophanes tersa (Linnaeus) 8 

(*) novo registro para o PME. 

 

 

 
Figura 1 – Frequência de espécies por subfamília de Sphingidae, coletadas no Parque 

Estadual do Mirador, no período de set/2011 a ago/2012. 
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Figura 2 – Relação sexual de espécimes de Sphingidae, coletados no Parque Estadual do 

Mirador, no período de set/2011 a ago/2012. 
 

Palavras-chave: Mariposas, Coleção Zoológica do Maranhão, Levantamento faunístico. 
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DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DA MALACOFAUNA EM 

MANGUEZAIS DO ENTORNO DO PORTO DO ITAQUÍ E DA ILHA DOS 

CARANGUEJOS – MARANHÃO 
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Os manguezais correspondem a um dos ecossistemas estuarinos de maior produtividade 

biótica da costa mundial, apresentando-se desta forma uma maior densidade e diversidade 

de formas de vida (SOUSA, 2009). Entre os principais representantes dos manguezais, 

estão os bentos, destacam-se os moluscos como principais representantes. As classes dos 

gastrópodes e bivalves são importantes componentes dos habitas litorâneos. Compõem 

uma biomassa considerável nestes ambientes e são encontrados em micro habitas diversos 

como troncos de árvores, folhas, rochas, lama, entre outros (MADAM, 2009). A fauna 

bentônica, além de fornecer grandes informações ecológicas sobre uma área, reflete 

também uma situação ambiental pré-existente, condicionante da composição faunística 

observada. Diante disso, o presente estudo objetivou identificar e analisar as diferentes 

comunidades de moluscos em manguezais do entorno do Porto do Itaqui e da Ilha dos 

Caranguejos quanto à aspectos de sua ecologia e de sua distribuição. Foram trabalhadas as 

estações de coleta nos manguezais da comunidade do entorno do Porto do Itaqui e da Ilha 

dos Caranguejos. Para isso, foi delimitado um transecto com 100 metros de comprimento 

traçado perpendicularmente à linha d’água e no transecto, foram delimitados 3 pontos 

distribuídos entre os 100 metros. Para a amostragem da epifauna e da fauna epífita foi 

realizada uma varredura em um perfil vertical ao transecto principal, abrangendo a 

eqüidistância dos três pontos e de suas sub-amostras. Para obtenção dos representantes da 

endofauna foi utilizado um coletor confeccionado com tubo PVC, com 1 metro de 

comprimento, 10 centímetros de diâmetro e bordas inferiores serrilhadas, a altura de corte 

do sedimento de foi 20 cm. As amostras foram acondicionadas em potes de vidro e em 

sacos plásticos ainda no campo e todas fixadas em solução de formol a 4% e devidamente 

etiquetadas contendo as marcações dos pontos de origens. Os dados obtidos com a análise 

tanto da epifauna, fauna epífita e endofauna, para o grupo dos moluscos, foram inseridos 

em planilhas eletrônicas. Para avaliar a distribuição das espécies de moluscos com as 

diferentes espécies de árvores nos manguezais das áreas de estudo, foi selecionado em cada 

ponto do transcecto, quatro árvores mais próximas do ponto e posteriormente identificadas. 

Em seguida as árvores tiveram suas alturas estimadas. Foram inventariadas durante 5 

campanhas realizadas na Baía de São Marcos um total de 2.055 exemplares de moluscos 

nas duas áreas de coletas, sendo 1.993 representantes da epifauna e fauna epífita e 62 

espécimes representantes da endofauna de moluscos das duas áreas de coleta. Para a 

epifauna e fauna epífita das duas áreas de manguezal da baía de São Marcos, observou-se a 

distribuição das espécies ao longo dos andares bênticos, registrou-se 4 famílias de 

moluscos distribuídas em 5 espécies (Fig. 1). Para a endofauna, 12 espécies foram 

registradas distribuídas em 9 famílias (Tab. 1). O gênero Littoraria teve representatividade 

nas zona 1, 2 e 3 do manguezal da área controle, assim também como o gênero Melampus. 
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Os representantes da família Thaididae foram observados na zona 3 apenas durante o 

período chuvoso. Para a área de manguezal do igarapé Buenos Aires, observou-se a 

distribuição das espécies ao longo dos andares bênticos, registrou-se 4 famílias de 

moluscos, as familias Littorinidae, Lucinidae e Ellobidae foram vistos nos três andares 

bênticos, enquanto que os representantes da família Thaididae apenas nas zonas 1 e 2. Os 

dados pluviométricos fornecidos pelo Núcleo de Geoprocessamento da UEMA mostrou 

claramente ser um fator limitante na diferença numérica entre os indivíduos observados 

nos manguezais. O número de indivíduos foi baixo quando a pluviosidade também foi 

baixa no período considerado de estiagem para o estado. Em contrapartida, o alto número 

de indivíduos em determinadas épocas do ano, deu-se devido aos altos picos da 

pluviometria para as áreas em estudo. As espécies de moluscos que foram observadas 

associadas aos vegetais foram Littoraria angulifera, Thais cf. trinitatenses e Melampus 

coffea. Contudo, no presente trabalho, foram inventariadas para o Maranhão várias 

espécies importantes de moluscos, entre elas um novo registro para o estado do Maranhão 

da espécie Assiminea succinea pertencente à família Assimineidae (Fig. 2a), além de dados 

de novos registros de espécies e de possíveis espécies novas a exemplo de Cyrenoida sp. 

(Fig. 2b). Percebeu-se durante as coletas, uma diferenciação sazonal durante os períodos 

estudados. Observou-se também, que além dos organismos representantes da epifauna, 

muitos indivíduos foram observados associados a galhos e folhas de mangue nos 

manguezais representando assim a fauna epífita da área. Provavelmente a espécie 

Melampus coffea seja biondicadora e residente, pois em todas as coletas realizadas esta 

espécie foi registrada, além de apresentar caracteres importantes considerados por BUSS, 

2003 para serem classificadas nos padrões citados acima. Supõe-se ainda que M. coffea 

seja bioindicadora de qualidade ambiental. Portanto, até o momento, o inventario 

malacológico da Baía de São Marcos é composto de espécies tipicamente de manguezais 

apresentando características bastante diferenciadas neste ambiente estuarino, sendo 

diretamente influenciado por diversos fatores ambientais como temperaturas, salinidades, 

tipo de sedimento, entre outras. Com os estudos realizados, conclui-se que as informações 

acerca da malacofauna maranhense foram bem satisfatórias para o estado, pois enriquecem 

os dados de novos registros de espécies e de possíveis espécies novas a exemplo de 

Cyrenoida sp para o estado do Maranhão. Os estudos reforçam os conhecimentos sobre a 

malacofauna local, além de despertar interesses, ambientais, ecológicos e econômicos da 

região. 

 

 
Figura 1 – Distribuição da epifauna e fauna epífita de moluscos nos andares 

bênticos do manguezal do Igarapé Tronco (a) e do Buenos Aires (b).  

 

 

620



 

 

Tabela 1 – Lista das espécies de moluscos da endofauna e sua distribuição nos manguezais 

da Baía de São Marcos/MA. 

 
 

 
Figura 2 – (a) Exemplar de Assiminia succinea; (b) 

Exemplar de Cyrenoida sp. 

 

Palavras – chave: sazonal; moluscos; Maranhão. 
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CARACTERIZAÇÃO DA FROTA E ARTE DE PESCA NOS MUNICÍPIOS DE 

PENALVA E VIANA, NO ESTADO DO MARANHÃO 

 

Orientada: Luciana BELFORT – Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – CECEN/UEMA 

 

Orientadora: Zafira da Silva de ALMEIDA 

Prof
a
 do Departamento de Química e Biologia CECEN/UEMA 

 

Pesca artesanal é um exercício praticado com intensidade e relevante importância social e 

econômica nos grandes lagos de Viana e Cajari localizados na Área de Proteção Ambiental 

da Baixada Maranhense em Viana e Penalva. No presente estudo, objetivou-se caracterizar 

as embarcações e apetrechos utilizados na pescaria artesanal das referidas localidades. Os 

dados foram obtidos entre os meses de janeiro e junho de 2012, por meio de observações 

diretas e entrevistas padronizadas realizadas com 18 pescadores em Viana e 25 em 

Penalva. Os entrevistados forneceram informações sobre: comprimento; material de 

confecção; potência do motor e preço de mercado, quando nos referimos às embarcações, 

quanto aos apetrechos responderam perguntas referentes a comprimento; largura; material 

de confecção; espécie alvo; como funciona; isca utilizada e preço do apetrecho. Segundo 

os entrevistados em ambas as regiões a frota é composta por canoas motorizadas de 

madeira, medindo entre de 5,5 e 8,0m de comprimento, e motor com potência entre 3,5 e 

8,0 HP, constituindo uma embarcação extremamente simples, mas que atende as 

necessidades dos pescadores sendo que o valor comercial varia entre 1.000 e 1.700 reais. 

Ambas as regiões apresentam uma adaptação da referida canoa, conhecida como canoa 

“touda” (Fig. 1) que também é empregada na pesca, esta é resultado da canoa convencional 

acrescida de um toldo móvel confeccionado de arame e talas de madeira que são cobertas 

de palha ou lona, é utilizada por aqueles que pescam durante a noite. Os principais 

apetrechos utilizados são rede de espera e tarrafa, havendo apetrechos secundários (Fig.2) 

identificados como rede de arrasto, espinhel, munzuá, gaiola, choque, anzol, puçá e canoa 

alagada, sendo que os três últimos foram registrados apenas para o município de Viana. 

Apetrechos como rede de espera, rede de arrasto, tarrafa e puçá são geralmente comprados 

prontos, enquanto apetrechos como espinhel, munzuá, gaiola e choque são confeccionados 

pelos próprios pescadores. Em Penalva as redes de espera apresentam comprimento de 

200m a 1000m e largura de 1m e 1,5m, com malhas 5 a 12.  Em Viana o comprimento das 

redes de espera estão entre 100m e 400m com 1 a 1,5m de largura, as malhas variam de 4 a 

12 . A tarrafa por sua vez tem malhas de 4 a 7. Nas armadilhas denominadas munzuá e 

gaiola costumam colocar iscas, como: mandioca, marimbondo e ainda outros animais 

conhecidos como sarapó (Eigenmannia virescens), arraia (Potamotrygon spp.), camaleão 

(Chamaeleo chamaeleon) e preguiça (Bradypus tridatylus), com estas iscas capturam 

piranha (Pygocentrus nattereri), traíra (Hoplias malabaricus), jeju (Hoplerythrinus 

uniateniatus) e piau (Leporinus steindachneri). Em ambas as regiões existem uma pescaria 

conhecida como camboa que é empregada no período chuvoso, porém aquelas 

denominadas de “pesca do tipo rolando” e do “tipo parada” foram registradas somente para 

o município de Penalva. A tabela 1 representa uma síntese dos dados obtidos neste 

trabalho, indicando o tipo de embarcação, apetrechos e modalidades de pesca registradas 

para os lagos de Viana e Cajari. A grande produtividade pesqueira e importância atribuída 

aos lagos estudados estão refletidas na rotina dos pescadores, que empregam diferentes 

apetrechos conforme o período do ano, mesmo desprovidos de altas tecnologias. A 

produção de pescado nos lagos de Viana e Cajari é relevante do ponto de vista do volume 
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produzido, no entanto não há um manejo institucional ou tradicional que possibilite a 

sustentabilidade destas pescarias. Neste contexto, surge a necessidade de melhor conhecer 

a tecnologia de pesca visando influenciar na escolha de um manejo adequado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Apetrechos de pesca secundários: a – espinhel; 

b – gaiola; c- munzuá; d – anzol; e – puçá; f – choque; g - 

choque canoa alagada. 

a b 

c d 

g 

e 

f 

 

Figura 1 – Canoa touda, adaptação da canoa convencional.B 
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Tabela 1 – Síntese dos dados obtidos na pesquisa. 

Municípios Embarcação Artes de pesca Dinâmicas de 

pesca 

Penalva Canoa motorizada Rede de espera; 

tarrafa; rede de 

arrasto; espinhel; 

munzuá; gaiola; 

choque. 

Camboa; pesca do 

tipo rolando; pesca 

do tipo parada. 

 

Viana Canoa motorizada Rede de espera; 

tarrafa; rede de 

arrasto; espinhel; 

munzuá; gaiola; 

anzol; choque; 

puçá; canoa 

alagada. 

Camboa 

 

Palavras-chaves: pesca artesanal; lagos; caracterização. 
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DIVERSIDADE MOLECULAR DE ROEDORES DE OCORRÊNCIA NA ÁREA 

DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DO INHAMUM, CAXIAS/MA ATRAVÉS DOS 

GENES MITOCONDRIAIS 

 

Orientada: Ana Priscila Medeiros OLÍMPIO – Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmica do curso de Ciências Biológicas –CESC/UEMA 

 

Orientadora: Maria Claudene BARROS 

Profa do Departamento de Química e Biologia-CESC/UEMA 

 

Colaboradores: Elmary da Costa Fraga – Prof do Departamento de Química e Biologia-

CESC/UEMA; Lúcio Lauro Leite dos SANTOS Bolsista BATI/FAPEMA; Daiane Chaves 

do NASCIMENTO Bolsista BATI/FAPEMA.  

 

A Ordem Rodentia possui a maior riqueza de espécies dentre os mamíferos, existindo cerca 

de 2.050 espécies em todo o mundo sendo representada pelos ratos, camundongos, ratos-

de-espinho, capivaras, dentre outros. Possuem uma extensa variedade de tamanho, são 

versáteis, esguios e com adaptações que lhes permitem diferentes modos de vida: terrestre, 

arborícola, semi-aquático ou fossorial são encontrados em regiões com climas e vegetações 

variados (EMMONS; FEER, 1997). Estes por constituírem um grupo no qual as diferenças 

morfológicas são bastante sutis estudos moleculares tornam-se de grande importância para 

a sua identificação e para estudos de relações filogenéticas. Tendo em vista essa 

problemática o mtDNA tem se firmado como um marcador genético bastante efetivo na 

identificação de táxons por permitir discriminar espécies proximamente relacionadas 

(AVISE, 1994). Sendo assim o objetivo do presente trabalho foi gerar uma base de dados 

através de marcadores moleculares que possa identificar os grupos de roedores de 

ocorrência na Área de Proteção Ambiental do Inhamum e inferir quanto às incertezas 

taxonômicas do grupo. Para isso foram coletados roedores na ÁPA Inhamum localizada no 

município de Caxias-MA entre as coordenadas 04º53’30” Sul e 43º24’53” Oeste, à 

margem esquerda da BR-316, no biênio 2010/2011 (julho/2010 a dezembro/2011). Foram 

realizadas sete campanhas com sete dias de coletas cada. Para a captura dos roedores foram 

utilizados três tipos de armadilhas: as gaiolas do tipo Tomahawk e Sherman e a armadilha 

tipo Pitfall. Os espécimes coletados receberam nome de campo, foram anestesiados, 

etiquetados, fotografados, medidos, pesados, taxidermizados e retirado tecido muscular 

(acondicionado em álcool 70%) para estudo molecular. O DNA total foi isolado utilizando-

se o protocolo de fenol-clorofórmio. Fragmentos dos genes rRNA 16S, Citocromo b e 

Citocromo Oxidase I do genoma mitocondrial foram amplificados através da técnica da 

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) usando-se primers específicos. Foram coletados 

28 espécimes de roedores (Tabela 1). Com a utilização de literatura especifica e analisando 

os caracteres morfológicos (pele e crânio) identificou-se os roedores de ocorrência na APA 

do Inhamum como pertencentes a duas famílias: Cricetidade compreendendo os gêneros 

Calomys, Hylaeamys, Necromys, Oecomys, Oligoryzomys, Rhipidomys, Wiedomys e a 

família Echymidae: Proechimys e Trhichomys (Figura 1). Com base na morfologia apenas 

três espécimes da APA tiveram seu status específico definido: Necromys lasiurus, 

Wiedomys pyrrhorhinus e Rhipidomys cariri cariri. Para os demais espécimes coletados a 

ferramenta molecular possibilitou estabelecer o status específico, entre eles: Thrichomys 

apereoides, Hylaeamys megacephalus, Calomys tener os quais juntamente a Wiedomys 

pyrrhorhinus e Rhipidomys cariri cariri constituem novas ocorrências para o cerrado do 

leste maranhense. 
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Tabela 1 - Espécimes de roedores coletados na Área de Proteção Ambiental do Inhamum 

identificados através de caracteres morfológicos (crânios e peles). N = n° de espécimes 

coletados. 

N Espécie Família 

4 Calomys sp. 

Cricetidae 

6 Hylaeamys sp. 

1 Necromys sp. 

5 Oecomys sp. 

7 Oligoryzomys sp. 

1 Rhipidomys cariri cariri 

1 Wiedomys pyrrhorhinus 

1 Proechimys sp. 
Echymidae 

2 Trhichomys sp. 
N = n° de espécimes coletados. 

 

 
Figura 5 – Espécimes representantes dos gêneros de roedores coletados na APA Inhamum. 

A) Calomys; B) Hylaeamys; C) Proechimys; D) Rhipidomys; E) Trhichomys; F) 

Oligorizomys; G) Necromy; H) Wiedomys I) Oecomys 

 

Palavras-chave: Roedor, DNA mitocondrial, Maranhão. 
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CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA DE POPULAÇÕES DE Aedes albopictus 

(SKUSE 1894) (DIPTERA: CULICIDAE) NO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MA 

COM BASE EM SEQUÊNCIAS DO DNA MITOCONDRIAL 
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É de fundamental importância o conhecimento sobre a genética e a estrutura populacional 

de Aedes albopictus, uma vez que populações geneticamente diferentes podem apresentar 

características diversas em relação à patogenicidade e competência vetorial. No presente 

estudo objetivou-se estimar a diversidade genética em populações naturais de Ae. 

albopictus no município de Caxias – MA utilizando sequências do DNA mitocondrial 

(gene ND5). O material biológico foi coletado em dois bairros, (Volta Redonda e Centro) 

de Caxias – MA, para tanto, foram utilizadas armadilhas larvitrampa instaladas no 

peridomicílio das residências, as quais eram verificadas semanalmente. Em seguida, as 

amostras foram transportadas para o Laboratório de Genética e Biologia Molecular do 

Centro de Estudos Superiores de Caxias (CESC/UEMA) para serem identificadas por meio 

da chave dicotômica de Consoli & Lourenço-de-Oliveira (1994) e Foratinni (2002). A 

extração de DNA foi realizada macerando individualmente os indivíduos (larva no 

estádio). A amplificação do fragmento do gene ND5 a partir do DNA total foi realizada via 

PCR usando iniciadores específicos (primers) e programa de amplificação descritos por 

Birungi e Munstermann (2002). O produto da PCR purificado foi sequenciado em um 

sequenciador ABI 3500 usando-se o método didesoxiterminal (Sanger, et al 1977). A 

edição, alinhamento e análise dos dados foram realizados a partir dos programas Bioedit, 

DNAsp e MEGA 5. Sequências depositadas no GenBank, provenientes de estudos feitos 

no Brasil, Estados Unidos e Madagascar foram adicionadas na análise. Um fragmento de 

395 pb do gene ND5 foi obtido para quatro espécimes de Ae. albopictus. A composição 

média de nucleotídeos foi de 23% para C + G e de 77% para A + T. No total foram 

encontrados dois haplótipos, os quais apresentaram-se separados por apenas uma transição 

(T↔C), na posição 174 do nosso banco de dados.O haplótipo 1 (H1) foi o mais frequente, 

encontrado nas duas localidades estudadas, totalizando 3 indivíduos (75%). O haplótipo 2 

(H2) foi representado por apenas 1 indivíduo (25%). As frequências absolutas dos 

haplótipos dos dois bairros encontram-se na tabela 1. A frequência relativa total dos 

haplótipos está representada no gráfico da figura 1. Observou-se a formação de um clado 

altamente suportado (99% bootstrap) agrupando todos os espécimes de Ae. albopictus. O 

haplótipo 2 foi compartilhado com populações estudadas nos Estados Unidos e em 

Madagascar (Figura 2). Os valores observados na matriz de divergência nucleotídica 

variaram entre 0% e 0,3% para todos os espécimes (Tabela 2). Quando comparados com os 

espécimes do Genbank estes valores revelaram-se mais elevados para o H1 variando de 

0,0% a 0,9%. Desta forma baixos valores de diversidade genética foram encontrados para 

espécimes analisados na cidade de Caxias – MA. 
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Ae_albop_Madagascar 
Ae_albop_New_Orleans 

Ae_albop_Madagascar 
 130_Centro_Caxias_MA (H2) 
Ae_albop_Florida 

Ae_albop_Florida 
Ae_albop _Florida 
Ae_albop_Jacarepaguá_RJ 
Ae albop _Anita Garibaldi_SC 
Ae_albop_Rep_Cigano_RJ 
 133_Centro_Caxias_MA (H1) 
 072_v. Red_Caxias_MA (H1) 
 129_V.Red_Caxias_MA (H1) 
Ae_albop_Sao_Luis_MA 

Ae_albop_Florida 
 Aedes vexans 

Ae_aegypti 
Cu_quinquefascus 99 

99 

69 

30 

30 

69 

62 

0.01 

 

Tabela 1 – Número de indivíduos observados para cada haplótipo nas 

amostras de Ae. albopictusdos dois bairros de Caxias. 

 

 

 

 

 

 
        Figura 1 - Frequência relativa geral dos dois haplótipos de Ae albopictus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Árvore filogenética de Máxima Verossimilhança gerada a partir do programa 

MEGA 5 com o modelo Tamura 3-parâmetros. Ae. vexans, Ae. aegypti e Cu. 

Quinquefasciatus foram utilizados como grupo externo. 

 

Local H1                   H2 

Centro 1                      1 

Volta Redonda 2                      - 

Total 3                      1 
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Tabela 2 - Matriz de divergência genética baseada no modelo de Tamura 3-parâmetros 

entre os diferentes haplótipos do gene ND5 de Ae. albopictus. 

 
 

 Espécies  Divergência Nucleotídica (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

1 130_Centro_Caxias_MA_(H2) 
                  

2 133_Centro_Caxias_MA_(H1) 0,3 

                 

3 072_V_Red_Caxias_MA_(H1) 0,3 0,0 

                

4 129_V_Red_Caxias_MA_(H1) 0,3 0,0 0,0 

               

5 Ae_albop_Sao_luis_MA 0,3 0,0 0,0 0,0 

              

6 Ae_albop_Rep_Cigano_RJ 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

             

7 Ae_albop_Jacarepaguá_RJ 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

            

8 Ae_albop_Madagascar 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

           

9 Ae_albop_Florida 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

          

10 Ae_albop_Florida 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0 

         

11 Ae_albop_An_Garibaldi_SC 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 0,6 

        

12 Ae_albop_Madagascar 0,3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  0,6 0,6 

       

13 Ae_albop_Florida 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

      

14 Ae_albop_Florida 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 

     

15 Ae_albop_New_Orleans 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,0 

    

16 Ae_aegypiti 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,7 10,3 10,3 10,3 10,7 10,3 10,3 10,3 

   

17 Ae_vexans 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,7 9,0 9,0 9,4 9,7 8,7 9,4 9,4 8,4 

  

18 Cu_quinquefasciatus 12 12 12 12 12 12 12 12,4 12 12 12 12,4 12 12 12 3,8 11,3 

 

 
Palavras-chave: mosquito, DNA mitocondrial, NADH5. 
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A família Mugilidae inclui 17 gêneros e cerca de 72 espécies válidas, sendo a maioria 

encontrada nos gêneros Liza e Mugil. O gênero Mugil é o único que ocorre na Costa Norte 

da América do Sul. No Brasil, as espécies desta família são conhecidas como tainhas e 

paratis na região Sudeste e Sul, e como tainhas e curimãs no Norte e Nordeste. 

Considerando a problemática taxonômica desse grupo, por apresentar morfologia externa 

altamente conservada, tornou-se necessário a realização de estudos de identificação 

genética e a determinação dos níveis de variabilidade dos estoques de mugilideos da costa 

maranhense por meio de sequencias do DNA mitocondrial. Na extração de DNA utilizou-

se o protocolo fenol-clorofórmio e a amplificação dos genes foi realizada via PCR. O 

sequenciamento foi realizado em sequenciador automático ABI 3500. As sequências foram 

alinhadas e editadas no Bioedit e as análises filogenéticas e a matriz de divergência 

genética foram geradas no programa MEGA 4. A amostragem constitui-se de espécimes 

capturados nos municípios de Carutapera/MA, Rosário /MA, Raposa/MA, Humberto de 

Campos, foram incorporadas na análise sequencias do Genbank dos genes (rRNA 16S, 

Citocromob e COI). A partir do sequenciamento de gene mitocondrial rRNA 16S foi 

obtido um fragmento de 558 pares de bases em 36 espécimes de Mugil procedentes da 

costa maranhense. As análises filogenéticas realizadas pelo método de Neighbor-Joining 

arvore com três clados (Figura 1). O primeiro clado constituiu-se do agrupamento de 

haplótipos de M. curema, com haplótipos M. incilis com 99% de bootstrap com 

divergência genética de 6%. O segundo clado foi formado pelo agrupamento de haplótipos 

de M. rubrioculus com a haplótipos de M. hospes com 100% de bootstrap, e uma 

divergência genética variando de 2 a 4%. As sete amostras de M. Liza constituíram o 

terceiro clado divergência genética de 0%. Foi obtido um fragmento de 555 pares de bases 

para a região Cyt b em 38 espécimes de Mugil, sendo 28 oriundos da costa maranhense e 

10 sequências obtidas do Genbank. A análise filogenética gerou árvore mostrando três 

clados (Figura 2). O primeiro clado agrupou os haplótipos de M. hospes e M. rubrioculus 

com 99% de bootstrap, e cerca de 13%  a 14% de divergência genética. O segundo clado 

agrupou os haplótipos de M. curema e M. incilis com 99% de bootstrap e divergência 

genética variando de 9 a 10%. O terceiro clado agrupou os haplótipos de M. liza com valor 

de bootstrap de 100%. A divergência genética intraespecífica variou de 0 a 2%, e a 

divergência interespecífica foi de 9 a 26%. A partir do sequenciamento do gene 

mitocondrial COI, foi obtido um fragmento de 649 pares de bases em 36 espécimes de 

Mugil proveniente da costa maranhense e 8 do Genbank. A partir de analises filogenéticas 

realizadas foi gerada uma árvore mostrando a formação de três clados fortemente 

suportados (Figura 3). O primeiro clado grupou os haplótipos de M. curema com os 

haplótipos de M. lincilis com 100% de bootstrap e divergência genética variando de 6 a 

7%. O segundo clado agrupou com 100% de bootstrap haplótipo de M. liza da costa 

maranhense com  M. liza retirada do GenBank, a divergência genética variou 0 a 1% . Os 
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haplótipos de M. rubrioculus constituíram o terceiro clado agrupando com 100% de 

bootstrap e 11 a 12% de divergência genética com M. hospes. Os índices de divergência 

genética intraespécifica para  os espécimes de Mugil variaram de 0 a 2 %. A divergência 

genética interespecífica variou de 6 a 21%. Os resultados desse estudo corroboram com 

resultados encontrados por Fraga el al. (2007); Harrison et al (2007) e Heras et al. (2008). 
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Na presente análise foi possível detectar a elevada distância genética entre espécies 

morfologicamente similares e identificar a eficácia das regiões mitocondriaisrRNA 16S, 

Cyt b e COI na discriminação dos mugilideos, confirmando a presença das espécies 

Mugilliza, Mugilhospes, Mugilcurema, Mugilrubrioculus e Mugilincilisna costa do 

Maranhão, servindo assimcomo subsídios para o aprimoramento de chaves de 

classificação, assim como no esclarecimento da taxonomia do grupo. 

 

Palavras - chave: DNA micondrial; tainhas; costa maranhense. 
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O manguezal é um ecossistema de grande importância no equilíbrio ecológico, 

característico de regiões tropicais e subtropicais, situado entre os ambientes terrestres e 

marinhos (Schaeffer-Novelli 1995). Além de funcionar como mecanismo de filtro para o 

mar, retendo possíveis materiais advindos dos rios. Embora seja um ecossistema de grande 

importância ecológica, econômica e social é protegido por vários dispositivos legais, o 

manguezal encontra-se ameaçado devido à ação de agentes (principalmente de origem 

antropogênica), os quais têm causado a eliminação de grandes áreas deste ecossistema. A 

supressão ou degradação dos manguezais resulta em impactos ambientais e 

sócioeconômicos, uma vez que diminui a produtividade natural, modifica a paisagem e 

força a saída de populações locais (Schaeffer-Novelli, 2002). O conhecimento procedente 

de levantamento fitossociológico possibilita a avaliação do estágio de desenvolvimento da 

floresta (Gama et al., 2007),  representa uma importante ferramenta para auxiliar na 

avaliação das respostas desse ecossistema às condições ambientais, bem como aos 

processos de alteração do meio ambiente (ex. urbanização, erosão, sedimentação 

acelerada), auxiliando assim, nos estudos e ações que objetivam a conservação do 

ecossistema (Soares, 1999), permitindo o planejamento de estratégias conservacionistas 

(Almeida & Souza, 1997) e constituindo importante ferramenta para estudos sobre as 

respostas desse sistema às condições ambientais existentes (Soares, 1999). O estudo da 

estrutura inclui informações sobre diversidade, altura, diâmetro, área basal, densidade, 

distribuição por classe etária e padrões de distribuição espacial das espécies componentes 

da floresta, assim o objetivo desse trabalho é caracterizar a estrutura da vegetação do 

manguezal no Porto do Itaqui, São Luís. O Porto do Itaqui compreende uma das áreas de 

maior atracação e acostagem, e está classificado entre os mais extensos do litoral 

brasileiro. E é considerada uma área sensível, sujeita a riscos tanto biológicos quanto 

socioeconômicos. O manguezal ao norte do Porto do Itaqui é um bosque de acresção 

predominantemente composto de Laguncularia racemosa, com poucos indivíduos das 

espécies Avicennia germinans, Avicennia schaueriana e Rhizophora mangle 

(ALCÂNTARA; SANTOS, op cit.) Para o levantamento da estrutura da vegetação o 

método fitossociológico utilizado foi o de quadrantes-centrados (Müller-Dombois & 

Ellenberg, 1974). Para cada ponto de amostragem, foi registrado: (a) o número do 

quadrante (I, II, III ou IV); (b) a distância do ponto de amostragem para o centro do tronco 

da árvore; (c) a espécie da árvore; (d) a altura da árvore; (e) a distancia entre o ponto e o 

indivíduo mais próximo; Foram amostrados em cada ponto os indivíduos com perímetro do 

caule à altura do peito (1,30 m do solo – PAP) igual ou superior a 15 cm. A partir dos 
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dados obtidos em campo, foram calculados para cada fitofisionomia, os Valores de 

Importância (VI), Freqüência, Dominância e Densidades relativas (Müller-Dombois & 

Ellenberg, 1974), Volume de madeira por fitofisionomia e o índice de diversidade de 

Shannon da comunidade (Pielou, 1975). Ao todo foram amostrados 219 indivíduos em 

quatro campanhas de coletas de dados, sendo que a espécie com número de indivíduos 

mais significante corresponde a Rhizophora mangl e (mangue vermelho) com137, seguida 

de Avicennia shaueriana (mangue preto ) com 61, Lagucularia racemosa (mangue branco) 

com 20 e A .germinans com 7. O índice de Shannon (H’) foi de 0.927 e equitabilidade 

(J=H’/ln(S)) igual a 0.843. Das espécies estudadas R.mangle superou as demais em 

densidade relativa  com 56.82, dominância relativa 72.13, e frequência relativa 44.58 

sempre seguida de A.shaueriana e por ultimo L.racemosa esta ultima com significativa 

diferença das primeiras. Destaque absoluto para R.mangle  foi observado para os demais 

parâmetros como freqüência absoluta, densidade absoluta e dominância média. O que 

revela à grande importância de populações dessa espécie dentro do ecossistema já que o 

bosque é basicamente composto por ela. Com relação ao índice de valor de importância 

(VI) a família Rhizophoraceae alcançou o maior valor (57.84%) seguida de Acanthaceae 

(32.82%) e Combretaceae (9.33) respectivamente. A mesma ordem de importância foi 

observada para o índice de valor de cobertura (VC) Ferreira (1982) observou alturas do 

dorsel com média máxima de cerca de 25m em vegetação de manguezais da Amazônia (do 

Pará ao Maranhão), revelando uma estrutuara vegetal alta comparada à vegetação do Porto 

do Itaqui que atingiu no máximo 13m. A altura média segundo Santos (1986) para 

manguezais de São Luís é de 19,8m o que revela mais ainda uma vegetação baixa no Porto 

do Itaqui, já que os dados mostram uma média de 7,37m de altura (gráfico2). Diante dos 

resultados obtidos, apenas três famílias foram registradas. Mangue vermelho, mangue 

branco e mangue preto fizeram parte da estrutura da vegetação estudada, com grande 

destaque para a espécie R.mangle (gráfico 1) . A baixa riqueza em espécies é típica desse 

tipo de biota já que segundo Tomlinson, (1986) florestas de mangue apresentam baixa 

diversidade florística se comparadas às florestas tropicais terrestres. Isto porque o ambiente 

onde ocorrem oferece condições abióticas peculiares 
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Gráfico 1 – Porcentagem de indivíduos (%) por espécie amostrada no Porto do Itaqui, São 

Luís – MA; Gráfico 2 – Parâmetros estruturais do mangue no Porto do Itaqui campanha 1,2 

e 3, São Luís – MA; Gráfico 3 – Parâmetros estruturais por espécie do mangue no Porto do 

Itaqui campanha 4, São Luís – MA; Gráfico 4 – Parâmetros estruturais da vegetação por 

espécie do mangue no Porto do Itaqui, São Luís – MA.. hmin=altura mínima, hmáx=altura 

máxima. 

 

Palavras – chave: R.mangle, mangue vermelho, fitossociologia 
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As florestas de mangue apresentam baixa diversidade florística se comparadas às florestas 

tropicais terrestres. Isto porque o ambiente onde ocorrem oferece condições peculiares, 

como alta salinidade da água intersticial, baixa concentração de oxigênio do substrato 

lamoso e regime de inundações diárias, o que permite o desenvolvimento apenas de 

espécies com adaptações específicas ao meio (TOMLINSON, 1986 apud SALES et al, 

2009). Do ponto de vista ecológico, o manguezal tem sido estudado sob os aspectos 

estrutural e funcional. O estudo da estrutura inclui informações sobre diversidade, altura, 

diâmetro, área basal, densidade, distribuição por classe etária e padrões de distribuição 

espacial das espécies componentes da floresta; no ponto de vista funcional, estuda-se a 

ciclagem de nutrientes e fluxos de energia no ecossistema. O estudo da estrutura da 

vegetação fornece idéia do grau de desenvolvimento da floresta de mangue 

(SCHAEFFER-NOVELLI; CITRÓN, 1986), sendo uma valiosa ferramenta no que 

concerne à resposta desse ecossistema às condições ambientais existentes, bem como aos 

processos de alteração do meio ambiente, auxiliando, assim, nos estudos e ações que 

objetivam a conservação do ecossistema (SOARES, 1999). A Ilha dos Caranguejos (fig. 

1A) está localizada na Baía de São Marcos, sob influência do Rio Mearim, sendo 

classificada como uma área de “médio estuário” na qual a amplitude de maré pode atingir 

7,5m. Tal área de estudo faz parte de uma Área de Proteção Ambiental (APA) – APA da 

Baixada Ocidental Maranhense - Ilha dos Caranguejos (BRASIL, 2003 apud CARVALHO 

NETA, R.N.F.; CASTRO, A.C.L., 2008). Um adequado monitoramento desta APA irá 

possibilitar a prevenção ou detecção de possíveis impactos gerados pela crescente 

intervenção antrópica negativa neste ambiente, com o intuito de garantir sua preservação. 

Assim, teve-se por objetivo neste estudo a realização de um adequado monitoramento por 

meio da caracterização da estrutura da vegetação do manguezal e da compreensão dos 

padrões de distribuição das espécies de mangue na Ilha dos Caranguejos.  O método 

fitossociológico utilizado para o levantamento de dados para a análise da estrutura da 

vegetação foi o de quadrantes-centrados (fig. 1B). O método consiste em estabelecer um 

ponto aleatoriamente e a partir desse ponto, faz-se uma linha perpendicular ao percurso e 

um transecto (linha de amostragem) de cerca de 100 metros que atravessará a linha. Ao se 

selecionar um quadrante, a árvore mais próxima do ponto é localizada e o processo é 

repetido para os outros três quadrantes restantes. Para cada ponto de amostragem, foi 

registrado o número do quadrante (I, II, III e IV), a distância do ponto de amostragem para 

o centro do tronco da árvore, a espécie da árvore, a altura da árvore e o perímetro à altura 

do peito – PAP – (fig. 1C). Os critérios de inclusão dos indivíduos arbóreos foram altura 

superior a 2 metros e PAP (1,30m do solo) maior ou igual a 15 centímetros. O ponto inicial 
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e o final foram marcados com GPS, as alturas estimadas e os perímetros medidos com fita 

métrica. A partir dos dados obtidos em campo, foram calculados os Valores de Importância 

(VI), Freqüência, Dominância e Densidades relativas (MUELLER-DOMBOIS; 

ELLENBERG, 1974), Volume de madeira e o índice de diversidade de Shannon da 

comunidade. Para o calculo dos Parâmetros fitossociológicos foram utilizados os 

aplicativos Params e Prepare do Programa FITOPAC (SHEPHERD, 1994). Foram 

marcados 70 pontos nos transectos demarcados no período de setembro de 2011 a junho de 

2012 (período 1 – set/2011 a mar/2012; período 2 – jun/2012) gerando uma média em 

torno de 17 pontos por transecto. Foram registradas três famílias, Avicenniaceae, 

Combretaceae e Rhizophoraceae para todo o período de amostragem. Quatro espécies 

foram identificadas: Avicennia schaueriana Stapf & Leechm ex Moldenke, Laguncularia 

racemosa (L.) Gaertn.f.,  Rhizophora mangle L. e Avicennia germinans, esta última apenas 

em jun/2012. Índice de Shannon (H’) para espécies amostradas no período set/2011-

mar/2012 foi de 0,346 e em jun/2012 foi de 0,423, o que indica uma diversidade um pouco 

maior em relação ao período anterior, e isso pode ser explicado pelo número maior de 

espécies e pelos valores de abundância destas espécies serem um pouco mais equilibrados 

entre elas. É importante que se saiba sobre a diversidade de uma comunidade, pois, 

segundo Melo (2008), saber a diversidade de espécies numa área é fundamental para a 

compreensão da natureza e, por extensão, para otimizar o gerenciamento da área em 

relação a atividades de exploração de baixo impacto, conservação de recursos naturais ou 

recuperação de ecossistemas degradados. Quanto ao número de indivíduos, nos dois 

períodos R. mangle destacou-se com 252 indivíduos (mais de 90% da amostragem). Os 

maiores valores de densidade, dominância e freqüência relativas também foram alcançados 

por essa espécie. Foi registrada a altura máxima de 22 m para indivíduos de R. mangle e 

diâmetro máximo para indivíduos de A. schaueriana. Assim, a partir desta análise, 

observou-se que a comunidade de árvores do manguezal da Ilha dos Caranguejos 

apresentou apenas quatro espécies: Rhizophora mangle, Avicennia schaueriana, A. 

germinans e Laguncularia racemosa. Destas, R. mangle por ter apresentado a maior 

população em número de indivíduos, os maiores valores para freqüência, densidade, 

dominância relativas e também o maior Valor de Importância (VI) pode ser considerada a 

principal espécie da comunidade vegetal da Ilha dos Caranguejos. A espécie R. mangle por 

destacar-se como a mais importante da amostragem, demonstra sua alta adaptabilidade ao 

ecossistema manguezal, principalmente em áreas em que se tem uma alta amplitude de 

maré, como é o caso desta ilha, o que permite dizer que seria a espécie que menos danos 

sofreria em sua população caso o ambiente em questão se tornasse permanentemente 

alagado. Além, destes parâmetros, analisou-se a estrutura de tamanho da comunidade e das 

populações através da distribuição dos indivíduos em classes de diâmetro. A partir desta 

análise, observou-se que para a comunidade houve uma concentração de indivíduos nas 

classes intermediárias de diâmetro, e para as populações observou-se o mesmo, uma maior 

concentração de indivíduos nas classes intermediárias, mudando apenas na população de R. 

mangle, que apresentou maior concentração de indivíduos nas últimas classes de diâmetro. 
A distribuição em classes de diâmetro revelou uma concentração de indivíduos nas 

menores classes e a distribuição em classes de altura revelou uma comunidade pouco 

equilibrada. Ainda são raros trabalhos publicados sobre a vegetação do manguezal 

maranhense, o que dificulta a comparação entre diferentes áreas de manguezal no 

Maranhão. Porém, apesar da dificuldade em tais comparações, é visível e relevante a 

contribuição deste estudo para o conhecimento da estrutura da vegetação da Ilha dos 

Caranguejos necessário na elaboração de futuras ações de intervenção diante de possíveis 

impactos ou alterações neste ecossistema diante da singularidade o mesmo. 
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Figura 1 – Localização da Ilha dos Caranguejos, Estado do Maranhão (A); 

Utilização em campo do método de quadrantes-centrados com utilização de 

trena para medição da distancia do indivíduo arbóreo mais próximo do ponto 

(B); Medição do Perímetro à Altura do Peito (PAP) segundo o critério de 

inclusão igual ou superior a 15 centímetros para os indivíduos lenhosos (C). 

 

Palavras-chave: Monitoramento, Rhizophora mangle, quadrantes-centrados. 
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IDENTIFICAÇÃO DE MICROALGAS PLANCTÔNICAS EM TANQUES DE 

PISCICULTURA NOS MUNICÍPIOS DE PAÇO DO LUMIAR E SÃO JOSÉ DE 

RIBAMAR – MA 
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Orientadora: Andrea Christina Gomes de Azevedo Cutrim 

Profª. Dra. do Departamento de Química e Biologia 
 

O Maranhão, estado diversificado cultural e economicamente, tem a piscicultura em 

tanques, uma atividade utilizada como opção para famílias que buscam uma qualidade de 

vida melhor, e também exercida como lazer, presente em clubes de pesque-pague.Para 

avaliar a qualidade ambiental da água, e assim manejá-la de forma adequada, utiliza-se 

como bioindicador, de vital importância, o fitoplâncton. Este é considerado a base da 

cadeia trófica, responsável pela produção primária do ecossistema aquático (COSTA, 

2007). O fitoplâncton é formado por microalgas, estas podem ser unicelulares (isoladas), 

coloniais ou filamentosas, vivendo suspensas na água (preferencialmente) (Gross e Gross, 

1996).As algas possuem o pigmento clorofiliano que associado a sais inorgânicos, 

juntamente com a luz solar, é capaz de realizar a fotossíntese, produzindo assim, matéria 

orgânica. Além disso, eles podem apresentar pigmentos acessórios de coloração 

avermelhada, parda, amarelada, azulada. Dentre os principais grupos, temos: 

Bacillariophyta, Chlorophyta, Dinophyta, Euglenophyta e Cyanophyta (PLANK, 2003). A 

qualidade dos ambientes aquáticos poderá ser avaliada por indicadores biológicos, quando 

apropriado, utilizando organismos ou comunidades aquáticas (CONAMA Nº 357, 2005). 

Diante do exposto, conclui-se que o fitoplâncton possui grande importância para a análise 

da água, visando a qualidade da mesma e de todos os organismos que estão presentes. 

Inúmeros fatores interferem na qualidade da água, o que exige a realização de estudos 

detalhados dos processos físicos, químicos e biológicos que ocorrem tanto em sistemas 

naturais quanto em artificiais, destacando-se a importância dos ciclos biogeoquímicos para 

o entendimento do ecossistema aquático (CARMOUZE, 1994).Para que haja um equilíbrio 

em qualquer meio, é necessário que levar em consideração diversos fatores, dentre eles o 

pH, oxigênio dissolvido, nutrientes, turbidez, temperatura, salinidade, condutividade 

da água. Assim como também a correta construção e manutenção de tanques de 

cultivo.Esta Resolução dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 

enquadramento dos corpos de água superficiais, bem como estabelece as condições e 

padrões de lançamento de efluentes (CONAMA Nº 357, 2005).O pH tem papel importante 

no desenvolvimento dos organismos devido ao fato deste controlar a entrada e saída da 

célula através da membrana. Segundo CONAMA (nº 357, 2005), o índice adequado pra 

locais de água doce deve estar entre 6 e 9.O oxigênio tem vital importância para os 

organismos em qualquer meio. Em ambiente aquático, onde se encontra dissolvido, é 

utilizado como um dos principais fatores para a sobrevivência. Mas para que este ambiente 

esteja em saudável, necessário que haja um equilíbrio.Segundo CONAMA (nº 357 2005), o 

nível adequado de OD (oxigênio dissolvido), em água doce para a classe 2 (destinada à 

aquicultura e à atividade pesqueira) não pode ser menos que 5 mg/L. Se destinada à pesca 

amadora  (classe 3) não pode ser inferior à 4 mg/L.Para que estes organismos autotróficos 

fotossintetizantes possam realizar a fotossíntese são necessários luz solar e nutrientes, 

entretanto, para que a luz consiga alcança-los, a água terá de ter um limite de sua 

transparência, turbidez, este, é definido em até 100 UNT, de acordo com (CONAMA Nº 

357, 2005). As células de forma geral necessitam estar em meio isotônico, para isso, o 
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ambiente deve ter os níveis de salinidade adequada. Se estiverem em limites extremos 

causaram a lise da célula ou perderão a água presente em seu interior.A temperatura é um 

fator que influencia praticamente todos os processos físicos, químicos e biológicos que 

ocorrem na água (COSTA, 2007).Seus índices de variação vão se modificando durante as 

estações do ano, onde os seres presentes se acostumam à determinadas temperaturas. 

Entretanto sua queda ou sua alta trás sérios danos ao ambiente, principalmente a sua alta 

levando à morte dos organismos.A condutividade elétrica está relacionada aos íons 

presentes na água. A condutividade elétrica é a capacidade que a água possui de conduzir 

corrente elétrica (COSTA, 2007).Os parâmetros físico-químicos citados, em caso de 

desequilíbrio, podem levar o meio aquático ao processo de eutrofização.Este trabalho tem 

por objetivo geral analisar as microalgas em tanques de cultivo nos municípios de São José 

de Ribamar e Paço do Lumiar – MA e tem como objetivos específicos, realizar estudo da 

composição da comunidade fitoplanctônica de acordo com a variação sazonal, fazer a 

análise da biomassa fitoplanctônica e parâmetros abióticos nos tanques de cultivo de 

peixes, verificar as condições ambientais que se encontram os referidos tanques. São Luís 

está localizada na ilha Upaon-açu, tem como características possuir clima tropical e semi-

úmido, tem uma  população de 997.098. Sua área é de 827,141 km². A ilha é limitada com 

os municípios de Paço do Lumiar, São José de Ribamar, Raposa e com o Oceano 

Atlântico. Na ilha de São Luís do Maranhão foram escolhidos três pontos, em cada ponto, 

um tanque de piscicultura, para análise do fitoplâncton.. O ponto 1 (P1), localizado na 

Granja Esperança, encontra-se no município de São José de Ribamar (02°32’45” S e 

44°05’21’’ W); O ponto 2 (P2), pesque-pague Wang Park está localizado em Paço do 

Lumiar (02°32’50” S e 44°07’19” W); O ponto 3 (P3), João Bananeira, presente em São 

José de Ribamar (02°33’22” S e 44°09’43” W).Para a análise qualitativa, em campo, 

utilizou-se uma rede de plâncton de 20 µm arrastando-a na sub-superfície da água durante 

um minuto, conservou-se a amostra com formol a 4% em um frasco. Para análise 

quantitativa, em outro frasco, colocou-se lugol. E os parâmetros abióticos foram aferidos. 

Para a análise da transparência utilizou-se o Disco de Sechhi. E para os níveis de pH, 

temperatura, condutividade, OD e salinidade, o Multiparâmetro da marca HANNA.Após a 

coleta das amostras, já presentes no laboratório, imediatamente filtrou-se as amostras do 

recipiente 04 (biomassa), adicionando-se 1 mL de cloreto de magnésio, através do filtrador 

da marca Millipore, sendo esta filtração chamada de total. A amostra fracionada é aquela 

em que a água passa por um frasco com malha ao fundo de 20µm. Assim para cada ponto, 

foram filtradas duas réplicas da biomassa total e duas da francionada.Após a filtragem, 

todas as amostras foram devidamente guardadas em envelopes, e preservadas em freezer, 

para que não haja perda da clorofila.Após alguns meses, cada filtro será colocado em um 

tubo de ensaio rosqueado envolto por papel laminado e acrescentou-se acetona. Os tubos 

foram levados à centrífuga Excelsa modelo 206 MP (FANEM), e em seguida colocadas em 

cubetas para a leitura no espectrofotômetro (VARIAN - UV 1601). Em seguida, utilizou-se 

o cálculo da concentração de clorofila a, ondeParsons e Strickland (1963) à 

descreveu.Diante dos resultados obtidos mediantes os parâmetros abióticos, pode-se 

observar a influência sazonal nos resultados.Em relação à transparência, medida através do 

instrumento Disco de Secchi, pode-se constatar que houve um declínio nos valores, ou 

seja, a transparência diminuiu na zona limnética, onde há a maior produção do plâncton.O 

pH variou a cada coleta demonstrando instabilidade, sendo as possíveis influências a ração 

depositadas nos tanques ou stress dos peixes. E apresentando inversamente proporcional os 

níveis de condutividade elétrica.Segundo CONAMA Nº 357, para ambientes de água doce 

o nível de sal deve ser inferior ou igual a 0,5‰. O que mostra que os resultados para este 

parâmetro são satisfatórios, mesmo apresentando-se de forma crescente.Os índices de OD 
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e temperatura devem ser inversamente proporcionais para um ambiente aquático saudável, 

e de acordo com os resultados obtidos, estes não fogem à regra. Enquanto ao longo das 

coletas houve um aumento na temperatura, a taxa de OD diminuiu 

concomitantemente.Mais uma vez em se tratando da turbidez, a influência sazonal é 

observada neste item onde os resultados se mostraram crescentes.Nos parâmetros 

abióticos, em relação aos táxons identificados, a Divisão Chlorophyta, predominou em 

todas as coletas, sendo sua característica principal a sua presença em ambientes dulcícolas, 

com 74%. Em seguida a Divisão Cyanophyta com 18%, Euglenophyta com 5% e por 

último a Divisão Bacillariophyta, com 5% (Figura 1). Já o gênero mais representativo foi o 

Scenedesmus, sendo que este tem por característica ser uns dos primeiros colonizadores 

dos ambientes aquáticos e possuem grande variedade em espécies.Sobre aos índices de 

clorofila α dos referidos tanques, observou-se grande contribuição do microfitoplâncton em 

relação ao nano/picofitoplâncton (Figura 2). Em suma, as clorófitas tiveram grande 

representatividade, sendo a espécie que apresentou grande variedade em todos os pontos 

foi o Scenedesmus, grande contribuição do microfitoplancton na biomassa, através de 

todos os dados obtidos, concluiu-se o bom estado de todos os tanques de cultivo. 
 

 
    Figura 1 – Táxons identificados.     Figura 2 – Variação da Clorofila α. 
 

Palavras chave: Fitoplâncton, piscicultura, bioindicador. 
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A poluição dos recursos hídricos constitui um dos problemas ecológicos da atualidade. A 

urbanização nas proximidades de ambientes aquáticos, o despejo de efluentes domésticos e 

industriais tem provocado a contaminação das águas superficiais. Toda esta carga de 

poluentes pode afetar a comunidade de peixes que são considerados excelentes 

biondicadores de poluição ambiental. Desta forma, as análises histopatológicas são 

consideradas ferramentas sensíveis, para detectar alterações em órgãos específicos e 

quantificar os efeitos dos poluentes em peixes, que vivem em ambientes degradados. Por 

isso,  a escolha de órgão específico, como brânquias e fígados (biomarcadores) é relevante 

para a análise dos dados. Neste sentido, objetivou-se caracterizar lesões em brânquias e 

fígado de Bagre sp. para avaliar a qualidade da água em dois pontos situados no Rio 

Bacanga, São Luís-MA. As coletas de água e peixe foram realizadas no mês de março e 

setembro, em dois pontos identificados como A (Latitude 2
o
32’41.18

”
S e Longitude 

44
o
18

’
22.60”W e B (Latitude 2

o
32’28.53

”
S e Longitude 44

o
18

’
41.60”W). A avaliação da 

qualidade microbiológica da água seguiu a metodologia recomendada pela APHA (1995) 

para determinação do número mais provável de coliformes totais e termotolerantes e o 

físico-químico foi realizado in loco através de equipamentos. As amostras  de  33  Bagre 

sp tiveram brânquias e fígados removidos no laboratório para análise histopatológica, os 

fragmentos desses órgãos foram submetidos a técnica  de inclusão em parafina e coloração 

por Hematoxilina e Eosina. As alterações histopatológicas 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. Nos dois pontos de coleta pode-se constatar que a água  apresentou  índice elevado  

de coliformes totais e termotolerantes, resultado em desacordo com a Resolução do 

CONAMA n
o 

357/2005. O valor médio do IAH obtido foi de 29,2 para brânquias nos  

bagres coletados no ponto A com alterações de moderada para severa no tecido. Já no 

ponto B foi de 19,2, ou seja,  de leve para moderada. No fígado o valor médio do IAH  foi 

de 13,3 nos bagres do ponto A com alterações de leve para moderada no tecido e no ponto 

B de 39,8, alterações classificadas de moderada para severa. As lesões branquiais (fig. 1) 

observadas foram as seguintes: levantamento do epitélio respiratório (81,8%); 

desorganização das lamelas (27,3%); hiperplasia do epitélio lamelar (87,9%) levando a 

fusão completa (45,5%) e incompleta de várias lamelas (75,5%); congestão dos vasos 

sanguíneos (33,3%); hiperplasia e hipertrofia das células de muco (57%); espessamento 
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descontrolado do tecido proliferativo (15%) e telangiectasia lamelar (9%) e as hepáticas 

(fig. 2) foram: núcleo na periferia da célula (96%), atrofia nuclear (20%), centro de 

melanomacrófagos (96%), vacuolização citoplasmática (96%), degeneração citoplasmática 

(12%), hiperemia (76%) e necrose (20%). Substâncias tóxicas em grandes concentrações  

estão presentes nos efluentes lançados no Rio Bacanga podendo comprometer esses 

órgãos. Pesquisas realizadas por PACHECO; SANTOS (2002); VALDEZ DOMINGOS 

(2001) observaram essas alterações e associaram à descarga de efluente de indústrias de 

papel clorado e de esgotos. As alterações histopatológicas encontradas indicam que os bagres 

desenvolveram mecanismos de defesa para a ação de possíveis poluentes presentes na água do 

Rio Bacanga. 

 

 

Figura 1 – Fotomicrografia de brânquias de Bagre sp coletados na Bacia do 

Bacanga. Em A observa-se descolamento do epitélio lamelar (seta). B evidencia-

se fusão lamelar e proliferação de células mucosas na região apical do filamento 

(setas). Em C detalhe da fusão lamelar (seta) e em D proliferação de células 

mucosas (seta), HE. 
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Figura 2 – Fotomicrografia de fígado de Bagre sp coletados na Bacia do Bacanga. 

Em A observa-se hiperemia do hepatopâncreas (seta). B evidencia-se 

vacuolização citoplasmática (asterisco) e centros de melanomacrófagos (setas). 

Em C núcleo na periferia do hepatócito (seta). D área de necrose (seta), HE. 

Palavras-chaves: bagres, lesões branquiais e hepáticas, biomarcadores 
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PLANTAS DO CERRADO NO CONTROLE DE Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) 
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Os Cerrados ocupam aproximadamente um quarto do território brasileiro, pouco mais de 

200 milhões de hectares e abrigando um rico patrimônio de recursos naturais renováveis 

adaptados às duras condições climáticas, edáficas e hídricas que determinam sua própria 

existência. A flora do cerrado é considerada a mais rica savana do mundo, e estima-se que 

entre 4 a 7.000 espécies habitam essa região. O Cerrado Maranhense está situado 

principalmente no planalto da região sudeste, ocupa aproximadamente 10 milhões de 

hectares, cerca de 30% da área total do estado, abrangendo 33 municípios, 23 dos quais 

possuem a quase totalidade de suas áreas cobertas por este tipo de vegetação. Estima-se 

que a flora do cerrado maranhense possua cerca de 10 mil espécies de plantas ainda não 

catalogadas, muitas com potencial alimentício, ornamental, condimentar, corante, têxtil, 

corticeiro, tanífero, oleaginoso, apícola e medicinal. Os compostos químicos produzidos 

pelos vegetais são agrupados em dois grupos: os metabólitos primários (carboidratos, 

aminoácidos e lipídeos) e os metabólitos secundários que são compostos elaborados a 

partir da síntese dos metabólitos primários, tais como compostos fenólicos, terpenóides, 

alcalóides e óleos essenciais (SIMÕES et al., 2010). Nos últimos anos, óleos essenciais 

obtidos de plantas têm sido considerados fontes em potencial de substâncias 

biologicamente ativas. De acordo com A maior parte dos trabalhos sobre atividades 

biológicas atribuídas aos óleos essenciais descritos na literatura especializada, versam 

sobre sua ação antimicrobiana (MONTEIRO, 2008). Por outro lado, alguns estudos 

apontam compostos de origem botânica com atividade larvicida e potencial uso no controle 

de vetores (GONZAGA et al., 2008). O Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) é atualmente o 

mosquito que apresenta maior dispersão em áreas urbanas do planeta. Ele é um dos agentes 

(juntamente com Aedes albopictus) transmissores do dengue, doença considerada pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) como um dos principais problemas de saúde 

pública no mundo (com grande incidência nas regiões tropicais do globo) (WHO, 2010). 

Trata-se de uma espécie de grande importância para a medicina, pois é o vetor de quatro 

sorotipos do flavivírus causador do dengue clássico e da febre hemorrágica do dengue. 

Portanto, é urgente que o controle da densidade populacional do Aedes aegypti ocorra para 

que o dengue não assuma proporções de uma epidemia, pois não existe vacina para a 

doença, e a melhor forma de combatê-la é atacar o vetor, principalmente eliminando os 

locais onde ocorre a oviposição e o desenvolvimento das larvas do mosquito. Atualmente o 

controle é feito por meio de aplicações de inseticidas organofosforados e piretróides. 

Porém, o uso frequente e em doses cada vez maiores desses produtos tem evidenciado os 

principais problemas devido ao uso destes inseticidas: o aparecimento de populações 

resistentes de mosquitos a esses produtos e os danos ambientais provocados por seu uso 

intensivo. Dessa maneira tem crescido a busca por extratos vegetais e substâncias naturais 

que sejam efetivas no combate ao mosquito adulto e/ou à larva de Aedes aegypti e que 

sejam isentas de toxicidade para o ambiente. Assim, o presente trabalho tem como objetivo 

realizar a caracterização química e avaliar a atividade larvicida do óleo essencial extraído 

das partes aéreas de plantas do Cerrado Maranhense no controle de Aedes aegypti. O óleo 
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essencial foi extraído de 30 gramas de mistura de folhas, flores e escapos da espécie 

tarumã do cerrado (Vitex polygama Cham.) com 300 mL de água destilada, por 

hidrodestilação em um sistema de Clevenger, mantendo-se a temperatura de 100 °C. Em 

seguida, o óleo essencial foi analisado em um cromatógrafo gasoso acoplado a um 

espectrômetro de massas (Modelo HP 5890). A identificação dos constituintes químicos 

foram utilizadas duas bibliotecas do equipamento e índice de retenção que foram 

comparados com dados da literatura. Os ensaios larvicidas em laboratório foram montados 

com Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) e realizados no Laboratório de Biotecnologia 

Ambiental (LABITEC). Como os ovos do Aedes aegypti não são postos diretamente na 

água, mas sim milímetros acima de sua superfície, principalmente em recipientes 

artificiais, foi preparada uma armadilha simples para coleta desses ovos. Para tanto, foram 

utilizados jarros de plástico para planta, de aproximadamente 500 mL, semi-preenchidos 

com água e um pedaço de madeira de dimensões aproximadamente 20 cm x 5 cm com uma 

parte imersa e outra não. A fêmea do Aedes aegypti, deposita seus ovos na parte 

imediatamente superior à lâmina d’água, na parte da madeira ainda úmida, mas fora da 

água do jarro. Os ovos do Aedes aegypti foram imersos numa bacia plástica, de formato 

retangular, com cerca de 3 litros de água mineral para a eclosão. Após a imersão dos ovos, 

0,5 g de ração de rato foi adicionado à água para auxiliar no crescimento das larvas. Todo 

o material foi mantido no interior de uma gaiola de madeira e coberta com uma tela de 

tecido, apropriada para insetos, a fim de evitar a contaminação por ovos de outras espécies 

de mosquito. Após a eclosão, as larvas foram acompanhadas até que atingissem o 3° 

estágio do desenvolvimento, quando então foram utilizadas nos ensaios de atividade 

larvicida. Foram necessários de quatro a cinco dias para que as larvas atingissem o 

tamanho ideal para os ensaios. Os testes de toxicidade foram realizados empregando as 

larvas selecionadas no terceiro estágio foram transferidas para um béquer contendo 20 mL 

de água mineral (26 a 28 °C). As larvas foram capturadas utilizando-se uma pipeta de 

Pasteur. Cada teste foi feito em quintuplicata para cada concentração testada. Os controles 

positivos foram realizados com o organofosforado temephos em larvas do Aedes aegypti, 

na concentração utilizada pela Vigilância Sanitária que é de 100 mg L
-1

. Os controles 

negativos foram realizados com 20 mL de água mineral (26 a 28 °C) contendo 0,04% de 

Tween. As larvas foram expostas às soluções por 24 horas, sendo monitoradas de hora em 

hora. Ao fim dos períodos registrou-se a mortalidade. Para o preparo da solução teste, 

pesou-se 20 mg do óleo essencial em um recipiente (do tipo eppendorf), para cada mililitro 

da solução teste e, em seguida, foi adicionada uma gota de solvente do tipo Tween 80 

sobre o óleo, fazendo-se então a homogeneização. A seguir, utilizando-se uma pipeta 

automática, foi adicionado um mililitro de água destilada fazendo-se nova 

homogeneização. Esta solução foi então transferida para o béquer contendo as larvas 

separadas para o teste, de acordo com as concentrações pré-estabelecidas após testes 

iniciais. Após os testes, seguindo as normas padrões foi montada uma tabela com os 

valores das seis concentrações, log das mesmas, o número de larvas mortas após 24 horas 

(média dos cinco pontos), número de larvas vivas após 24 horas (média dos cinco pontos), 

o acumulado de mortos (soma das células de mortos abaixo) e o acumulado de vivos (soma 

das células de vivos acima). A análise estatística dos dados foi realizada de acordo com o 

método de REED-MUENCH (1938), o qual parte do princípio de que um animal que 

sobreviva a certa dose, também irá sobreviver em qualquer outra dose menor que aquela, 

consequentemente, o animal que morrer com certa dose, também irá morrer em doses 

maiores que aquela. A partir de uma tabela contendo os dados de mortalidade para cada 

concentração testada, é construído um gráfico onde se observa uma curva para o acúmulo 

de animais mortos em cada concentração e outra curva para o acúmulo de sobreviventes. O 
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ponto de intercessão entre as curvas é a concentração letal 50% (CL50), pois nesse ponto o 

número de animais sobreviventes é igual ao número de animais mortos. A atividade 

larvicida do óleo essencial de tarumã do cerrado (Vitex polygama Cham.). extraído das 

partes aéreas foi testada em seis concentrações diferentes: 20, 50, 70, 90, 100 e 120 µg mL
-

1
, sendo n é o número de larvas do mosquito Aedes aegypti utilizadas no ensaio larvicida 

para cada concentração (totalizando 10 larvas por ensaio). Para cada concentração os testes 

foram realizados em quintuplicata. Os resultados mostraram que a concentração de 20 µg 

mL
-1

 do óleo essencial de tarumã do cerrado apresentou a menor atividade larvicida, 

matando, em média, uma larva, o que corresponde a 10% de mortalidade. A partir da 

concentração de 70 µg mL
-1

 do óleo essencial a atividade larvicida foi constante, 

provocando a morte de 100% dos indivíduos testados, ou seja, 10 larvas. A Concentração 

Letal 50% (CL50), concentração na qual cinquenta por cento das larvas testadas morrem, 

foi encontrada próxima ao Log dose 1,8451 (acima da concentração de 50 µg mL
-1

). De 

acordo com CHENG et al. (2003) valores de CL50 < 100 µg mL
-1

 são considerados ativos. 

A dose letal 50% para o óleo essencial foi calculada através da intersecção das curvas de 

indivíduos acumulados mortos e indivíduos acumulados vivos, tendo como resultado a 

concentração de 61,641 µg mL
-1

 com um intervalo de confiança de 1,72 µg mL
-1

. A 

atividade larvicida do óleo essencial de tarumã do cerrado contra o Aedes aegypti é devido 

à presença de compostos terpênicos, alcoóis e aldeídos. Os óleos essenciais podem atuar 

também em enzimas digestivas e neurológicas bem como interagir com o tegumento do 

inseto. Os resultados obtidos no presente estudo poderão contribuir com o controle e a 

redução da infestação por Aedes aegypti em áreas urbanas ou rurais levandose em 

consideração a eficácia na mortalidade de larvas, a facilidade de obtenção e preparo dos 

óleos essenciais sobre o uso de plantas aromáticas com potencial para o desenvolvimento 

de produtos biotecnológicos. 
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Os metais pesados são freqüentemente lançados nos ambientes aquáticos através de várias 

fontes, como as indústrias de fundição, têxteis, curtumes, microeletrônica, fertilizantes, 

pesticidas e indústria da mineração. Os metais, quando lançados na água, agregam-se a 

outros elementos, formando diversos tipos de moléculas, as quais apresentam diferentes 

efeitos nos organismos devido a variações no grau de absorção. O excesso em meio aquoso 

é nocivo a saúde humana contribuindo para o aumento do risco de câncer e anormalidades 

reprodutivas após muitos anos de exposição como resultado de seu efeito cumulativo, 

mesmo que presentes em baixas concentrações nos efluentes, tornando-se fatores de 

concentração perigosos em peixes e animais que, posteriormente, são consumidos pelo 

homem (ALPATOVA et al., 2004). Os principais metais pesados que têm recebido atenção 

devido a sua acumulação nos solos, plantas, rios e nas águas subterrâneas são alumínio 

(Al), chumbo (Pb), cádmio (Cd), cobre (Cu), zinco (Zn), níquel (Ni), cromo (Cr) e 

mercúrio (Hg). Os metais podem estar presentes como íons-livres ou complexos 

organominerais solúveis ou adsorvidos às partículas sólidas. A descontaminação de águas 

contaminadas com traços de metais pesados por processos convencionais não é simples. 

Então, o desenvolvimento de novas tecnologias para a purificação de águas é essencial. 

Nesse sentido, o processo da biossorção que emprega como adsorvente materiais de 

origem natural como, por exemplo, macrófitas aquáticas ou microrganismos surgem como 

uma tecnologia promissora e em atual expansão em relação à aplicação ao tratamento e 

polimento final de efluentes convencionalmente tratados. A necessidade de um processo 

efetivo e econômico para remover metais pesados de efluentes industriais tem estimulado 

um aumento de interesse na capacidade de vários microrganismos de reter íons de metais 

pesados (TEXIER et al., 2002). Assim, o presente trabalho tem como objetivo selecionar 

fungos filamentosos de solos rizosféricos com capacidade de adsorver íons alumínio em 

meio aquoso e verificar a possibilidade de aplicação em processos de biossorção. Os 

experimentos foram conduzidos no Laboratório de Biotecnologia Ambiental (LABITEC) 

da Universidade Estadual do Maranhão, Campus de Imperatriz onde foi avaliado o 

potencial da biomassa de fungos rizosféricos na remoção dos íons alumínio em meio 

aquoso. Neste trabalho foram utilizadas linhagens fúngicas isoladas do Cerrado 

Maranhense com histórico de contaminação com ferro. As linhagens, foram isoladas e 

crescida em meio BDA (Potato Dextrose Agar), com repicação em tubos de ensaio 

esterilizados, contendo 5 mL de meio BDA. A incubação foi realizada em estufa, a 25 ºC, 

por sete dias, após decorrido este período, os tubos foram lacrados e armazenados na 

geladeira. A biomassa fúngica foi cultivada em um meio líquido utilizando um incubador 

rotativo. A suspensão de esporos foi transferida para frascos erlenmeyer de 250 mL 

contendo 100 mL de meio de crescimento e manutenção BHI. O pH do meio de 

crescimento foi ajustado para 5, utilizando HCl previamente esterilizado a 121 ºC durante 

30 minutos. Uma vez inoculados, os frascos foram agitados a 125 rpm por cinco dias a 25 

ºC. A biomassa foi coletada por filtração a vácuo e submetida a um tratamento alcalino 
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pelo aquecimento em uma solução de NaOH 0.5 N por 15 minutos para gerar sítios ativos 

e aumentar a capacidade de biosorção e então lavada com água deionizada até que o pH da 

solução de lavagem estivesse próximo do neutro (7.0 – 7.2). Depois de lavada, a biomassa 

foi seca a 60 ºC por 16 horas e pulverizada para ser utilizada nos testes de biosorção em 

batelada. A produção de esporos foi realizada conforme metodologia proposta por 

FOERSTER e FOSTER (1966) com adaptações. Ao meio pronto e solidificado em placa 

foi adicionado 0,5 mL de uma suspensão fúngica ajustada para 1,0 de absorbância a 600 

nm. Esta cultura foi cultivada por 8 a 12 h em Caldo BHI. Posteriormente, as placas foram 

incubadas por 72 h a 28 °C. Após este período, os esporos foram removidos 

assepticamente da superfície do meio e lavados 3 vezes sob centrifugação a 15 000 g por 

15 min em água destilada. A suspensão final de esporos foi mantida sobre refrigeração a 4 

°C até ser utilizada. Os resultados mostraram que vinte linhagens fúngicas (pertencentes à 

micoteca do LABITEC) foram testadas quanto á sua adaptação a alumínio. Desse modo, as 

linhagens (AM 01, MA 01, MA 02, MA 03, MA 04, MA 05, MA 06, MI 01, MI 02 e MI 

03) que apresentaram crescimento considerado ótimo ou satisfatório, em meio com 

alumínio, foram selecionadas para avaliação da cinética de crescimento. Os fungos com 

potencial de biossorção foram isolados um partir de solo rizosférico da cultura de 

amendoim, três de solo rizosférico da cultura de milho e seis de solo rizosférico da cultura 

de mandioca. Após o isolamento, as dez linhagens foram submetidas a análises para 

verificar o grau de adaptabilidade em função do tempo na presença do meio BDA 

suplementado com alumínio nas concentrações de 0, 10, 20, 50 e 100 µg mL
-1

. O nível de 

crescimento fúngico variou de acordo com a concentração de alumínio. De uma forma 

geral, à medida que se aumenta a concentração de alumínio, as linhagens fúngicas 

apresentam maior dificuldade em utilizar o metal. Isso indica que mesmo as linhagens 

possuem um limite de exposição ao metal, e caso este seja ultrapassado o limite de 

absorção pode se tornar tóxico aos microrganismos presentes. Isto se evidencia ao 

considerar a média de crescimento da linhagem MA 01, sendo que esta linhagem 

apresentou crescimento razoável até a concentração de 20 µg mL
-1

 (9, 334 mm), sofrendo 

um grande decréscimo na concentração de 50 µg mL
-1

 (1, 407 mm) e inibição total do 

crescimento na concentração de 100 µg mL
-1

. As linhagens que obtiveram melhor 

crescimento na concentração de 100 µg mL
-1 

demonstraram grande potencial de 

crescimento em alta concentração de alumínio, visto que conseguiram obter um bom 

crescimento na maior concentração testada. De modo geral, pôde-se perceber que todas as 

linhagens, com exceção da MA 05, obtiveram o seu melhor crescimento na concentração 

de 20 µg mL
-1

, podendo esta ser considerada a concentração ótima para o crescimento dos 

fungos. Assim, as quatro linhagens que demonstraram o melhor crescimento médio (ao se 

considerar a análise como um todo) em presença de alumínio após três dias foram MA 06, 

MA 05, MI 02 e MA02. A taxa de crescimento relativo demonstra a porcentagem de 

crescimento de cada linhagem fúngica, considerando apenas a alumínio como fonte de 

metal independentemente do meio de cultura utilizado na análise (BDA). Os resultados 

mostram que as taxas de crescimento relativo para cada linhagem confirmam que para os 

fungos analisados, a concentração de 20 µg mL-1 é mais favorável para seu crescimento. 

De acordo com as quatro maiores taxas se referem respectivamente às linhagens MA 02 

(339, 966 %), MA 06 (319, 918 %), MI 03 (319, 501 %) e MA 03 (275, 086 %). A taxa de 

inibição máxima demonstra em porcentagem o quanto o alumínio inibiu o crescimento de 

cada linhagem após 24 horas de exposição ao metal. Pois compara quantitativamente o 

crescimento nas primeiras 24 horas em meio sem alumínio e o crescimento nas quatro 

concentrações depois das primeiras 24 horas. Os resultados obtidos demonstram que a 

linhagem MA 01 foi a que sofreu maior inibição, pois a partir da concentração 50 µg mL
-1
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ela não apresentou crescimento microbiano, ou seja, o alumínio inibiu em 100% seu 

crescimento. Também apresentaram altas taxas de inibição às linhagens MA 05 (92, 112% 

em 100 µg mL
-1

), MI 03 (85, 982 % em 20 µg mL
-1

), AM 01(79, 365 % em 100 µg mL
-1

). 

A linhagem MI 03 apresentou um comportamento diferente em relação às demais 

linhagens, pois apresentou uma alta taxa de inibição na concentração de 20 µg mL
-1

, 

seguida de uma grande queda de inibição na concentração de 50 µg mL
-1

,e em sequência, 

um aumento de inibição de crescimento na concentração de 100 µg mL
-1

. A contagem 

também foi realizada no tempo zero, para observar se o alumínio poderia induzir a morte 

dos esporos ou inibir a germinação. Isso pode ter ocorrido pela falta de adaptação inicial 

dos esporos em relação a alumínio, pois o resultado após 24 horas permaneceu igual ao 

tempo inicial, o que mostra que houve apenas inibição e não morte dos esporos. Vale 

ressaltar que no branco também não houve germinação dos esporos e pode-se explicar a 

ausência de crescimento pelo fato da suspensão onde os esporos foram cultivados não 

possuir nenhuma fonte de carbono ou de nitrogênio. Como controle, o ensaio de 

germinação foi realizado na presença de glicose. Nestas condições, após 24 horas, as 

linhagens que demonstraram melhor germinação de seus esporos foram MI 02, MA 03, 

MA 04 e MI 01 apresentando valores de absorbância de 0, 668; 0,61; 0,45 e 0, 205 de 

absorbância a 610 nm Dessa forma, os esporos cultivados em meio com glicose obtiveram 

uma melhor germinação em comparação com os cultivados em meio contendo alumínio, 

com exceção da linhagem MI 03. Este resultado é bastante compreensível, uma vez que a 

alumínio é um composto tóxico e o microrganismo precisa de um período de adaptação 

para que ocorra um bom crescimento. O tempo desta análise (24 horas) foi reduzido, mas a 

linhagem MI 03 demonstrou uma boa adaptação visto que teve uma melhor germinação em 

meio a alumínio. As absorbâncias entre os testes e os respectivos controles mostraram que 

os esporos conseguiram germinar mesmo em meio tóxico. Com isso, a alumínio não inibiu 

a germinação na maioria das linhagens. Durante as análises foram isoladas 10 linhagens 

fúngicas com capacidade de crescimento em presença de alumínio e estas foram 

submetidas a análises pra verificar o grau de adaptabilidade em função do tempo na 

presença do meio de cultura suplementado com metal. Durante as análises foram isoladas 

10 linhagens fúngicas com capacidade de crescimento em presença de alumínio e estas 

foram submetidas a análises pra verificar o grau de adaptabilidade em função do tempo na 

presença do meio de cultura suplementado com metal. A identificação dessas linhagens 

fúngicas foram as seguintes: AM 01(Syncephalastrum sp.), MA 01 (Aspergillus sp.)., MA 

02 (Aspergillus ochraceus), MA 03 (Aspergillus ochraceus), MA 04 (Aspergillus 

ochraceus), MA 05 (Syncephalastrum sp.), MA 06 (Aspergillus niger), MI 01 (Aspergillus 

sp.), MI 02 (Aspergillus ochraceus) e MI 03 (Aspergillus sp.). De maneira geral, pode-se 

perceber que as linhagens têm um padrão ascendente de crescimento, isso demonstra a sua 

adaptação frente ao alumínio, o que enfatiza a tese de que além de o metal não inibir o 

crescimento na maioria dos casos, esses fungos o utilizam como micronutriente.  
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A soja (Glycine Max (L.) Merrill) atualmente é cultivada em diversos países do mundo. 

Possui teor de óleo compreendido entre 20 e 22% e apresenta alto teor de proteína, de 40 a 

42% nas variedades difundidas, características essas que levaram à formação de um 

complexo industrial destinado ao seu processamento. A prática da adubação, consiste em 

cobrir a diferença entre a quantidade do nutriente exigida pela planta e o fornecimento pelo 

solo. Os silicatos de cálcio e magnésio possuem composição similar e agem de forma 

semelhante aos calcários, podendo substituí-los com eficiência, além de trazer outros 

benefícios, como maior resistência da parede celular, maior taxa fotossintética, menor 

perda de água, e aumento na produtividade. No presente estudo, objetivou-se avaliar e 

determinar o teor protéico em grãos de Glycine Max (L.) Merrill (soja) cultivada em 

diferentes dosagens de silicato de cálcio e magnésio. O experimento está conduzido nas 

instalações do Parque de Exposição de Imperatriz-MA. Foram utilizadas sementes de soja, 

cultivar BRS 7860 RR BRS VALIOSA RR S2, ambas das safras de 2009/2010. O produto 

escolhido como fonte de silicato de cálcio e magnésio foi o agrosilício. A delimitação da 

área, foi através de parcelas subdivididas com 4 repetições, onde cada parcela teve 12 m de 

comprimento e 6 m de largura, contendo 12 linhas com espaçamento de 0,45 m entre 

linhas, sendo cada parcela composta por 6 linhas de cada cultivar. Em delineamento de 

blocos ao acaso. A aplicação do agrosilício e do calcário dolomítico foi feita por parcela a 

partir, dos tratamentos delineados para o experimento: T0- zero t/ha de agrosilício + 58 kg 

de calcário dolomítico por parcela; T1– 1 t/ha de agrosilício (7,2 kg/parcela) + 26 kg de 

calcário dolomítico por parcela; T2– 2 t/ha de agrosilício (14,63 kg/parcela) + 13 kg de 

calcário dolomítico por parcela; T3– 4 t/ha de agrosilício (28,8 kg/parcela) + 0 kg de 

calcário dolomítico por parcela; T4– 8 t/ha de agrosilício (57,6 kg/parcela)+ 0 kg de 

calcário dolomítico por parcela. Após a colheita dos grãos, identificação e armazenamento, 

iniciou-se o processo de obtenção e preparo das amostras. Após a lavagem e secagem, 6,25 

g do tecido descascado foi picado e homogeneizado em um liquidificador, com 25 ml de 

tampão fosfato 0,1 mol L
-1

pH (6,5), contendo 0,625 g de polivinilpirrolidonas. Em seguida, 

o homogenato foi filtrado em quatro gases e centrifugado a 18000 R.P.M. durante 15 

minutos, a 4°C. A solução sobrenadante foi dividida em diversas alíquotas, e a seguir 

armazenada sob-refrigeração a 4°C. A solução sobrenadante foi empregada para a 

determinação de proteínas conforme descrito na literatura de Fatibelloet al. 2002. Utilizou-

se o método do Biureto para a determinação da proteína total em amostras dos grãos de 

soja das duas variedades, segundo recomenda a literatura por Lucas et al., 2002. Foram 

analisadas 33 amostra das diferentes variedades, através da obtenção dos extratos brutos 
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obtidos dos grãos, em um total de 40 amostras, isso pelo fato, das perdas de amostras 

ocorridas no campo. Para a determinação de proteína nas amostras de, inicialmente, 

construiu-se uma curva analítica na faixa de concentração de 5,0 a 25,0 g L
-1

, empregando 

albumina de soro bovino como fonte de proteína. A partir dos dados da equação da reta da 

curva analítica foram calculados os teores de proteína nas amostras analisadas. As 

amostras foram analisadas em replicatas, com n = 7. Aos resultados dos teores de proteína 

encontrados foram aplicadas testes estatísticos empregando o programa Assistat 7.6 beta, 

2012, atualizada pelo o prof. Dr. Francisco de Assis Santos e Silva, utilizando o Teste de 

Tukey (Tabela 1) para obterem-se os níveis de significância das amostras avaliadas. Como 

mostra a Tabela 1, os tratamentos com as respectivas variedades não foram significativos, 

em decorrência das médias seguidas pela mesma letra não diferirem estatisticamente entre 

si. As testemunhas, T1 BRS 7860 RR e BRS VALIOSA RR S2, apresentaram um maior 

teor de proteína. Portanto as dosagens de agrosilício (t/ha) não influenciaram 

significativamente nos teores de proteína da soja. Os valores da tabela 2 mostram que 

nenhum dos fatores avaliados, foram significativos, com exceção dos blocos, mais isso 

pode ser atribuído à distribuição dos blocos no campo, podendo ter ocorrido à influência 

do meio, como, temperatura, umidade, solo ou até mesmo as sementes. Também se podem 

destacar as perdas de grãos ocorridas no campo devido, em decorrência das falhas na 

germinação ou algum ataque de praga ou doença, como um dos fatores para que os blocos 

influenciassem nos teores de proteína. Os resultados das análises do teor de proteína das 

variedades submetidas aos cinco tratamentos mostraram-se não significativas. Isto é, a 

variação das dosagens de agrosilício nas variedades avaliadas não promoveu aumento no 

teor de proteína, conforme demonstrou o Teste de Tukey aplicado ao nível de 5% de 

probabilidade. Os resultados apresentados revelam que o tratamento com agrosilício não 

proporciona aumento nos teores de proteínas nos grãos de soja. Os resultados obtidos 

podem ter sido influenciados pelas as perdas de amostras ou pelas condições no campo. 

Desta forma, novas pesquisas na área devem ser efetuadas para a confirmação dos 

resultados. 

 

Tabela 1 – Análise do teor de proteína nas amostras, em seus respectivos tratamentos, 

aplicado ao Teste de Tukey ao nível de 5 % de probabilidade. 

 

 TEOR DE PROTEÍNA (g/L) 

TRATAMENTOS Variedades 

 BRS 7860 RR                      BRS 

VALIOSA RR                

 

T1- 0t/ha de agrosilício 

T2- 1t/ha de agrosilício 

T3- 2t/ha de agrosilício 

T4- 4t/ha de agrosilício 

T5- 8t/ha de agrosilício 

 

 

    5,80 a                                             6,48 a 

    3,21 a                                             5,15 a 

    4,09 a                                             5,10 a 

    4,17 a                                             3,51 a 

    2,16 a                                             3,44 a 

CV%
* 

67,73 
*CV% = Coeficiente de variação em %. 
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Tabela 2 – Quadro de análise da variância entre os fatores agrosilício, variedades, interação 

agrosilício e variedades, tratamentos e blocos.  

 

FV
*
  GL

* 
SQ

* 
QM

* 
F

* 

Fator1 (F1) 
* 

4 47.76094   11.94024    1.3997 ns 

Fator 2 (F2) 
* 

1 7.25904       7.25904    0.8510 ns 

Int. F1 x F2                                                                       4 7.42706        1.85676           0.2177 ns 

     

Tratamento 9 62.44704          6.93856     0.8134 ns 

Blocos 3 127.38996       42.46332 4.9779 ** 

Resíduo 27 230.31944          8.53035                       

TOTAL 39 420.15644                                   
*F1- agrosilício; *F2 - variedade; *FV = Fonte de variação; *GL = Graus de liberdade*SQ = Soma de 

quadrado; *QM = Quadrado médio; *F = Estatística do teste F. Sendo: ** significativo ao nível de 1% de 

probabilidade (p < .01);*significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05);ns não significativo 

(p >= .05). 

 

Palavras-chave: Soja, teor de proteína, agrosilício. 
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Segundo consta na literatura o leite apresenta-se como uma emulsão líquida em que a fase 

contínua é formada de água e substâncias hidrossolúveis ao passo que a fase interna ou 

descontínua é formada, principalmente, de micelas de caseína e de glóbulos de gordura. E 

por este motivo o mercado de alimentos de gênero lácteos com propriedades funcionais 

está em crescente expansão, apoiado por evidências científicas, que creditam o 

desenvolvimento de alimentos diferenciados. Ganhando com isso um espaço no mercado 

de produtos inovadores as bebidas especiais para esportistas à base de soro de leite, 

também conhecidas como whey protein. As proteínas totais do leite são representadas por 

20% de proteínas do soro e 80% de caseínas. O sistema analise espectrofotométrico (FIA) 

utilizado neste trabalho foi proposto pela primeira vez no Brasil por Ruzicka e Hansen, 

2002 em 1975. Análise por injeção em fluxo tem como conceito básico a inserção da 

amostra em um fluxo carregador que transporta a mesma até o detector. Inicialmente a 

injeção da amostra era feita empregando uma seringa hipodérmica o que deu origem ao 

nome do processo, do inglês “Flow Injection Analysis” de onde foi derivada a sigla FIA.  

Adotada a grande importância de produtos derivados do leite, aliaram-se métodos 

espectrofométricos relatados na literatura a analise em fluxo.  No presente estudo, 

objetivou-se avaliar e determinar o teor protéico em soro do leite de diferentes origens: in 

natura, pasteurizado e UHT (Ultra-high temperature). Após a obtenção das amostras de 

leite, identificação e armazenamento, iniciou-se o processo de obtenção e preparo das 

amostras. A obtenção do soro de leite assim como o procedimento para a determinação de 

proteína total foi feita empregando procedimento recomendado por Pereira Neto et al, 

2011. Amostras de soro do leite foram preparadas a partir de 200 mL de leite bovino 

aquecido a 45ºC, aos quais serão adicionados 10,0 mL de ácido acético P.A., para 

precipitação total da caseína. Após filtração da caseína em papel de filtro, o soro foi 

centrifugado a 6000 rpm por 30 min e utilizado para determinações de proteína. 

Utilizaram-se os métodos Biureto e Bradford para a determinação da proteína total em 

amostras de soro do leite. Foram analisadas um total de 10 amostras, obtidas no comercio 

local, sendo 2 amostras de leite in natura, 3 amostras de leite pasteurizado e 5 amostras de 

leite UHT (Ultra-high temperature). Para a determinação de proteína nas amostras, 

inicialmente, construiu-se uma curva analítica para cada método estudado. Ambas as 

curvas de calibração apresentaram uma excelente linearidade, entretanto cada método 

responde a uma faixa de concentração de proteína diferentes.  O método do Biureto foi 

linear na faixa de concentração de y = 0,1577 + 0,5015x e o método de Bradford foi linear 

na faixa de concentração y = 0,1118 + 264,49x, onde y corresponde à absorbância e x, a 

concentração de proteína em % (m/v). A partir dos dados da equação da reta da curva 

analítica foram calculados os teores de proteína nas amostras analisadas. As amostras 

foram analisadas em replicadas, com n = 7. Aos resultados dos teores de proteína 
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encontrados foram aplicados testes estatísticos como o teste F e teste t- Student em nível de 

confiança 95%. Como mostra a Tabela 1, os resultados das análises obtidos pelos métodos 

de Biureto e Bradford para determinação de proteína não apresentam diferença 

significativa, Em se tratando de proteína no soro do leite, observou-se uma variação dos 

teores na faixa de 0,2 a 1,5 % (m/v ou g/100mL) de proteína total para valores obtidos pelo 

método Biureto. Os resultados alcançados por este método encontram se em conformidade 

com a legislação vigente (BRASIL, 2002). Exceto as amostras P2, U1, U3 e U5, pois estas 

obtiveram valores inferiores ao da legislação normativa 51 (IN 51). Dentre os métodos 

analisados, o método Bradford apresentou informações na faixa de 0,8 a 1,7 % (m/v ou 

g/100 mL)  de proteína total no soro do leite, estes resultados também estão dentro dos 

padrões de valores encontrados na literatura, como nos encontrados por Pereira Netto 

(2011) e na legislação em vigor. O sistema em fluxo empregado demonstrou ser apto para 

o qual foi proposto, como: mecanizar os procedimentos de análises, reduzindo o 

envolvimento do operador, melhorando a precisão e aumentando o número de amostra, 

reduziu os gastos com reagentes. No que se aos métodos Biureto e Bradforf, para 

determinação de proteína, verificou-se que os mesmos apresentaram distintas 

sensibilidades e faixa de concentração linear. Aplicando-se os testes estatísticos, 

frequentemente empregados na química analítica para comparação de metodologias 

analíticas, para análise dos resultados obtidos neste trabalho, verificou-se que não existe 

diferença significativa entre os dois métodos em nível de confiança de 95% (n= 10). Isto é, 

os resultados obtidos pelos os dois métodos comparados concordam entre si. 

Tabela 1 - Teores de proteína no soro do leite obtidos em 

amostras reais em % (m/V).  

Amostras Biureto Bradford 

I 1 
1,53 ±  0,10* 1,78 ±  0,04 

I 2 
1,29 ±  0,12 1,42 ±  0,04 

P 1 
0,67 ±  0,04 1,58 ±  0,02 

P 2 
0,30 ±  0,02 1,53 ±  0,07 

P 3 
0,88 ±  0,13 1,22 ±  0,04 

U 1 
0,47 ±  0,05 1,07 ±  0,03 

U 2 
1,43 ±  0,08 1,38 ±  0,02 

U 3 
0,28 ±  0,04 0,80 ±  0,05 

U 4 
0,70 ±  0,05 1,16 ±  0,05 

U 5 
0,63 ±  0,04 1,47 ±  0,06 

* média dos resultados ± desvio-padrão; n=7. Onde, I= in natura; P= 

pasteurizado e U= UHT.  

 

 

Palavras-chave: Soro do Leite, análise por injeção em fluxo, Biureto, Bradford. 
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2+

, Pb
2+

e Cr
3+

) UTILIZANDO BIOMASSA DE 

ORELHA DE PAU (Pycnoporus sangneus) 
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A crescente contaminação do meio ambiente por metais é algo evidente com a 

industrialização acarretando com isso, a poluição dos rios e lençóis freáticos por metais 

potencialmente tóxicos como o Cd
2+

, Pb
2+

 e Cr
3+

. Uma alternativa estudada para a remoção 

destes metais em solução é abiossorção que pode ser realizada através de um biossorvente 

como o fungo orelha de pau (Pycnoporus sangneus). Este trabalho tem como objetivo 

comparar o potencial de biossorção dos metais potencialmente tóxicos Cd
2+

, Pb
2+

 e Cr
3+

 

utilizando a biomassa de Orelha de pau. Ácido clorídrico (HCl) e  hidróxido de sódio 

(NaOH) foram usados para o estudo do tratamento do biossorvente, solução tampão de 

fosfato de sódio dibásico e ácido cítrico em pH 5,0 foi utilizada para remoção de traços de 

NaOH e HCl. A amostra de orelha-de-pau foi adquirida nas árvores localizadas no pátio do 

Centro de Estudos Superiores de Imperatriz CESI-UEMA e residências no município de 

Imperatriz. Uma porção da amostra após preparação foi ativada com solução ácida (HCl 

0,1 mol L
-1

)  e a outra  porção em solução básica (NaOH 0,1 mol L
-1

)  por 24 horas à 

temperatura ambiente (28°C). Posteriormente foram lavadas com água destilada, solução 

tampão (pH 5,0) e colocadas para secar a temperatura ambiente (28°C). Em seguida, as 

frações foram deixadas no dessecador à vácua até a realização dos experimentos de 

adsorção (SOUSA et al., 2007).O efeito da concentração do biossorvente na remoção dos 

íons metálicos foi verificado para as concentrações 5, 10, 20, 25, 40, 60, 100, 160 e 200 g 

L
-1 

do material tratado por 3 horas e não tratado, em solução multielementar de 50 mg L
-1

 

em pH 5. Foram adicionados 50 mL de uma solução de 50 mg L
-1

 e mantidos sob agitação 

de 20 rpm durante 24 h. Decorrido o tempo de agitação as amostras foram filtradas com 

auxílio de uma bomba de vácuo em filtro de membrana 0,45 µm. O estudo de cinética foi 

conduzido em sistema de batelada. Uma série de frascos (erlenmeyers de 125 mL) 

contendo 0,5 g do adsorvente tratado foi colocado em contato com 10 mL de solução 

iônica multielementar (Cd
2+

, Pb
+2

 e Cr
3+

) com concentração de 50 mg L
-1

, em pH 5,0, sob 

agitação de 20 rpm. Em intervalos pré-determinados entre 10 e 120 min. Após o período de 

agitação, cada mistura foi separada por filtração com auxílio de uma bomba de vácuo em 

filtro de membrana 0,45 µm. Nas figuras 1, 2 e 3 estão representados a competividade para 

Cd
2+

, Pb
2+

 e Cr
3+

 em relação às dosagens do biossorvente em biomassa sem e com 

tratamentos. As figuras demonstram que o Cr
3+

 é o de menor eficiência de remoção pela 

biomassa quando em competição com os cátions Pb
2+

 e Cd
2+

 esperava-se uma melhor 

biossorção por parte do Cr
3+

 já que este detém a maior força iônica e comparado com os 

outros cátions, é o único trivalente, no entanto este comportamento não foi observado. 

Demonstrando dessa forma que os parâmetros raio de hidratação e energia de hidratação 

influenciaram no processo de remoção dos íons estudados.Nas figuras 4, 5 e 6 estão 

representados a competividade para Cd
2+

, Pb
2+

 e Cr
3+

 em relação à cinética em biomassa 

sem e com tratamentos.  A figura 4 mostra uma remoção mais efetiva para o Pb
2+

, em 

todos os tempos trabalhados, na figura 5 ocorre uma remoção mais efetiva para Cd
2+

 em 

relação ao Pb
2+

 na biomassa tratada com NaOH demonstrando que a ativação favoreceu o 
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íon Cd (II). A figura 6 demonstra a competição entre os íons Cd
2+

, Pb
2+

 e Cr
3+

 em 

biomassa fungica tratada com HCl a 0,1 mol L
-1

. De acordo com a figura 6 a eficiência de 

biossorção pode se representada na seguinte ordem crescente Pb
2+

<Cd
2+

<Cr
3+

. Os 

parâmetros raio de hidratação e energia de hidratação influenciaram no processo de 

remoção dos íons estudados. Os estudos referentes à concentração do biossorvente e 

cinética demonstraram que esses fatores influenciam no processo de biossorção das 

espécies metálicas estudadas. As ativações realizadas na superfície da biomassa orelha de 

pau (Pycnoporussangneus)tem influência significante na biossorção das espécies metálicas 

investigadas já que influenciaram na competitividade da biossorção entre os cátions Cd
2+

 e 

Pb
2+

. 
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Figura 1 – Eficiência sem tratamento. Figura 2 – Eficiência com tratamento 

com NaOH a 0,1 mol L
-1

 . 

Figura 4 – Eficiência sem 

tratamento HCl a 0,1 mol L
-1

. 
Figura 3 – Eficiência de remoção com 

tratamento de HCl a 0,1 mol L
-1

.  
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Figura 6 – Eficiência com 

tratamento de HCl a 0,1 mol L
-1

. 
Figura 5 – Eficiência com 

tratamento de NaOH a 0,1 mol L
-1

. 

 
 

Palavras-Chave: metais, adsorção, biossorvente. 
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Segundo Guggenhein e Martin (1995) membros do Comitê da AIPEA (Association 

Internationatonal Pour I’Etude des Argiles) citado por Guerra (2006), definem As argila 

como um material de ocorrência natural composto principalmente de minerais de baixa 

granulometria, que apresenta plasticidade em teores de água apropriados. Embora as 

argilas geralmente contenham filossilicatos, podem conter outros materiais que 

proporcionem plasticidade e endureçam quando secos ou queimados. Desde a antiguidade 

as argilas têm sido usadas pela humanidade para a fabricação de objetos cerâmicos, como 

tijolos e telhas e, mais recentemente, em diversas aplicações tecnológicas. São usadas 

como adsorventes em processos de clareamento na indústria têxtil e de alimentos, em 

processos de remediação de solos e aterros sanitários, para ajustar as propriedades 

reológicas de flúidos de perfuração de petróleo e de tintas, como carregadoras de 

moléculas orgânicas em comésticos e fármacos e como suporte para catalisadores. O 

objetivo deste trabalho foi analisar o potencial de adsorção da argila Veneza in natura e 

modificada na remoção de Chumbo (Pb) de efluentes contaminados. A argila foi recolhida 

na Lagoa da Veneza localizada na cidade de Caxias-MA, seca a temperatura ambiente, 

triturada, e peneirada em peneira de malha 80 mesh. Logo após, foi submetida à ativação 

ácida com ácido clorídrico e ácido sulfúrico em diferentes concentrações (0.1 mol. L
-1

, 0.5 

mol. L
-1

, 1.5 mol. L
-1

; 3.0 mol. L
-1

) e tempo reacional (30, 60, 120 e 180 minutos). Para a 

tratamento com o HCl os melhores rendimentos foram observados nos tempos de reação de 

120 minutos e 180 minutos. E para o H2SO4 os melhores rendimentos foram nos tempos de 

reação de 120, 180 e 30 minutos. Os materiais obtidos foram secos ao ar pesados e 

posteriormente utilizados em ensaios de adsorção de chumbo. Os ensaios de adsorção 

foram realizados com a argila tratada com HCl a 0,1 mol.L
-1 

e com a argila natural.  2g da 

argila foram imersas em solução de chumbo e alíquotas de 2 mL foram  retiradas em  

intervalo de tempo preestabelecidos (12h, 24h, 36h e 48h ) e congeladas. A concentração 

de chumbo nas alíquotas foi determinada pelo método da ditizona usando 

Espectrofotometria de Ultravioleta-Visível (UV-Vis), de acordo com metodologia proposta 

por Vogel (1992). Uma varredura foi feita utilizando o ditizonato de chumbo para 

determinar o melhor comprimento de onda (λmáx) (Figura 1). 
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Figura 1 - Espectro do Ditizonato de Chumbo. 

 

Para o ensaio de adsorção de chumbo realizado com a argila natural observa-se que para o 

tempo reacional de 12h a concentração de chumbo foi reduzida a 76,5392 µg/ml (Figura 2)  

o que corresponde a remoção de 76% da concentração inicial de chumbo na solução 

(Figura 3). Após o tempo reacional de 48 h observou-se a remoção de 93% do chumbo em 

solução (Figura 3).  

     

            
Figura 2 - Decaimento da concentração 

de íons chumbo na solução após contato 

com a argila natural em diferentes tempos 

reacional. 

Figura 3 - Percentual da remoção de 

chumbo na solução após contato com a 

argila natural em diferentes tempos 

reacional. 

 

No ensaio de adsorção de chumbo realizado com a argila tratada com ácido clorídrico 0,1 

mol.L
-1

,  observou-se que após 12h contato da argila tratada com a solução de chumbo  a 

concentração de metal foi reduzida a 11,4432 µg/ml (Figura 4) o que corresponde a 

remoção de 96% da concentração do referido metal na solução (Figura 5). Após o tempo 

reacional de 48 h observou-se a remoção de 98% do chumbo em solução (Figura 5). 

Quando comparamos esses valores aos obtidos para os ensaios com a argila natural 
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observa-se um melhor desempenho da argila como adsorvente após ativação ácida (Figura 

6). 

 

Figura 4 - Decaimento da concentração de 

íons chumbo na solução após contato com a 

argila tratada com ácido clorídrico 0,1 

mol.L
-1

 em diferentes tempos reacional . 

 

Figura 5 - Percentual da remoção de 

chumbo na solução após contato com a 

argila tratada com ácido clorídrico 0,1 

mol.L
-1 

em diferentes tempos reacional. 

 

 

Figura 6 - Comparação entre o percentual 

de remoção de chumbo usando a argila 

natural e a argila tratada com ácido 

clorídrico 0,1 mol.L
-1 

em diferentes tempo 

reacional . 

 

666



 

Em testes preliminares de adsorção podemos observar que a argila Veneza natural e tratada 

com ácido clorídrico 0,1 mol.L
-1 

foi eficiente na remoção de chumbo, alcançando 

resultados superiores a 90% de adsorção. Entretanto, ainda será necessária realização de 

novos ensaios para comprovar sua eficácia como adsorvente.  

 

Palavras - chave: Argila, tratamento ácido, adsorção de chumbo. 
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EFICIÊNCIA DE UM COLETOR SOLAR CILÍNDRICO PARABÓLICO PARA 

DIFERENTES MATERIAIS DO ABSORVEDOR 
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Orientador: Joaquim Teixeira LOPES 
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No final da noite do dia 25 de outubro e início da madrugada do dia 26 do presente ano, a 

região Nordeste foi afetada por um apagão que durou aproximadamente duas horas e meia. 

O problema foi atribuído à distribuição de energia do Sistema Interligado Nacional, de 

responsabilidade do ONS (Operação Nacional do Sistema). Segundo a imprensa nacional, 

a essa região será abastecida por meio de usinas térmicas, que é uma fonte energética suja 

e cara. De acordo com os representantes do Ministério de Minas e Energia essa medida foi 

tomada por que o índice de chuvas nessa região está muito baixo, afetando a bacia do rio 

São Francisco, onde estão situadas nove usinas que geram energia a partir da força dessas 

águas. Um exemplo disso é a barragem do Sobradinho que teve um decréscimo na 

produção de 90% para 24%. Ainda segundo o noticiário, a partir do dia 29 (segunda-feira) 

40% da energia que o Nordeste consome serão produzidos pelas usinas movidas a gás e a 

óleo combustível. A consequência de tal medida se perceberá no bolso do consumidor e no 

impacto ao meio-ambiente, o que não deveria acontecer, pois a região Nordeste está 

situada ao sul do Equador, entre 1° e 18°30’ de latitude sul e 34°20’ e 48°30’ de longitude 

oeste, tendo a norte e a leste o Oceano Atlântico e como clima predominante, o semiárido, 

havendo instabilidade na temperatura e alta incidência de radiação solar (sendo 5.700 a 

5.900 kWh/m². dia), indicando grande potencialidade para a construção de usinas solares 

para a geração de energia elétrica, pelo processo fotovoltaico e térmico. Vários países 

utilizam a energia solar e eólica como fonte alternativa de energia, destacando no deserto 

do Saara, o maior projeto solar do mundo, capaz de gerar 100 GW de energia, que será  

enviada para a Europa por linhas de alta voltagem que atravessarão o mar Mediterrâneo, 

em um investimento de 400 bilhões de Euros. A China pretende investir US$ 738 bilhões 

em energia renovável na próxima década, priorizando a energia fotovoltaica, energia eólica 

e a termossolar. No presente trabalho, mostramos a utilização da energia solar para a 

geração de energia térmica, utilizando o Coletor Concentrador Solar Cilíndrico – 

Parabólico ou CCP. Esse coletor concentra a radiação solar incidente na superfície 

absorvedora, localizado na linha de concentração do sistema. Foi utilizado dois tipos de 

materiais para tubos absorvedores, com diferentes coeficientes de condutividade térmica: o 

cobre e o alumínio, com a finalidade de determinar a eficiência e um sistema 

economicamente viável. Segundo Kalogirou, a taxa de concentração (C) de um CCP varia 

de 10 a 85, o que implica num intervalo de temperatura de 60°C a 400°C. Partindo desses 

dados, Lopes e Soares (2011), elaboraram uma equação de interpolação para a temperatura 

esperada em um CCP: T= 4,533C+14,666. A construção do concentrador solar se deu a 

partir do dimensionamento teórico, com as seguintes medidas: foco(f):10,0cm; abertura(w): 

80,0cm;diâmetro do absorvedor(d): 1,0 cm; comprimento do CCP(L): 100,0cm;área da 

abertura do CCP (Aw): 8000 cm²;área do absorvedor (Ad): 314,16 cm². Em seguida foi 

realizado a plotagem da parábola do coletor cilíndrico parabólico em um papel 

milimetrado, como mostram as figuras 1(a) e 1(b). Após esta etapa, construíram-se as 

parábolas em madeira do tipo compensado, como mostra a figura 1(c). Escolheu-se para o 

refletor uma chapa de inox de n° 26 com refletância de aproximadamente 90%, como 
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mostra a figura 1(d). A figura 1(e) mostra o Coletor Cilíndrico Parabólico. Furamos as 

parábolas de madeira a 10 cm do vértice, ou seja, no foco, com 1,0 cm de diâmetro para 

colocar o tubo absorvedor, como mostra a figura 1(f). Pintamos os absorvedores de cobre e 

de alumínio com tinta na cor preto fosco com absorvida de 99%, como mostra a figura 

1(g). A figura 1(h) mostra o absorvedor de alumínio no interior do coletor (no foco). 

Quanto às medições, utilizou-se um termômetro digital modelo MT-507 com duas entradas 

para termopares para medir a temperatura ambiente, a temperatura do absorvedor, as 

temperaturas de entrada e de saída do fluido e para a radiação solar direta, utilizou-se o 

pireliômetro digital modelo MES-100. A figura 1(i) mostra os aparelhos. As medidas foram 

divididas em duas etapas, na primeira medimos as temperaturas dos absorvedores de cobre 

e de alumínio e a temperatura ambiente, respectivamente, como mostra a figura 2, num 

período de três horas e meia com um intervalo de 15 minutos. Na segunda etapa, medimos 

as temperaturas de entrada e saída do fluido de trabalho (água) e a temperatura ambiente, 

juntamente com a radiação solar, utilizando os absorvedores de cobre e alumínio 

respectivamente. Os gráficos de 1 a 4 mostram os resultados obtidos. Esses gráficos 

mostram que no intervalo de temperatura ambiente mais elevado e radiação solar, foi 

obtida temperatura de saída do fluido de trabalho com média de 99.98°C, caracterizando 

uma diferença de temperatura média de 67.31°C. A variação de temperatura média obtida 

experimentalmente para uma vazão mássica de 1.7g/s, e 3 horas e meia de operação para 

24litros de água aquecida neste período de tempo, com energia solar diária utilizada de 

3.36kWh, corresponde a uma economia por aparelho de R$568,51 reais por ano. Os 

resultados obtidos mostram que o sistema apresentado da presente pesquisa é viável 

ecológica e economicamente. 
 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. a) Construção do gráfico da parábola; b) Gráfico da parábola em papel milimetrado; 

c) Parábolas de madeira; d) Chapa de inox e parábolas de madeira; e) CCP; f) Furando o foco; g) 

Absorvedores (cobre e alumínio); h) Absorvedor no foco; i) Termômetro e pireliômetro digitais. 

Figura 11. a) Medida da temperatura do absorvedor de cobre; b) 

Medida da temperatura do absorvedor de alumínio. 
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Gráfico 1 – Gráfico das temperaturas do absorvedor de 

cobre e ambiente em °C 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 (
°C

)

Hora

 Temperatura do absorvedor de Cu (em °C)

 Temperatura ambiente (em °C)

Gráfico 2 – Gráfico das temperaturas do absorvedor de 

alumínio e ambiente em °C 
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Gráfico 3 – Gráfico das temperaturas de entrada e 

saída do fluido no absorvedor de cobre em °C 
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Gráfico 4 – Gráfico das temperaturas de entrada e 

saída do fluido no absorvedor de alumínio em °C 
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FUNDAMENTOS DAS LEIS DE FORMAÇÃO DOS NÚMEROS PRIMOS 
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Orientador: João Coelho Silva Filho 

Prof. Dr. do Departamento de Matemática e Informática CECEN/UEMA 

 

Um número primo é um número inteiro maior que 1, que só admite como divisores ele 

próprio e 1. Os demais inteiros maiores que 1, não-primos, são denominados compostos. 

Todo número composto é produto dos números primos. Os números primos formam os 

blocos de base para construção dos números inteiros, por combinação. Os números primos 

foram objeto de estudos interruptos, desde muito tempo. Propriedades muito variadas 

foram descobertas por numerosos matemáticos, atraídos pela fascinação desses números. O 

problema de determinar se um número inteiro Z é um número primo ou um 

númerocomposto e a decomposição de um número inteiro em fatores primos são 

problemas usuais e importantes na aritmética. Nesta pesquisa é investigado um método de 

identificar números primos. Apresentar contribuições para as estruturas de formação e 

distribuição dos primos é um grande desafio para os pesquisadores da teoria dos números 

em razão do grande número de problemas em abertos na teoria dos números primos. Entre 

os problemas em abertos da matemática está o problema de formular algebricamente uma 

lei de formação e distribuição dos números primos. Os números primos de Mersenne 

apresentam uma formulação algébrica bem definida. Segundo Euclides, existe uma 

infinidade de numeros primos. Uma das obras mais publicadas no mundo da matematica 

foiOs Elementos escrita pelo matematico grego Euclides. Esta obra é composta por 13 

livros, que engloba uma coleção de definições, postulados (axiomas), proposições 

(teoremas e construções) e provas matemáticas das proposições. E no Livro IX, ele 

demonstrou o seguinte: Tomando-se L , uma lista finita qualquer de números primos: L = 

{p1 , p2 , p3 , ...., pn}. Pode-se mostrar que existem números primos que não estão nessa 

lista. Da seguinte maneira: sendo P o produto de todos os números primos na lista: P=p1 x 

p2 x p3 ... x pn, e sendo q = P + 1, então, q pode ser primo ou não: Se q é primo então há 

pelo menos um número primo a mais que não está listado. Se q não é primo, então algum 

fator primop divide q. Esse fator p não está na nossa lista L: se estivesse, ele dividiria P 

(pois P é o produto de todos os número na lista); mas como sabemos, p divide P + 1 = q. 

Então, para não deixar resto, p teria que dividir a diferença entre os dois números, que é (P 

+ 1) − P ou seja, 1. Mas não existe número primo que divida 1, assim haveria uma 

contradição, logo, p não pode estar na lista. Isso significa que pelo menos mais um número 

primo existe além dos que estão na lista. Isso prova que para qualquer lista finita de 

números primos, há um número primo que não está na lista. Portanto, existem infinitos 

números primos. Para todo número primo p seja p# o produto de todos os numeros primos 

q inferiores ou iguais a p. E p# é chamado de o primordial de p. Na entrada anterior referi 

uma demonstração atribuída a Euclides sobre a inexistênciade um número primo maior do 

que qualquer outro. Este enunciado é equivalente a: a sucessão dos números primos é 

ilimitada, há uma infinidade de números primos, ou seja, o conjunto de números primos é 

infinito. Em algum momento entre 1621 e 1636 o francês Pierre de Fermat, magistrado da 

corte de Toulouse, adquiriu uma cópia da recém-publicada tradução latina da Aritmética 

escrita pelo matemático grego Diofanto mais de mil anos antes. Fermat, que era um 

matemático amador, leu o texto de Diofanto, fazendo várias anotações na margem do texto. 

A seguinte questão é outra que está ligada ao nome de Fermat. Na verdade, o número F(n) 
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= 2
2n

+ 1 é conhecido como o n-ésimo número de Fermatporque, em uma de suas cartas a 

um outro matemático, Fermat propôs que F(n) seria sempre primo, qualquer que fosse o 

valor de n. De fato, calculando F(n) para n de 0 a 4 obtemos os números listados na tabela: 

 

n F(n) 

0 3 

1 5 

2 17 

3 257 

4 65537 

Figura 1 – tabela com resultados de 

Fermat. 

 

que são todos primos. Aparentemente, foi nessa tabela que Fermatbaseou-se para fazer a 

sua afirmação. Infelizmente, generalizar a partirde alguns casos é sempre uma prática 

perigosa em matemática e,neste caso, Fermat deu-se realmente mal. Nenhum número 

primo daforma F(n) é conhecido quando n >4, daí o problema enunciado , que ninguém 

até hoje sabe como resolver. Gauss escreveu o seguinte: "O problema de distinguir os 

números primos dos números compostos e de exprimir estes últimos à custa de seus fatores 

primos deve ser considerado como um dos mais importantes e dos mais úteis em 

Aritmética. Para reconhecer os números primos, serão abordados alguns métodos 

desenvolvidos ao longo do tempo. Há varias formmas de reconhecer se um número é 

primo ou não.Tais como: testando a divisibilidade do número por cada um dos números 

primos, iniciando em 2, até que a divisão tenha resto zero ou que o quociente seja menor 

ou igual ao número primo que se está testando como divisor. O número 17 é primo ou 

não?: 17 :2 = 8, resta 1; 17 :3 = 5, restam 2; 17 :5 = 3, restam 2. Neste ponto já pode-se ter 

a certeza de que o número 17 é primo, pois nenhum dos divisores primos testados produziu 

resto 0 e o quociente da divisão pelo número primo 5 é igual a 3 que é menor que o divisor 

5. Tratando agora o número 29 se é primo ou não: 29 :2 = 14, resta 1; 29 :3 = 9, restam 2; 

29 :5 = 5, restam 4. Como neste ponto quociente da divisão de 29 pelo número primo 5 é 

igual ao próprio divisor 5, pode-se então afirmar com certeza que o número 29 é primo, 

pois nenhum dos divisores primos testados resultou em uma divisão exata. Entretanto, os 

matemáticos perceberam que dava muito trabalho procurar números primos desta forma. E 

começaram a estudar para encontrar uma forma mais simples, até que Eratostenes 

encontrou uma forma muito interessante, que é o crivo de Eratostenes. No séc. III A.C., 

Eratóstenes teve a idéia de organizar os cálculos sob a forma do crivo bem conhecido, que 

leva o seu nome. O crivo serve para determinar todos os números primos e também os 

fatores primos dos números compostos inferiores a um numero N dado arbitrariamente. 

Seja N = 100, deve-se operar da seguinte maneira:, escrever todos os inteiros até 100, 

riscar todos os múltiplos de 2, superiores a 2, em cada nova etapa, são riscados todos os 

múltiplos do menor inteiro p ainda não riscado e que são maiores do que p. Basta chegar-se 

ao numero p tal que p
2
já ultrapassa 100. 
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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

Tabela 1 – O crivo de Eratostenes.  
 

Assim, os números primos inferiores ou iguais a 100 são: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 

31,37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. O processo constitui a base da 

teoria do crivo, que foi desenvolvida com o objetivo de fornecer estimativas da quantidade 

de números primos satisfazendo dadas condições. O estudo sobre os números primos 

revela o quanto a infinidade destes é impressionante e sugere uma busca incansável por 

parte dos pesquisadores para descobri-los. Apesar de muitas demonstrações e teoremas 

realizados por grandes matemáticos, sempre chegam a inúmeras outras perguntas que não 

conseguem ser respondidas. Quanto mais se busca, mais perguntas surgem, entretanto isso 

não está impedindo que as mentes acadêmicas desistam da sua busca. E uma das perguntas 

que constitui o objetivo específico deste relatório é formular algebricamente uma lei de 

formação e distribuição dos números primos é uma resposta que pretende esta pesquisa. A 

pesquisa ocorreu na literatura especializada com ênfase na atual, para fundamentação 

teórica do tema, mostrando os resultado relativos ao desenvolvimento do trabalho 

científico. Na computação são executadas variadas funções, mostrando que esta ferramenta 

é essencial para a construção de um algoritmo de formação dos números primos. Foram 

Trabalhada as atividades relacionadas aos conteúdos da literatura de forma aplicada para a 

motivação da pesquisa desenvolvida computacionalmente. Percebe-se que com a utilização 

do computador é proporcionada aos pesquisadores uma confiança e facilidade ao estudar 

matemática. Portanto, é um desafio levar estes profissionais para desfrutar dos saberes das 

técnicas de aplicação de matemática na produção científica. As várias demonstrações e 

teoremas descritos anteriormente, foram de real importância para a execução da pesquisa, 

buscando encontrar respostas, encontrou-se várias outras perguntas para os enigmáticos 

números primos. Entretanto, será formulada uma estrutura que defina os números primos e 

particularmente famílias de números primos. 

 

Palavras-chave: Números primos, demonstrações, lei de formação. 
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A dificuldade de comunicação e colaboração no meio digital contrasta completamente com 

a nossa capacidade de comunicar e colaborar com os outros no mundo físico, no entanto 

uma das principais qualidades inerente ao mundo virtual é a interatividade. A 

aprendizagem colaborativa apoiada por computador (do inglês, Computer Supported 

Colaborative Learning - CSCL) juntamente com o trabalho cooperativo suportado por 

computador (do inglês, Computer Supported Cooperative Work - CSCW) surgiu como 

meios para fortalecer no essa qualidade. Conforme Otsuka (1999), um sistema CSCL deve 

reunir funcionalidades que suportem as seguintes atividades principais: comunicação, 

negociação, percepção, coordenação, compartilhamento, construção colaborativa de 

conhecimentos, representação de conhecimentos e avaliação colaborativa. A criação de 

ambientes CSCL é reflexo do novo enfoque da aprendizagem, fundamentada nas ideias de 

desenvolvimento cognitivo individual de Piaget e Vygotsky, entre outras. Os ambientes de 

aprendizagem cooperativa existentes hoje no mercado já nos dão uma demonstração do 

potencial coletivo no processo de produção de conhecimento, “envolvendo um conjunto de 

ferramentas estruturadas em um groupware”. Em interações face a face, percepção de 

eventos ocorre naturalmente pelos nossos sentidos como visão e audição. Quando o 

trabalho é mediado por computador, todas essas informações precisam ser explicitamente 

capturadas e retransmitidas. Desta forma, a percepção fica bastante prejudicada, pois: Os 

dispositivos de entrada e saída usados em ambientes virtuais geram apenas uma fração da 

informação de percepção disponível em interações face a face; A interação de um usuário 

com uma área de trabalho computacional gera menor quantidade de informação do que 

ações em uma área de trabalho física; Os sistemas, geralmente, não apresentam as 

informações decorrentes das interações que proveriam a percepção. O presente trabalho 

propõe uma metodologia para ajudar no levantamento de requisitos, na identificação de 

problemas e na comunicação entre os diversos profissionais frequentemente envolvidos no 

desenvolvimento deste tipo de sistema. Para atender as mudanças nas relações de ensino e 

aprendizagem com a inserção das TICs, se faz necessário o entendimento teórico-prático 

das propostas de Vygotsky, Ausubel. Vygotsky (SILVA ROSA, 2000) levantou a questão 

da relação entre ensino e a aprendizagem escolar e desenvolvimento cognitivo. Dentro 

desse contexto, Vygotsky leva em consideração dois tipos de desenvolvimento: real e 

proximal, onde o desenvolvimento real foi aquele adquirido no cotidiano do individuo, 

dando-lhe capacidade de solução de problemas. A Zona de Desenvolvimento Real (ZDR) 

compreende aquelas funções psíquicas já dominadas pelo sujeito. É esta região que é 

explorada pelos testes. Nela estão aquelas habilidades já dominadas pelo sujeito, enquanto 

a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), por outro lado, indica aquele conjunto de 

habilidades onde o sujeito pode ter sucesso se assistido por um adulto ou alguém mais 

experiente, Entre a ZDR e a ZDP existe a zona de desenvolvimento potencial, que indica o 

quanto o aluno pode aprender e internar os conhecimento que podem ser passados através 
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de um professor, tutor, aluno mais experiente. Dependendo do tipo de relacionamento que 

se tem entre as ideias já existentes nesta estrutura e as novas que se estão internalizando, 

pode ocorrer um aprendizado que varia do mecânico ao significativo. O Moodle e um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e seus cursos são criados em um ambiente 

centrado no estudante. O professor ajuda o aluno a construir este conhecimento com base 

nas suas habilidades e conhecimentos próprios, ao invés de simplesmente publicar e 

transmitir este conhecimento. Para a interação entre seus usuários as suas principais 

ferramentas são: Chat (bate-papo), Fórum de discussão, Diálogo. Uma classificação para as 

informações de percepção é conhecida como 5W+1H (Gutwin, 1997; McCaffrey e L., 

1998) e identifica seis questões básicas que devem ser respondidas quando se deseja 

contextualizar um indivíduo sobre algo que o mesmo não tenha conhecimento. Elas 

permitem responder: Quem (Who), fez o que (What), onde (Where), em que momento 

(When), por qual motivo (Why) e de que maneira (How). Esta classificação aparece em 

diversos trabalhos para representar as informações de percepção (Tam, 2002; Vieira, 

2003). Para o levantamento dos requisitos de percepção proposto neste trabalho, adotamos 

uma metodologia de design centrada no usuário, a qual foi constituída de três ações 

principais: (1) Classificação das ferramentas responsável pela interação no ambiente usado 

pelo UemaNet; (2) Enumerados as principais dificuldades na utilização das ferramentas; 

(3) Sugestões para a melhoria do ambiente. (1) Durante as entrevistas com um grupo de 

alunos do UemaNet, foram realizadas perguntas sobre as ferramentas e como elas auxiliava 

no processo de comunicação entres os aluno, para coordenar atividade, troca de 

conhecimentos, realização de trabalhos conjuntos. (2) Algumas dificuldades foram 

percebidas, quando questionados sobre o gerenciamento de grupos de estudos a distancias 

usando as ferramentas dos ambientes. (3) Um modelo sócio afetivo deve ser capaz de 

manter o aluno motivado para continuar na sua jornada através do AVA, deve fornecer as 

informações necessárias para que o aluno tenha a percepção do ambiente e possa assim 

interagir com ele, e com qualquer outro objeto proporcionado pelo mesmo (ambiente), e 

com outros membros, aluno no ambiente, assim podendo coordenar suas atividades, definir 

estratégias, e quando for o caso juntar esforços para que através da colaboração possa 

realizar as atividades que a ele foram requeridas, de acordo com suas características sociais 

e internas. A Tabela 2, apresenta as observações feitas sobre as ferramentas de interação do 

ambiente estudado, conforme itens (1) e (2) descritos acima. A partir dos cenários descritos 

acima, foi possível derivar os seguintes requisitos adicionais que deveriam estar presentes 

em um sistema. A Tabela 3 apresenta uma listagem com alguns dos requisitos, que 

fornecem uma boa ideia do conjunto de requisitos levantados com a metodologia 

apresentada, onde RF representa os requisitos funcionais e RNF representa os requisitos 

não funcionais. 

Tabela 2 – Classificação em relação a interação e Limitações das Ferramentas. 

Ferramenta 

de Interação 
Classificação Fatores Limitações 

Chat (bate-

papo) 
Alto 

Suporta debates 

instantâneos entres os 

membros de pequenos 

grupos 

Para grandes grupo é 

facilmente perdido o controle 

da conversa; Dificuldade para 

explicar; Ter que ir ao ambiente 

para verificação de atualizações 

das conversas. 
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Fórum de 

discussão 
Médio 

No fórum existe a 

possibilidade de 

interação e discussão 

entre os participantes do 

curso sobre determinado 

assunto 

Para grandes grupo é 

facilmente perdido o controle 

da conversa; O tempo para 

alguém responder pode ser 

longo; Os assuntos nos fórum, 

geralmente divergem do foco 

inicial. 

Diálogo: 
Baixo 

A comunicação é dada 

com o professor 

interagindo 

separadamente com um 

grupo ou com todos os 

participantes do curso. 

A comunicação se dá de forma 

assíncrona, o que prejudica o 

dinamismo da mesma; 

Dificuldade para explicar as 

dúvidas; As vezes é necessário 

varias conversas para o 

esclarecimento de algum 

assunto. 

Tabela 3 – Alguns Requisitos de percepção levantados 

Requisitos 

[RQ02] [RF] O sistema deve mostrar o nome do grupo no qual o aluno está inserido. 

[RQ04] [RF] O sistema deve prover ao aluno uma forma de perceber qual o grau de 

satisfação dos demais colegas com relação à atividade sendo desenvolvida.  

[RQ05] [RF] A ferramenta deve fornecer uma alternativa para que um usuário possa 

chamar a atenção de outrem. 

[RQ07] [RF] O sistema deve indicar quem foi o autor ou o responsável por uma 

determinada ação dentro do espaço de trabalho compartilhado. 

[RQ15] [RNF] O sistema deve mostrar a intenção dos alunos que trabalham dentro do 

espaço de trabalho compartilhado.  

[RQ18] [RNF] Um usuário que não tem o controle da aplicação deve ter formas de 

participar mais ativamente do desenrolar da tarefa, por exemplo, fornecendo 

feedbacks aos colegas. 
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Partindo do fato de que a evolução dos instrumentos computacionais apresenta-se com 

tamanho e velocidade crescentes, garantimos que sua usabilidade é proporcionalmente 

maior, abrangendo hoje inúmeras temáticas e tornando acessível e mais viável o avanço de 

tantas outras áreas. Para obter a tecnologia que é visível no ramo computacional, ciência 

aparentemente recente, foram necessários inúmeros estudos. E nessa lógica, hoje é válido 

afirmar que tal ramo “se estende em todas as direções e domínios de conhecimento, como 

ferramenta de trabalho, de entretenimento, de ensino, dentre outros” (Oliveira e Prietch, 

2006). É fato que “uso de recursos computacionais no ambiente educacional ainda 

apresenta muitos desafios” (Valente, 2002), mas a partir das figuras 02 e 03 sugeridas 

anteriormente é fácil apontar para a importância que essa linha tecnológica já abrange: 

33% dos professores de escolas de ensino fundamental e médio, dentre escolas particulares 

e públicas, afirmaram a utilidade de computadores para atividades como elaboração de 

provas, preparo de aulas, além do lazer e comunicação, o que indica que a porcentagem 

que já assume a tecnologia computacional como ferramenta funcional no ramo da 

educação é acentuada e que para suprir com esses desafios a tendência é avançar.  

 

Gráfico 1 – O uso do computador por professores de ensino fundamental e secundarista 

 

 

O crédito dado a projetos do ramo é positivo, já que a usabilidade cauciona variados pontos 

positivos: além de desenvolver a lógica e o aprendizado, o trabalho com o computador 

possibilita transferência de habilidades de atenção, busca e análise de erros entre diferentes 

capacidades perceptivo-visuais, lógico-formais e, ainda, motoras. Durante a execução do 
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projeto, as metodologias dessa parte de modelagem foram analise dos principais 

pormenores de pessoas com necessidade motora, encontrando pontos nos quais a 

computação auxilia. Com o último ponto alcançado, tornou-se o interesse de apresentar os 

métodos viáveis para a elaboração, modelagem e aplicação de um softwares educacional 

que se estende do auxílio do aprendizado a capacidade de modificar positivamente a 

situação do usuário, tendo em vista sua evolução motora e conseqüente infoinclusão. Por 

fim foram testadas variáveis com apoio de co-orientação que auxiliam na indicação das 

possibilidades mais precisas e funcionais para posteriormente serem adotadas modeladas 

no software. concluiu com êxito a oportunidade da estimulação e do desenvolvimento das 

funções psíquicas dos participantes do laboratório de inclusão digital, por meio de 

situações planejadas, sistematizadas e mensuradas pelo programas e recursos 

computacionais. Para todas essa sistematização até chegar no estado de arte, existem dados 

que informam a relevância e em que pontos realmente meu resultado estará firme (Peluso, 

1998). A utilização de recursos computacionais para fins de apoio é fato irreversível. Aliás, 

estes possuem créditos com aplicações já presentes em diversos países restando tornar-se 

massificada e, devendo ser continuamente aperfeiçoada por pesquisadores da área. É fato 

que para haver tal continuidade os princípios foram testados e comprovados, afinal não é 

viável aplicar uma proposta sem fundamentá-la em algo, tratam-se dos desafios correntes 

nos quais o foco é a quebra de barreiras que impossibilitam esse contato homem-tecnologia 

e a ferramenta usada é a própria infoinclusão. 

 

Figura 1 – Pontos Positivos do uso de softwares computacionais 
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1. Computador permite erro e retificação dos erros 

2. O usuário é protagonista de seu processo 

3. Conceitos formais através de linguagem não-verbal 

4. Desenvolve lógica e aprendizagem 

5. Permite domínio de tempo e estratégia 

6. Leva a criatividade e a tomadas de decisões 

7. Desenvolve habilidades perceptivo-visuais 

8. O software computacional inclui e exige colaboração 

9. Inclui procedimentos de atenção e análise 

10. O procedimento é transferido para a realidade do aluno 
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Uma das problemáticas que sempre esteve presente em questão está ligada a dificuldade 

motora. Tal deficiência refere-se à perda da capacidade motora e/ou movimento, porém 

esta não deve ser vista como um problema sem soluções, uma vez que já existem diversas 

tecnologias que auxiliam essa e muitas outras problemáticas nos caminhos da medicina. 

Capacidade motora esta que pode estar simultaneamente ligada ao problema de 

desenvolvimento cognitivo, seja de uma criança, jovem ou adulto, o que os leva a terem 

dificuldades de aprendizagem e menos acesso às tecnologias constantemente incluídas na 

vida da sociedade. Entretanto, com o uso de softwares, por exemplo, é possível tornar o 

indivíduo - antes limitado a manusear objetos pequenos como lápis e borracha e, 

consequentemente, com menores chances de apreender o conhecimento desde a 

alfabetização - mais ativo ao aprendizado, utilizando aplicativos desenvolvidos para 

despertar “motivação, curiosidade, iniciativa e a autoconfiança, gerando o interesse em 

aprender” (Valente, 1997). Fez-se, portanto, o conhecimento de métodos para identificação 

de algumas variáveis úteis e precisas no contexto de portadores de necessidades 

locomotoras, além da abordagem de metodologias que serão aplicadas nesse próximo 

passo de modelagem do software educacional no auxílio de portadores de necessidades 

locomotoras. 
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O mundo tem passado por diversas transformações tecnológicas. A automação dos 

processos de negócios no mercado financeiro é um exemplo de onde estas alterações têm 

se feito presentes. A tomada de decisão nestas empresas passa a ser alicerçada nos dados 

que elas passam a ter disponível de cadastros e históricos de clientes. Mais especificamente 

no processo de concessão de créditos, a análise planejada é diferencial estratégico para 

financiadoras e bancos. Torna-se fundamental projetar cenários econômicos e analisar os 

parâmetros do cliente de acordo com a política de crédito de cada empresa, visando evitar 

prejuízos por concessões de crédito de risco ou identificar possíveis devedores. Assim, a 

utilização de métodos e técnicas computacionais tem sido utilizada para garantir a 

segurança da informação e identificar possíveis intrusões ou alterações de valores que 

podem influenciar negativamente na atividade de análise e decisão de uma financiadora. 

Neste contexto, a mineração de dados é aplicada auxiliando a detecção de riscos e limites 

anômalos de valores de créditos. Este trabalho objetivou desenvolver um sistema para a 

detecção baseada em técnicas de mineração de dados aplicada à identificação e 

classificação de padrões anormais a partir de uma base de dados financeiros. A base dados 

utilizada foi a German Credit Data, mantida por Frank e Asuncion [2], que possui dados 

de 1000 clientes de uma empresa financiadora de créditos e 20 atributos que quantificam e 

qualificam as informações de cada cliente. Alguns atributos são propriedades que estão no 

nome do cliente, histórico de crédito, valor do crédito concedido, estado da conta corrente, 

tipo de trabalho e quantidade de créditos já solicitados nesta empresa. Foram feitas analises 

nos dados baseando-se em políticas de créditos de financiadoras [1] e detectou-se que 

valores muito grandes de crédito concedido poderiam representar anomalias, alterações nos 

dados por pessoas não autorizadas. Foi inserido um cliente falso para garantir a existência 

de pelo menos um cliente inconsistente e, em seguida, foram aplicadas duas técnicas de 

mineração de dados, que são: algoritmo K-means e classificador baseado em regras. O 

algoritmo K-means determina k grupos de dados que possuam máxima semelhança entre 

si. O valor de k é definido a priori e cada grupo é representado por um centroide, que é a 

média dos valores do grupo. Os grupos são gerados a partir de um processo iterativo onde, 

a cada iteração, os dados são ajustados de acordo com a menor distância Euclidiana dos 

dados aos centroides. Para a escolha da melhor quantidade de grupos na base alvo, o 

algoritmo foi executado com o valor de k variando de 2 a 10, como apresenta o Gráfico 1. 

Observou-se que para k =5 foi gerado apenas um grupo bem menor que os outros. Após a 

vigésima iteração, observou-se que o valor dos centroides não se alterou, ou seja, o 

algoritmo atingiu convergência. Os centroides finais foram 1.160, 2.426, 4.120, 7.243 e 

12.576. O menor grupo, cujo centroide é 12.576, apresenta os maiores valores de crédito 

da base de dados e indica a possibilidade de existir alguma anomalia nos dados.  
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 (a)  (b) (c) 

(d) (e) (f) 

(g)  (h) (i) 

Gráfico 1 - Divisão dos dados em grupos. (a) dois grupos; (b) três 

grupos; (c) quatro grupos; (d) cinco grupos; (e) seis grupos; (f) sete 

grupos; (g) oito grupos; (h) nove grupos; (i) dez grupos.  
 

Posteriormente foi aplicado o classificador baseado em regras para uma análise mais 

detalhada deste grupo para identificar se há ou não anomalias no conjunto. As regras foram 

definidas junto ao especialista do negócio, que identificou principais fatores que 

influenciam na concessão de crédito, e são representadas na forma disjunta, R=(r1  r2 

…rk), onde R é conhecido como o conjunto de regras e os ri’s são as regras de 

classificação expressas pela equação ri: (Condição) → yi . As regras são estruturadas como 

uma árvore de decisão e, em cada nó, os atributos são testados para determinar qual o 

caminho de decisão até concluir qual o valor de crédito a ser concedido ao cliente. Por 

exemplo, apenas clientes que ainda não tenham solicitado crédito ou que já tenham 

pagado, possuam algum emprego, estabilizado e possua poupança com até mil dólares 

poderá registrar o valor de crédito concedido até 12.000 dólares. Caso o valor concedido 

esteja acima do valor definido pelo classificador, o algoritmo rotula o cliente como 

anômalo e alerta o analista para a existência do valor inconsistente. Contudo, na base de 

dados utilizada foi detectado apenas um cliente com valor inconsistente segundo as regras 

formuladas junto ao especialista. Este fato indica que pelo a base de dados analisada é de 

uma empresa de concessão de crédito que possui uma forte política de segurança que 

assegurou a confiabilidade dos dados e não houve erros de entrada de valores ou intrusões 

pessoas não autorizados. Em volumes de dados muito grandes a aplicação do algoritmo K-

means reduz o conjunto a ser analisado pela classificação com o classificador baseado em 

regras e, consequentemente, reduz o esforço computacional encontrando clientes anômalos 
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mais rapidamente. Portanto, a utilização das duas técnicas de mineração de dados 

combinadas se mostrou uma boa solução computacional para detecção da existência ou não 

de valores em bases de dados financeiros. 
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O sistema de controle de posição em azimute converte um comando de posição de entrada 

em uma resposta de posição de saída. Este sistema de controle pode ser utilizado para 

posicionar uma antena rádio telescópica, sendo passível de mudanças para melhoria do seu 

desempenho. O objetivo deste projeto é projetar um compensador via projeto no espaço de 

estado baseado no enfoque de alocação de polos, combinado com o observador, onde os 

polos de malha fechada devem ser alocados nas posições desejadas, satisfazendo a 

condição de estado completamente controlável. O modelo matemático do sistema é 

representado pelo diagrama de bloco simplificado na Figura (1). Onde o objetivo é inserir 

um compensador por realimentação de espaço de estado no canal de realimentação do 

sistema de malha fechada 

Ɵi(s)

Ângulo de azimute 

desejado

Ɵo(s)

Ângulo de azimute 

de saída

Modelo do sistema

Compensador

+
N

u x

+

6.63

( 1.71)( 100)s s s

CG
 

Figura 1 – Diagrama de blocos do sistema de posicionamento de uma antena com o 

compensador no canal de realimentação. 
 

O projeto de variável de estado compreende tipicamente três etapas. Inicialmente, verifica-

se a condição de controlabilidade do sistema. Em seguida, verifica-se a condição de 

observabilidade do sistema para projetar um observador para estimar os estados que não 

são diretamente disponíveis como saídas. Finalmente, a última etapa consiste na integração 

de forma adequada do observador com o controlador (lei de controle) objetivando obter o 

compensador de estado completamente controlável e observável. A Figura (2) exibe o 

compensador por espaço de estado com a integração do controlador com o observador. 

           

=Ax+Bu+Lỹ

        =oAx+Bu C

Modelo do 

sistema

Observador

-k

Lei de 

controle

C

+

-

+
N

u x y(t)r(t)

+

Compensador

ỹ = y - C

x
x x

 
Figura 2 – Diagrama de blocos do compensador controlável e observável. 
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O método no domínio do tempo, expresso em termos de variáveis de estado, é utilizado 

para projetar estruturas de compensação adequadas para sistemas de controle. A função de 

transferência da planta do sistema é representada em espaço de estado dada pela Equação 

(1):  

-101.71  -171  0 1
,  A=     1          0     0 , B= 0 , C= 0 0 6.63 , D=[0] (1)

    0          1     0 0

x Ax Bu

y Cx Du onde

 

Dado o sistema de controle de posição de azimute de uma antena, deseja-se projetar um 

compensador por realimentação de variáveis de estado que atenda as seguintes 

especificações de desempenho: entrada degrau unitário, overshoot (%SP) =25%,  fração de 

amortecimento ( )=0.406, tempo de assentamento (Ts) < 2s (critério de 2%) e erro em 

regime estacionário (e(∞)) nulo. Os polos de malha fechada do problema de alocação de 

polos são dado pela equação característica desejada da Equação (2): 
 

( ) ( 33)( 3.33 7.5 )( 3.33 7.5 )                                         (2)  A s s i s i  

O valor da matriz K utilizando a fórmula de Ackermann, é dado pela Equação (3): 
 

1 1[0 0 ... 0 1] [ / / / ] ( ) -62  116.1  2222.2         (3)nK B AB A B A  

Os polos desejados do observador são determinados pela equação característica do 

observador dado pela Equação (4): 
 

( ) ( 100)( 10 22.5 )( 10 22.5 )                                      (4) 
obs

A s s i s i  

Diante disso, determina-se o ganho L  utilizando a fórmula Ackermann dado pela Equação 

(5): 
1

2

1

0
0 -148.29

( )   86.72                                                 (5)
0   2.75
1

obs
n

n

C
CA

L A

CA

CA

 

Aplicando as matrizes de ganho do controlador e observador, respectivamente, 

-62  116.1  2222.2K
 

e -148.29 86.72  2.75
T

L , resulta no compensador 

definido na Equação (6): 
 

 -39.7  -287.1   -1239 148.29
  1         0         -575 86.72                                                           (6)
  0         1         -18.3 2.75

-62   116.1  2222.2 

x x

u x

 

O sistema de malha fechada do sistema com o com o controlador-observador no canal de 

realimentação é definido pela Equação (7): 

6 6 6 1
6 1

1 6
6 1

A       -BK
                 (7)

LC    (A-LC-BK)

x
C   0 ,

0

x x
x

x
x

x x BN
r

BNx
x

y
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Para -62  116.1  2222.2K
 
e -148.29 86.72  2.75

T
L , o sistema compensado 

da Equação (26) é definido na Equação (8): 

 

-101.7   -171      0          62    -116.1     -2222.2
     1          0        0           0         0             0
     0          1        0           0         0             0
     0

x

x
          0    -983.2     -39.7   -287.1   -1239

     0          0      575         1         0            -575
     0          0       18          0         1            -18.3

x

x

336
0
0

        (8)
336
0
0

X
0

0 0 6.63 0 0 0                                                                                  
0
0

r

y

 

Dado o sistema de malha fechada aplicou-se uma entrada ao degrau ao sistema 

compensado para verificar se as especificações de desempenho foram atendidas. A Figura 

(3) exibe a resposta do sistema compensado a uma entrada ao degrau. 
 

 

 
Figura 3 – Resposta do sistema compensado por controlador-observador. 

 
 

Observa-se que TS= 1.06s atende a especificação de resposta transiente. O erro de regime 

estacionário é nulo seguindo o critério de ±2%. O overshoot (%SP) de 23.9 é próximo de 

25%. Dessa forma, o desempenho do sistema satisfaz todas as especificações de 

desempenho. Portanto, a metodologia proposta, mostrou que os ajustes dos ganhos do 

controlador-observador eliminou a necessidade de uma solução de compromisso pelo uso 

de estruturas de controladores, de modo que os erros transientes e de regime estacionário 

possam ser especificados e projetados separadamente. Portanto, o projeto por espaço de 

estado do sistema da posição de azimute de uma antena pode ser uma alternativa 

promissora para o projeto e controle de sistemas em tempo real. 

 

 

Palavras-chave: Modelagem no domínio do tempo, Estabilidade, Erro de regime 

estacionário. 
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CARACTERIZAÇÃO DA CORROSÃO EM DUTOS DE ADUTORAS DE 

ABASTECIMENTO D’ÁGUA 
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Orientador: Francismar Rodrigues de SOUSA  
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Num aspecto muito difundido e aceito universalmente pode-se definir corrosão como a 

deterioração de um material, geralmente metálico, por ação química ou eletroquímica do 

meio ambiente aliada ou não a esforços mecânicos. A deterioração causada pela interação 

físico-química entre material e o seu meio operacional representa alterações prejudiciais 

indesejáveis, sofridas pelo material, tais como desgaste, variações químicas ou 

modificações estruturais, tornando-se inadequado para o uso (GENTIL, 1996). A corrosão 

é responsável pela perda de uma significativa parcela da produção metalúrgica global, 

cerca de 10 a 15%. Dados publicados pelo Natinal Bureau of Standards, estimam em 10 

bilhões de dólares o custo anual da corrosão nos EUA (GALEGO, 2009). Aponta-se a 

corrosão como principal causa dos constantes rompimentos na adutora ITALUÍS I, o que 

tem sido uma problemática enfrentada pela CAEMA e pela população de São Luis nos 

últimos anos. O sistema foi inaugurado em 1982 e desde lá vem sendo utilizado para 

abastecer a capital maranhense. O trecho da adutora que mais sofre com a problemática é o 

de Campo de Perizes, km 34 da BR-135. Cabe aqui investigar e retirar conclusões 

plausíveis da situação. O objetivo desse trabalho é estudar a corrosão em dutos de 

abastecimento d’água, avaliando as causas deste fenômeno e a influencia no processo de 

ruptura das adutoras. Retirou-se uma amostra bruta do duto rompido (500 mm x 300 mm) 

no dia 01/04 do presente ano, justamente no km 34 da BR-135, para assim dar inicio às 

investigações no Laboratório de Engenharia de Materiais do Núcleo Tecnológico de 

Engenharia (NUTENGE) da Universidade Estadual do Maranhão. Já em laboratório, foram 

realizadas algumas medições com um paquímetro de precisão 0,05mm, verificando-se a 

espessura da amostra de forma a comparar a Zona da Ruptura (onde se deu a corrosão) 

com Zona Intacta (espessura original do duto). Concluiu-se que houve uma perca de cerca 

de 49,03% da espessura original, o que explica o fato do duto não ter suportado trabalhar 

no regime para o qual foi dimensionado. Pela análise macroscópica contataram-se 

escavações localizadas, caracterizando a formação de “Corrosão em Placas”. Realizou-se o 

ensaio metalográfico de microestrutura a fim de comprovar se o material que compõem os 

dutos era compatível como especificado pelo fabricante no catálogo (SAINT-GOBAIN 

CANALIZAÇÃO, 2006). Retirou-se amostras cúbicas de 1mm³ (1mm x 1mm x 1mm) 

feito o embutimento, seguido de lixamento com lixa até nº 600, aplicou-se então o 

polimento com Alumina em suspensão 0,4 micron, levando-se em seguida ao microscópio, 

onde fio obtida uma ampliação na escala de 0,250 µm. Constatou-se então que o material 

em análise era Ferro “Fundido com Grafita Esferoidal” (também conhecido como nodular), 

sendo compatível com o apresentado no catálogo do fabricante. Em visita ao km 34 da BR-

135, verificou-se que os dutos estão às margens da pista e apenas parcialmente cobertos, o 

que contribui decisivamente para o processo de “Corrosão por Aeração Diferencial”, ou 

seja, a geratriz superior do duto atuou como cátodo, enquanto a inferior atuou como ânodo, 

justamente devido à diferença de aeração provocada por porosidades diferentes nas 

camadas solo. Observou-se também a passagem de rede elétrica de alta tensão nas 

proximidades da adutora, contribuindo para “Corrosão por Corrente Induzida”. O tráfego 
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constante de veículos pesados no local provoca grande vibração nos dutos, contribuindo 

consideravelmente no desgaste por fadiga. A CAEMA por meio de estudos realizados 

anteriormente pelo IPT (ALMEIDA, 2003) confirmou que o trecho de Perizes apresenta 

grandes concentrações de “salitro” e de “sulfetos” no solo, o que contribui decisivamente 

no desgaste dos dutos por corrosão. Em visita ao local, constatou-se por análise 

macroscópica que as propriedades do solo são compatíveis com as apresentadas no laudo 

do ITP. Uma boa iniciativa para eliminar o problema seria justamente afastar a adutora das 

margens da BR e da rede de alta tensão, sendo estes fatores que contribuem decisivamente 

para o processo de desgaste e fadiga dos dutos, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Figuras 1 e 2 - Escavações localizadas, caracterizando “Corrosão em Placas” (1). 

Ampliação em microscópio escala 0.250 µm, caracterizando “Ferro Fundido Nodular” 

(2). 
 

Figuras 3 e 4 - Adutora nas proximidades de rede elétrica de alta tensão, contribuindo 

para “Corrosão por Corrente Induzida” (1). Duto rompido na geratriz inferior devido 

fragilização por ação corrosiva, km 34 da BR-135, Campo de Perizes (2). 

690



 

 

 

Palavras-chave: corrosão, dutos, CAEMA. 

REFERÊNCIAS: 

ALMEIDA, N. L. Causas do rompimento da tubulação da adutora ITALUÍS I e avaliação das 

características do solo, p. 1-35, 2003. 

 

GALLEGO, Júlio. Materiais de Construção Mecânica I. UNESP, p. 1-5, 2009.  

 

GENTIL, V. Corrosão. Editora Guanabara Dois, Rio de Janeiro, 2ª edição, p. 1-74, 249-

270, 1987. 

 

SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO, Linha de adução de água, p. 9-11, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medições Zona da Ruptura (mm) Zona Intacta (mm) 

1ª medição 4,875 9,950 

2ª medição 4,900 9,975 

3ª medição 4,875 9,950 

Média Aritmética  4,883 9,958 

Tabela 1 – Medidas das espessuras na Zona de Ruptura e na Zona Intacta, 

caracterizando a perda de material por corrosão.  
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ANÁLISE DA PROPAGAÇÃO DE DEFEITOS EM DUTOS DE ADUTORAS DE 

ABASTECIMENTO D’ÁGUA 

 

Orientado: Thiago Aguiar SANTOS – Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmico do curso de Engenharia Mecânica – UEMA 

 

Orientador: Francismar Rodrigues de SOUZA 

Profº Msc da Universidade Estadual do Maranhão 

 

Dutos são equipamentos destinados ao transporte de líquidos e gases, que se estendem 

além dos limites do proprietário e possuem características próprias, como: estrutura com 

estado de tensões simples, pressão interna como carregamento predominante, estrutura 

com grande extensão dificultando o controle, detecção e gerenciamento do dano, passagem 

por regiões fora do controle da empresa (além dos limites físicos da companhia), ciclos de 

operação, movimentações de solo, corrosividade de produtos e do solo implicam em danos 

que podem levar a falha prematura e inesperada. As principais causas de falhas em dutos 

são relacionados com ações mecânicas externas na estrutura, corrosão interna (produto) e 

corrosão externa (efeito do solo), corrosão sob tensão interna e sob tensão externa, 

amassamentos, deformação plástica excessiva, vazamentos em ligações flangeadas e etc. 

Cerca de 44% das falhas em dutos no mundo são decorrentes de danos mecânicos causados 

por equipamentos, 12,5% são causados por defeitos de material e 13,5% são causados pelo 

pitting (corrosão alveolar) (Guilherme V.P. Donato, Revisão 2007) (figura 1). No presente 

estudo, objetivou-se analisar a propagação dos defeitos em dutos do ITALUÍS (implantado 

desde 1982), especificamente na BR-135, km 34, onde a ocorrência de rompimento tem se 

tornado preocupante diante da importância que o projeto tem para São Luís. Foi realizada 

uma visita na CAEMA no mês de abril para retirar partes da adutora para realização de 

testes, observando sempre cada forma da propagação da trinca nas mesmas, constatando 

que a falha ocorre sempre na geratriz inferior do duto (figura 2). Em laboratório, com as 

amostras polidas, utilizamos uma máquina microscópica para verificar a veracidade da 

informação do catálogo da empresa que produz os dutos quanto ao tipo de material que é 

feito o duto e constatamos que é realmente feito de ferro fundido nodular (figura 3), um 

material resistente à tração, impacto, compressão, corrosão e fadiga. Para fabricação dos 

dutos, a empresa utiliza o método da centrifugação após a obtenção e tratamento do metal, 

onde consiste em vazar o ferro líquido em um molde metálico cilíndrico em alta rotação 

deixando o processo de solidificação sendo feito pelo resfriamento externo, em seguida, o 

duto passa por processos de acabamento e revestimento onde recebem externamente uma 

camada de zinco metálico puro e internamente com argamassa de cimento, para 

posteriormente passarem por algumas etapas de testes. Com relação às falhas observou-se 

que o rompimento ocorre sempre no primeiro semestre do ano, ou seja, no período 

chuvoso, adicionando isso à forte presença de cloreto que aumenta o índice da corrosão, 

além disso, o solo é rico em ferro e alumínio, apresentando compactação proveniente da 

remoção periódica e uma vegetação pobre. As vibrações constantes na região da BR-135 

acrescentam para fadigar gradativamente o material, o tornando frágil e passível de 

processos de corrosão, adicionando a proximidade das tubulações com a rede elétrica de 

distribuição. Observou-se que a após a ruptura, a espessura do duto reduz praticamente até 

a metade do valor encontrado inicialmente. É importante lembrar que o sistema ITALUÍS 

tem vida útil calculada para 20 anos, como já se passaram 30 anos após sua implantação o 

desgaste causado pelo tempo deve ser levado em consideração, já que os processos de 
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corrosão, as vibrações constantes, a salinidade do local e a proximidade com a rede elétrica 

só tendem a agravar a situação existente. 

 

 

 

Figura 1 – Representação da porcentagem de falhas em dutos no mundo, onde podemos 

perceber que os danos mecânicos causados por equipamentos chegam quase à metade das 

ocorrências, em seguida o pitting aparece em segundo lugar, seguido por defeitos de 

material, corrosão generalizada, movimentação do solo, defeitos de construção, corrosão 

química/bactérias e por último a corrosão sob tensão. 

 

 

Figura 2 – Tubulação encontrada na CAEMA, onde o rompimento ocorre sempre na 

geratriz inferior.  
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Figura 3 – Ferro fundido nodular não atacado, retirado das amostras dos dutos da 

ITALUÍS, com ampliação de 300x. Visualização feita através da máquina “Nikon Eclipse 

LV 100”. 

 

Palavras-chave: rompimento, adutoras, ITALUÍS. 

 

REFERÊNCIAS: 

 

CALLISTER JR, W. D. - JOHN WILEY & SONS. Ciência e Engenharia dos Materiais. 

Nova York, 1991. 

 

CHIAVERINI, V. Tecnologia mecânica, processo de fabricação e tratamento - volume II, 

2ª edição, p. 32 e 33, 1986. 

 

GENTIL,V. Corrosão, 3ª edição, 1994. 

 

DONATO,G. V. P. Engenharia de dutos, 2007. 

 

KUMMERER, K.; Werkstoffe der Kerntechnik, G. Braun, Karlsruhe, 1980. 

 

HORNBOGEN, E.; Werkstoffe, 5. Auflage, Springer-Verlag, Berlin, 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

694



 

PROPOSTA DE OTIMIZAÇÃO DO LAYOUT PARA AUMENTO DA 

PRODUTIVIDADE EM UMA INDÚSTRIA DE MANUFATURA DE PRODUTOS 

DE ALUMÍNIO 
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O layout é a maneira segundo a qual se encontram dispostos fisicamente os recursos dentro 

de um sistema produtivo. Decisões sobre o layout, também denominado arranjo físico, são 

tomadas quando se projeta uma nova instalação e deve ser reavaliado sempre que 

ocorrerem mudanças na produção. De acordo com Gaither (2002, p. 197), “[...] o foco 

central da maioria dos layouts de manufatura é minimizar o custo de processamento, 

transporte e armazenamento de materiais ao longo do sistema de produção”. Os quatro 

tipos básicos de layouts existentes são: por processo, por produto, celular e posicional. 

Dependendo do tipo de processo e volume de produção de uma empresa, um destes quatro 

tipos de layout será preferível. Esta pesquisa apresenta, portanto, uma proposta de 

otimização de arranjo físico em uma empresa metalúrgica de produtos de alumínio para o 

aumento da produtividade. A metodologia da pesquisa está pautada na revisão 

bibliográfica para avaliar os aspectos pertinentes ao estudo do arranjo físico. Para tanto, foi 

necessário conhecer o tipo de processo produtivo e o volume de produção para definir o 

tipo básico de arranjo físico. Foram utilizadas as técnicas apresentadas pelos autores para 

elaborar o projeto detalhado de arranjo físico. De acordo com Cury (2006) para o estudo do 

arranjo físico em indústrias é necessário observar os produtos fabricados e o regime de 

produção. No caso de um projeto que envolva uma intervenção na organização, resultando 

em mudanças, afetando os métodos e processos de trabalho, como no caso do arranjo 

físico, deve ser desenvolvido atendendo as seguintes etapas: levantamento, crítica do 

levantamento, planejamento da solução, implantação e controle dos resultados. A empresa 

estudada atua no ramo metalúrgico, com a produção de discos e panelas de alumínio. É 

classificada como empresa de pequeno porte apresenta um quantitativo de 45 funcionários, 

com 18 anos de atuação no mercado de São Luís. Seus principais clientes são empresas 

comerciais, sendo que seus produtos são comercializados em vários Estados do Nordeste. 

A produção mensal processa, aproximadamente, 20 toneladas de lingotes de alumínio, 

sendo que deste total, cerca de 25% é destinado para a produção de panelas de variados 

formatos e tamanhos, bem como formas. A figura 1 apresenta algumas etapas da produção. 

 

 
Figura 12 – fundição (a); laminação (b); estoque de discos (c); furação (d). 
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As principais dificuldades observadas no arranjo físico da empresa são centros de trabalho 

distantes e dispersos, fluxos longos e confusos, como no caso da produção de panelas; falta 

de sinalização, que compromete a identificação dos riscos de cada setor, acúmulo de 

estoque em processo. O tipo de arranjo físico característico da empresa em estudo é por 

processo devido à especialização e dedicação dos funcionários aos equipamentos e não a 

todas as etapas do processo. Observou-se uma área específica para o processo de fundição, 

outra para a laminação e outra para a usinagem, que são características do layout por 

processo. A indústria trabalha com alto volume e grande variedade. A figura 2 ilustra o 

arranjo físico atual da indústria. 

 

 
Figura 13 – Arranjo físico atual da indústria. 

 

Seguindo os procedimentos na literatura para avaliação do arranjo físico, foi elaborada 

uma carta de relacionamentos para verificar qualitativamente a relação entre os setores da 

indústria. As prioridades de proximidade entre setores são indicados por: A: proximidade 

absolutamente necessária; E: proximidade especialmente necessária; I: proximidade 

importante; proximidade regular; U: proximidade não importante; X: proximidade 

indesejável. O quadro 1 ilustra as relações de proximidade na empresa. 
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Quadro 1 – Carta de relacionamentos. 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1 
RECEBIMENTO E 

EXPEDIÇÃO 
_ A O O O U A U O I A U 

2 MATÉRIA-PRIMA  _ A I O O U O I U U U 

3 FUNDIÇÃO   _ A I O O X X X X X 

4 LAMINAÇÃO    _ E I O I O U U U 

5 ESTAMPAGEM     _ E O E O O O U 

6 RECOZIMENTO      _ A I O O U U 

7 ESTOQUE DE DISCOS       _ A O O I U 

8 USINAGEM        _ E O U U 

9 FURAÇÃO         _ A O U 

10 EMBALAGEM          _ O U 

11 ESCRITÓRIOS           _ O 

12 REFEITÓRIO            _ 

 

Percebe-se que o diagrama encontrado satisfaz a maior parte dos requisitos de proximidade 

desejada entre os setores, ainda assim este arranjo obtido não possui as áreas adequadas às 

necessidades de cada setor e restrições físicas do prédio. Deste modo, foi necessário ajustar 

o layout obtido a realidade da planta industrial. A figura 3 apresenta o arranjo físico 

proposto com os respectivos fluxos de produtos na empresa. 

 

 

 
Figura 3 – Arranjo físico proposto com fluxo de produtos. 
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As principais propostas de melhorias foram: mudança do setor de usinagem para próximo a 

furação; utilização de um galpão pequeno para o estoque de panelas, que pode aproveitar o 

espaço vertical. Recomendou-se uma redução das distâncias percorridas, principalmente no 

processo de fabricação de panelas, bem como identificação das áreas de estoque em 

processo e sinalização dos riscos ambientais. Ainda foi disponível uma área para expansão 

da empresa. Dessa forma, a revisão na literatura proporcionou a fundamentação necessária 

para avaliar os aspectos inerentes ao estudo do arranjo físico. Utilizando as técnicas 

apresentadas pelos autores, foi possível estabelecer métodos para a avaliação do arranjo 

físico da empresa em estudo, determinando o tipo de arranjo adequado para a manufatura. 

Assim, pode-se afirmar que o estudo foi satisfatório, obtendo-se os resultados esperados no 

âmbito teórico da análise do arranjo físico proposto. 

 

Palavras-chave: arranjo físico; metalúrgica; São Luís. 
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CONCEPÇÃO DE UM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA COM USO DE 

BACIAS DE DETENÇÃO EM SÃO LUÍS – MA 

 

Orientado: Diogo José Silveira VIANA – Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmico do Curso de Engenharia Civil – CCT/UEMA 

 

Orientadora: Dra. Maria Teresinha de Medeiros COELHO 

Profª do Departamento de Expressões Gráficas e Transportes CCT/UEMA 

 

O sistema de drenagem urbana é um dos mais sensíveis pontos no que diz respeito ao 

processo de urbanização dos grandes centros urbanos, que com suas edificações e 

pavimentos vem impermeabilizando o solo onde antes as águas pluviais poderiam infiltrar 

naturalmente. Drenagem é o termo designado a definir à disposição natural de canais ou 

instalações destinadas a escoar a água em excesso acumulada em uma região, ou seja, é a 

remoção das águas pluviais, superficial ou subterrânea, de uma determinada área (De 

Bonis, 2005). Com o passar dos anos, a tendência mundial é fugir do sistema convencional 

(bueiro, etc.) que não se preocupam com o futuro da água a jusante, e passar a utilizar 

sistemas mais integrados ao meio urbano como é o caso das Bacias de Detenção, foco 

deste estudo. Dentre o sistema não convencional ou alternativo, existem as medidas 

estruturais, que envolvem a construção de novos sistemas de drenagem ou a reforma e 

ampliação da mesma, e as medidas não estruturais trazem segurança a população sem que 

haja interferência física no local, como o uso de alarme de enchentes ou placas de aviso. O 

Brasil, ao contrario de alguns países mais desenvolvidos, ainda carece de sistemas como 

este, apesar de nos últimos anos já terem sido implantadas Bacia de Detenção em cidades 

como Porto Alegre (ver Figura 01) e Belo Horizonte. Antigamente, a drenagem e a 

prevenção de enchentes eram atividades consideradas secundárias pelos gestores públicos, 

porém estudos desenvolvidos ao longo dos anos mostram a importância sanitária que este 

tipo de obra tem, evitando doenças tipicamente relacionadas a água estocada, como 

disenteria, cólera, dengue etc.. Dados do Ministério da Saúde apontam que para cada um 

real gasto em qualquer tipo de obra de saneamento, economizam-se quatro reais em 

medicina curativa (FUNASA, 2004), mostrando que além de qualidade de vida, obras de 

drenagem podem trazer retorno financeiro ao município. O volume de água que entra no 

sistema de drenagem é a diferença entre o volume de chuvas, e o volume que se perde no 

caminho (por infiltração, evaporação, etc.) até a entrada do reservatório de detenção. O 

problema abordado neste trabalho, que é um estudo de caso, envolve a identificação da 

problemática, que é a constante inundação da área do bairro do Coroadinho, mais 

precisamente na região da Bacia do Rio das Bicas, destacada na Figura 02. Dados de 

natureza socioeconômica foram coletados no local através de entrevistas, na qual os 

moradores foram indagados com perguntas sobre os transtornos relacionados às águas 

pluviais, para que fosse traçado a uma análise da real necessidade da população do bairro. 

Para se dimensionar uma Bacia de Detenção, é necessário saber algumas características 

inerentes a cada região, como dados hidrológicos, que foram determinados com a ajuda da 

CETESB (1986) e do software PLUVIO 2, com auxilio da Universidade Federal de 

Viçosa, e que foram fontes para a determinação da equação de índice pluviométrico 

característico de São Luís – MA. As características topográficas da região são 

fundamentais para a conclusão deste trabalho. Foram levantados o relevo, na qual 

constatou-se uma declividade de 30m e o talvegue principal com um comprimento de 

870,00m, e a área da bacia coletora com cerca de 21,39ha, com a utilização de mapas 

cartográficos e do software AutoCAD Civil 3D, e já de posse desses números, foi possível 
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partir para o dimensionamento da Bacia de Detenção. Ao final do processo de cálculo e já 

se conhecendo os valores que serão empregados na implantação desta obra, foi possível 

determinar um possível local para a construção do reservatório (ver Figura 03) que 

possuirá uma base retangular de 30m x 23m e uma altura de 2,20m, e um melhor traçado 

da tubulação de deságue, que é de aproximadamente 440m e diâmetro de 1,50m, até o 

canal do Rio das Bicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Drenagem Sustentável, Bacias de detenção, Inundações. 

 

Fonte: Prefeitura de Porto Alegre, 2008. 

 

Figura 01 – Exemplo de bacia de 

detenção em Porto Alegre. 
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FREQUÊNCIA E TAXA DE INFECÇÃO POR PLASMÓDIO EM Anopheles 

(DIPTERA: CULICIDAE) DO ESTADO DO MARANHÃO 

 

Orientada: Fábia Natiane Guimarães da SILVA – Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – CESC/UEMA 

 

Orientadora: Valéria Cristina Soares PINHEIRO 

Profa do Departamento de Química e Biologia – CESC/UEMA 

 

A malária é uma das mais importantes enfermidades no Maranhão, considerando-se a 

posição de transição do Estado e sua diversidade climática e de ecossistemas. Várias 

regiões são totalmente vulneráveis à ocorrência da doença como a Pré-Amazônia e a 

Baixada Maranhense, contudo, surtos vêm ocorrendo em outras regiões como a Leste e a 

Central. Este trabalho objetivou investigar a diversidade de Anopheles e a dinâmica de 

transmissão da malária no Maranhão. Foram realizadas coletas em novembro de 2011 no 

município de Presidente Sarney e em março de 2012 no município de São Mateus, locais 

com registro da doença. No município de Presidente Sarney foram capturados apenas 05 

espécimes de Anopheles darlingi no horário de 18h00 as 21h00. A tabela 1 representa o 

número de Anopheles coletados na localidade Retiro Velho. O A. albitarsis foi a espécie 

mais abundante sendo representada por 46,98 % (187 espécimes) da amostra total, seguida 

por A. nuneztovari com 32,41 % (129 espécimes), A. triannulatus com 10,81 % (43 

espécimes), A. darlingi com 8,79% (35 espécimes) e A. oswaldoi com 1,01 % (4 

espécime). De acordo com os dados da tabela 2 o ambiente mais abundante foi 

peridomicílio com 62,4 % da amostra, enquanto que o intradomicílio registrou-se 37,6 %, 

sendo a espécie mais abundante a A. albitarsis, tanto no intra como no peri com 79 

(19,8%) e 108 (27,1%) exemplares, respectivamente, e A. oswaldoi apresentou menor 

abundancia com 2 (0,6%) exemplares em ambos os ambientes. A tabela 3 mostra a 

distribuição das espécies coletadas de acordo com os horários e o ambiente em que cada 

uma foi encontrada. Considerando-se todas as espécies coletadas, A. albitarsis foi a espécie 

com maior abundância no intradomicílio com 79 indivíduos e no peridomicílio com 108 

indivíduos coletados. Para as análises moleculares foram analisados 393 exemplares 

pertencentes a cinco espécies de Anopheles, coletados no município de São Mateus nos 

dois ambientes conforme as tabelas 4 e 5. O resultado da análise gênica para detecção de 

Plasmodium sp para determinação da taxa de infecção dos mosquitos Anophelinos, através 

da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), demonstrou que não foi encontrado mosquito 

infectado, pois não houve amplificação. 

 

Tabela 1 – Frequência de Anopheles capturados na localidade Retiro Velho no município 

de São Mateus – MA, 2012. 

Espécie Quantidade Percentual (%) 

A. (N) albitarsis 187 46,98 

A. (N) nuneztovari 129 32,41 

A. (N) triannulatus 43 10,81 

A. (N) darlingi 35 8,79 

A. (N) oswaldoi 04 1,01 

Total 398 100 
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Tabela 2 – Frequência de Anopheles capturados na localidade Retiro Velho no intra e 

peridomicílio no município de São Mateus – MA, 2012. 
Espécie Ambiente  

 

A. albitarsis 

Intra 

79 (19,8%) 

Peri 

108 (27,1%) 

A. darlingi 15 (3,7%) 20 (5,1%) 

A. nuneztovari 49 (12,3%) 80 (20,1%) 

A. triannulatus 5 (1,2%) 38 (9,5%) 

A. oswaldoi 2 (0,6%) 2 (0,6%) 

Total 150 (37,6%) 248(62,4%) 
 

Tabela 3 – Frequência horária de Anopheles capturados na localidade Retiro Velho no e 

intra e peridomicílio por atração humana no município de São Mateus – MA. 
INTRADOMICILIO 

Espécie 18h00-19h00 19h00-20h00 20h00-21h00 Total 

A. albitarsis 15 46 18 79 

A. darlingi 0 9 6 15 

A. nuneztovari 7 19 23 49 

A.triannulatus 0 3 2 5 

A. oswaldoi 1 1 0 2 

Total 23 78 49 150 

PERIDOMICILIO 

Espécie 18h00-19h00 19h00-20h00 20h00-21h00 Total 

A. albitarsis 28 45 35 108 

A. darlingi 5 3 12 20 

A. nuneztovari 8 36 36 80 

A.triannulatus 6 19 13 38 

A. oswaldoi 1 0 1 2 

Total 48 103 97 248 
 

Tabela 4 – Número total de Anopheles coletados no peridomicílio em São Mateus e analisados 

por PCR.  

Horário Espécies  Total 

 
An. 

darlingi 

An. 

albitarsis 

An. 

oswaldoi 

An. 

nuneztovari 

An. 

Triannulatus   

18h-19h 5 28 1 8 6 48 

19h01-20h 3 45 - 36 19 103 

20h01-21h 12 35 1 36 12 96 

Total 20 108 2 80 37 247 

       Tabela 5 – Número total de Anopheles coletados no intradomicílio em São Mateus e analisados 

por PCR. 

Horário Espécies  Total 

 
An. 

darlingi 

An. 

albitarsis 

An. 

oswaldoi 

An. 

nuneztovari 

An. 

Triannulatus   

18h-19h 0 15 1 7 0 23 

19h01-20h 9 45 1 19 3 77 

20h01-21h 6 15 0 23 2 46 

Total 15 75 2 49 5 146 
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Palavras – chave: Malária, Anopheles, Diversidade. 
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MORTALIDADE PERINATAL: AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PRÉ-

NATAL, AO PARTO E AO RECÉM-NASCIDO EM CAXIAS - MA 

 

Orientada: Hévilla Jéssica Soares DAMASCENO – Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmica do Curso de Bacharelado em Enfermagem – CESC/UEMA 

 

Orientadora: Joseneide Teixeira CÂMARA 

Profª Msc. do Departamento de Enfermagem do CESC/UEMA 

 

Colaboradores: Mayra Camila Barbosa de OLIVEIRA – Acadêmica do Curso de 

Bacharelado em Enfermagem do CESC/UEMA 

 

A mortalidade perinatal é considerada um indicador sensível de saúde materno-infantil, 

que reflete tanto as condições de saúde reprodutiva, por sua vez ligadas a fatores 

socioeconômicos, quanto a qualidade da assistência perinatal – pré-natal, parto, e neonatal. 

A mortalidade perinatal, devido a relação estreita que guarda com a assistência prestada à 

gestante e ao recém-nascido, torna-se um valioso instrumento para a análise e adequação 

da assistência obstétrica e neonatal e do impacto de programas de intervenção nesta área, 

de modo a dar visibilidade ao problema e propiciar a identificação das ações de prevenção 

para o alcance de ganhos mútuos na redução da morte fetal e neonatal precoce evitável. O 

estudo da mortalidade perinatal em nível regional/local vem sendo cada vez mais 

enfatizado, e a aplicação de metodologias para avaliar causas básicas e evitabilidade é 

fundamental para se planejar adequadamente as ações de saúde na área perinatal. Diante 

disto, a presente pesquisa objetiva analisar a mortalidade perinatal e avaliar a assistência à 

saúde da gestante e do recém- nascido a partir das investigações de óbitos perinatais. Para 

isso, foram incluídos todos os óbitos perinatais, ou seja, os fetais a partir de 22 semanas de 

idade gestacional e os neonatais precoces de residentes em Caxias, registrados no Sistema 

de Informação sobre Mortalidade (SIM). O período estudado foi de 01/2008 a 12/2011. Os 

dados do Comitê utilizados nesse estudo foram provenientes dos formulários próprios da 

investigação do óbito, sendo utilizado para análise do banco de dados o software Epi Info. 

Foram analisadas na vigilância epidemiológica do município 328 Declarações de Óbitos 

perinatais, 173 fichas de investigação de óbitos fetais, e 151 fichas de investigação de 

óbitos neonatais precoces. De acordo com a análise das fichas de investigação dos óbitos 

perinatais compreendidos no período de 2008 a 2011, o coeficiente de mortalidade 

perinatal oscilou em torno de 26%. A mortalidade fetal ficou próxima de 14% em todos os 

anos e a mortalidade neonatal precoce manteve-se abaixo de 12,2%. O coeficiente de 

mortalidade perinatal no ano de 2008 foi de 25,91%, em 2009 o valor encontrado foi de 

22,98%, em 2010 o coeficiente assumiu o valor de 24,70%, e em 2011 o coeficiente teve 

um decréscimo, apresentando o valor de 20, 94%. 
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Gráfico 1 – Distribuição do coeficiente de mortalidade perinatal em porcentagem, no 

município de Caxias, MA, 2008 – 2011. 

 
 

Os dados obtidos mostraram que os óbitos ocorreram antes do parto em 50,9% dos casos, 

durante o trabalho de parto em 1% dos casos, depois do trabalho de parto em 43,9% dos 

casos e, ainda em 4,2 % dos casos, o dado foi ignorado. As mães já haviam sofrido perdas 

fetais/abortos em 19,2% dos casos. O sexo masculino foi prevalente, com 53% do total de 

óbitos analisados, ficando o sexo feminino com 43% e dados ausentes com 4%. A raça 

predominante foi a parda (46%), seguida da raça branca (6%), pretos (1%), indígenas (1%) 

e ignorada (46%). A maioria das mães (55,8%) estava na faixa etária de 16 – 25 anos, 

dentre estas mulheres, 75,3% não possuíam atividade remunerada e 30,5% tinham cursado 

o ensino médio. No que se refere ao tipo de gravidez, 91% eram gestações únicas, 8% 

eram gemelares e em 1% dos casos os dados foram ignorados. Em 64% dos casos o parto 

ocorreu via vaginal e em 35% dos casos o parto foi cesáreo. A idade gestacional prevalente 

diz respeito ao intervalo de 32ª a 41ª semana de gestação (59,1%), seguida pelo intervalo 

de 21ª a 31ª semanas (28,4%), até a 20ª semana (1,2%), da 42ª semana ou mais (0,6%) e 

10,7% das fichas não possuíam o dado. Quanto ao neomorto e natimorto, em 27,5% dos 

óbitos o peso ao nascer estava entre 1001g e 2000g, o sexo masculino prevalente, com 

53,3%, a raça predominante foi a parda (46%). Os diagnósticos mostraram que 29,3% dos 

óbitos ocorreram devido a Insuficiência Respiratória. A taxa de mortalidade perinatal 

encontrada no município de Caxias, Maranhão, neste estudo, foi superior à taxa encontrada 

no estudo de Martins (2010) realizado no município de Belo Horizonte - MG, da região Sul 

do Brasil, de São Paulo (BRASIL, 2009) e do Recife – PE (AQUINO et al., 2007). 

Contudo, ainda há desafios a serem superados como a maior redução dos óbitos 

investigados pelo Comitê, visto que a taxa apresentou tendência de declínio, mas não 

estatisticamente significativa. O ideal seria que esses óbitos tivessem alcançado uma maior 

velocidade de declínio em relação ao total de óbitos do município, pois são óbitos com 

maior potencial de evitabilidade. Entretanto, o não alcance desse maior declínio na taxa da 

mortalidade perinatal investigada deve ser objeto de avaliação mais acurada, pois pode ser 

também um reflexo da maior capacidade do Comitê em investigar e concluir os casos. Em 

relação à evitabilidade dos óbitos investigados com classificação de Wingglesworth, 

observou-se no período, em todas as categorias o predomínio das mortes classificadas 

como causas específicas (44,9%), seguida de asfixia (41,8%), o dado foi ignorado em 9,7% 

das fichas analisadas. O declínio da mortalidade perinatal, em Caxias, é um fato positivo 

que se deve provavelmente à implementação de melhorias na atenção perinatal no 

município. Em síntese, pode-se afirmar que a situação da mortalidade perinatal em Caxias 

– MA, no período de 2008 a 2011, apresentou-se com taxas em declínio, mas ainda há 

potencial para atingir melhores indicadores diante do perfil dos óbitos e das falhas 

identificadas na assistência perinatal. A prevenção da mortalidade perinatal tem relação 

direta com o modelo assistencial vigente, pois além dos determinantes biológicos é 

influenciada por questões sociais, as quais requerem um olhar mais geral e integrado das 

equipes de saúde, o que é contemplado no modelo de vigilância à saúde. Portanto, para que 
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a efetiva implantação do SUS ocorra, com a incorporação de todos os seus princípios, deve 

ser uma discussão atual e em pauta constante com os gestores, os profissionais e os 

usuários dos serviços de saúde, além das academias que deve visar a formação de novos 

profissionais, já capacitados para atuar neste sistema. A partir do estudo, constatou-se que 

o processo de atenção à saúde perinatal no município apresenta falhas principalmente na 

atenção ao pré- natal e parto, as quais colaboram para a ocorrência de óbitos 

potencialmente evitáveis, o que pode ser comprovada ao se identificar alto percentual de 

falhas na assistência ao pré-natal e parto. A partir do estudo, constatou-se que o processo 

de atenção à saúde perinatal no município apresenta falhas principalmente na atenção ao 

pré- natal e parto, as quais colaboram para a ocorrência de óbitos potencialmente evitáveis, 

o que pode ser comprovada ao se identificar alto percentual de falhas na assistência ao pré-

natal e parto. Diante dessa realidade, algumas recomendações são propostas. É preciso 

qualificar a equipe da atenção básica que realiza pré-natal para seguir as condutas já 

descritas em protocolos. Outra recomendação é reduzir o excesso de mortes fetais de causa 

inexplicada, que vem ocorrendo no final da gestação no município. A atenção ao parto 

também precisa ser melhorada, pois é inadmissível que o óbito perinatal de gestantes de 

baixo risco ocorra, dentro de maternidades classificadas como de alto risco, por falha na 

avaliação materno-fetal. O processo de trabalho precisa ser revisto, para que a condução do 

trabalho de parto e nascimento seja feita com a adoção de técnicas que favoreçam o parto 

seguro e o nascimento saudável. Enfim, avaliar a mortalidade perinatal em Caxias sob o 

enfoque da atenção dos serviços de saúde e da evitabilidade, permitiu melhor entendimento 

da situação vigente para buscar superar os atuais desafios. Desafios que englobam aspectos 

assistenciais, sociais e individuais. Portanto, para seu enfrentamento, as ações devem ser 

ampliadas para além dos serviços de saúde, com a adoção de uma abordagem não 

meramente biológica. O modelo de vigilância à saúde proposto pelo SUS contempla estas 

questões e, sua efetiva implementação torna-se necessária para reduzir esse ainda grave 

problema de saúde pública em nosso meio. Ressalta-se que o enfermeiro, profissional 

inserido em todos os níveis da atenção à mulher e criança, pode, em equipe, colaborar para 

o alcance de melhores indicadores perinatais. E o enfermeiro obstetra, pelo destaque nos 

trabalhos de humanização da assistência e atuação efetiva na promoção do nascimento 

saudável e humanizado, pode contribuir para a redução dos óbitos perinatais. 

 

Palavras-chave: Mortalidade Perinatal, Vigilância Epidemiológica, Enfermagem. 
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A Aloe vera L.(babosa) é uma planta medicinal em que os benefícios têm sido 

comprovados pelo senso comum ao longo do tempo. Entretanto, análises sobre a atividade 

cicatrizante dessa planta têm sido escassas. Em razão disto, objetivou-se avaliar a ação 

cicatrizante através da análise macroscópica e microscópica de lesões cutâneas em 

camundongos.  Foram utilizados 33 camundongos machos, os quais foram alojados no 

Laboratório de Fisiologia Animal da Universidade Estadual do Maranhão e exemplares da 

planta que foram conduzidas ao Herbário para registro e identificação da espécie. A 

espécie descrita foi Aloe vera L, com exsicata de número 3181. Das folhas dessa planta 

extraiu-se o extrato in natura que foi utilizado nas lesões cutâneas dos camundongos. Os 

animais foram marcados, pesados e separados em três grupos predefinidos, os mesmos 

foram anestesiados e submetidos a lesões de aproximadamente 1cm na região torácico-

dorsal através de incisão mediana. Posteriormente tratadas com 1mL do extrato in natura 

de Aloe vera e soro fisiológico como controle, sendo aplicado somente uma vez ao dia. 

Para avaliação macroscópica foram observados e descritos os aspectos como: edema, 

hiperemia, exsudato, tecido de granulação e reepitelização da área da lesão em todos os 

dias do experimento. Para confecção das lâminas, as peças foram fixadas em formol a 

10%, por 24 horas e, posteriormente, transferidas para concentrações crescentes de álcoois. 

Após a inclusão em parafina os blocos foram seccionados em micrótomo na espessura de 5 

micras e os cortes corados segundo a técnica de Hematoxilina e Eosina (LUNA, 1968). As 

Figuras 1 (a, b, c) e 2 (a, b, c), mostram a evolução macroscópica da cicatrização de pele 

dos camundongos do grupo controle e do grupo teste no terceiro, sexto e nono dias. O 

extrato in natura da Aloe vera demonstrou boa aplicabilidade e adesão aos ferimentos, 

devido à presença da lignina em sua composição, além de apresentar fácil e prática 

obtenção. No terceiro dia pós-cirurgia, as feridas tratadas com o extrato in natura de 

babosa apresentavam uma área de fibrina maior, recobrindo quase toda a extensão das 

feridas quando comparadas com o grupo controle. Neste dia, foram sacrificados 12 

animais, sendo 6 tratados com extrato in natura de A. vera e 6 com soro fisiológico, para 

que os fragmentos da área da lesão fossem analisadas ao microscópio. Observou-se que, no 

sexto dia, na área do ferimento tratado com soro fisiológico em geral uma borda mais firme 

e sobressalente o que pode indicar produção intensa de colágeno. Além disso, notou-se 

também que as feridas apresentaram-se bem irregulares quanto à forma e até enrijecimento 

da área integra ao redor.  Já nos camundongos tratados com o extrato in natura de A.vera 

as feridas estavam bem reepitelizadas e com pouca crosta de fibrina. Neste dia, foram 
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sacrificados 12 animais, igual ao anterior. No nono dia, as feridas tratadas com soro 

fisiológico apresentavam ainda crosta de fibrina, mas, o tecido de granulação estava 

presente no centro da ferida recoberto pela fibrina. Houve uma maior retração dos bordos, 

e o tecido de reepitelização começava a se apresentar nas bordas. Já as feridas tratadas com 

extrato in natura, apresentavam-se praticamente reepitelizadas e com presença de pelos. 

Neste dia, mais 9 animais foram sacrificados e os fragmentos coletados. Todos os 

fragmentos foram colocados em formol a 10% para posterior análise histológica. Por meio 

da avaliação microscópica dos cortes histológicos pôde-se observar que, comparando a 

área de cicatrização tratada com extrato in natura de A. vera com os cortes dos 

camundongos tratados com o soro fisiológico, a reepitelização e a reestruturação da derme 

apresentaram-se satisfatórias nos camundongos do grupo tratado com o A.vera, ao 

contrário do grupo controle onde foi observada pouca reepitelização e ainda restava crosta 

dificultando o processo cicatricial. No terceiro dia, notou-se que as feridas tratadas com o 

A.vera apresentavam colageinização e já havia área reepitelizada (Figura 4 - A). Além 

disso, notou-se que havia presença de vasos neoformados. Já nas feridas do grupo controle, 

havia menor colageinização, com fibras ainda desorganizadas com área de reepitelização 

pouco evidente. (Figura 3 - A). No sexto dia as feridas tratadas com o A.vera estavam bem 

colageinizadas e reepitelizadas com os tecidos já dispostos em camadas e presença de 

queratina (Figura 4 - B). Nos cortes histológicos do grupo controle observou-se menor 

colageinização, ainda havia tecido de granulação e pouca reepitelização (Figura 3 - B). 

Observou-se que no nono dia as feridas tratadas com o extrato in natura de A.vera 

mostravam pouca diferença do sexto dia, o que demostra a aceleração no processo de 

cicatrização com este mecanismo (Figura 4 - C). Já nas feridas tratadas com soro 

fisiológico estavam ainda em processo de reepitelização ( Figura 3 - C). Ao observar os 

resultados do grupo tratado com o extrato in natura de A.vera e do grupo controle, 

evidenciou-se macroscópica e à microscopia que o processo de cicatrização foi facilitado 

pela utilização do fitoterápico, demonstrando que apresentou melhora no grupo teste 

quando comparado ao grupo controle. Sendo assim a utilização do extrato in natura do 

fitoterápico demonstrou que este pode ser um importante aliado natural na reparação 

tecidual de fácil obtenção, prático e de baixo custo.  

                     

                     

                                        
                               

 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

Figura 1 - Evolução macroscópica da 

cicatrização no grupo controle. 

Terceiro (A), sexto (B) e nono (C) 

dias após lesão. 

Figura 2 - Evolução macroscópica 

da cicatrização no grupo teste. 

Terceiro (A), sexto (B) e nono (C) 

dias após lesão.  
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A 

B 

C 

Figura 3- Fotomicrografia de pele de 

camundongos tratados  com soro  fisiológico. Em 

A observa-se o processo de reepitelização (seta) 

no terceiro dia; em B início de formação de 

colágeno (seta)  no sexto dia e em C a evolução 

da reepitelização e vasos neoformados (setas) no 

nono dia após lesão, HE. 

Figura 4 – Fotomicrografia de pele de 

camundongos tratados com Aloe vera. Em A 

evidencia-se a a reepitelização, colageinização e 

vasos neoformados (setas) no terceiro dia; em B 

a presença da queratina (seta) no sexto dia  e em 

C a evolução da reepitelização e colageinização 

no nono dia após lesão, HE. 

A 

B 

C 

 
 

Palavras-chaves: Aloe vera; cicatrização; camundongos. 
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Diversos fatores influenciam na preservação da qualidade das sementes do amendoim, 

entre os quais as condições de produção, beneficiamento e armazenamento. Além dos 

efeitos do ambiente e da embalagem, devem ser considerados, ainda, os aspectos 

fitossanitários, por serem as sementes, via de disseminação de fungos, cujas micotoxinas 

são produzidas principalmente por espécies dos gêneros Aspergillus, Penicillium e 

Fusarium. O presente estudo teve como objetivo analisar a microbiota fúngica presente em 

amendoins comercializados no município de Caxias – MA, dando ênfase ao isolamento  e 

iddentificação de Aspergillus flavus, bem como verificar a presença da aflatoxina em grãos 

de amendoins para posterior difusão dos resultados obtidos.Foram realizadas 15 coletas de 

amostras, das quais, 11 foram feitas em diferentes pontos de vendas do mercado central da 

cidade de Caxias e 05 amostras foram coletadas em estabelecimentos dos bairros: centro e 

IPEM. As amostras foram coletadas em condições assépticas diretamente do local de 

comercialização. Os materiais assim coletados foram acondicionados em frascos de 

plásticos esterilizados e conservados à temperatura ambiente. Inicialmente foram separados 

os grãos de amendoins das cascas, em seguida foram isoladas as sementes de amendoins 

que apresentava uma aparência sadia. A partir de cortes dos grãos, foram realizadas as 

semeaduras em placas de Petri contendo no meio de cultura Ágar Sabouraud. Para cada 

amostra foram utilizadas 3 placas de Petri contendo as lascas do grão. Os cultivos foram 

mantidos à temperatura ambiente (30ºC) e acompanhadas semanalmente para identificação 

macroscópica do crescimento das colônias, após o crescimento em meio de cultura, as 

colônias que apresentavam aspectos sugestivos de Aspergillus foram separadas para 

posterior identificação microscópica, a partir dos microcultivos das amostras com suspeita 

de crescimento fúngico, sobretudo, crescimento do Aspergillus flavus. Para identificação 

dessa espécie fúngica, assim como de outras espécies encontradas no microcultivos, foi 

utilizado chave taxonômica baseada em ilustrações descritas por Larone (1993). Para tanto, 

as colônias foram identificadas e descritas micologicamente utilizando-se da microscopia 

óptica comum. Nas amostras de sementes de amendoins analisadas foram encontrados e 

identificados os seguintes tipos de fungos: Aspergillus flavus, Aspergillus terreus, 

Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus e Fusarium sp. Na análise macroscópica dos 

meios de cultura, foi observada a ocorrência simultânea do crescimento de várias espécies 

de fungos na mesma semente (Tab 01). Foi possível elencar a incidência de fungos em 

grão de amendoim, assim como o tipo de fungo de maior incidência. Dessa forma, dez 

amostras apresentaram crescimento fúngico positivo (Gráfico 01). Durante o período de 

estudo, A. flavus e A. niger obtiveram menor índice de contaminação dos grãos, 

diferentemente dos achados de Rosseto et al (2005) que encontraram maior prevalência de 
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A. flavus, assim como em Bruno et al (2000) os quais encontraram maior prevalência de A. 

Níger. Estes achados são importantes, uma vez que A. flavus, é a espécie de fungo com 

grande potencial de síntese de aflatoxinas B1, B2, G1 e G2 (ROSSETO et al, 2005), 

substância prejudicial à saúde do animais e do homem. Dessa forma, a quantidade de 

amostra onde foi encontrada presença de A. flavus nesta pesquisa é insignificante, 

comparadas com o quantitativo de amostras analisadas. Em posterior análise 

cromatográfica das 15 amostras, observou-se a ausência de aflatoxinas o que corrobora os 

achados iniciais da pesquisa. Os dados obtidos permitiram verificar a contaminação de 

cerca de 67% das amostras analisadas, sendo que  Fusarium sp., Aspergillus fumigatus, e 

Aspergillus terreus foram os fungos predominantemente encontrados. Foram encontradas 

as seguintes espécies de fungos: Aspergillus flavus, Aspergillus terreus, Aspergillus niger, 

Aspergillus fumigatus e Fusarium sp. Houve menor ocorrência de Aspergillus flavus e 

Aspergillus niger nos grãos estudados. Houve maior crescimento de fungos com baixo 

potencial para produção de aflatoxinas prejudiciais a saúde animal, reforçando o menor 

risco para a produção de aflatoxinas nas amostras analisadas. Na cromatografia, 

confirmou-se a ausência de aflatoxinas nas amostras analisadas. 

 

Tabela 01 – Crescimento fúngico associado. 

Fungos Associado  Amostras 

Aspergillus flavus e Aspergillus. Niger A2 

Aspergillus terreus e Fusarium sp. A3; A11; A13 

 

 

7%

14%

29%21%

29%

Incidência Fúngica

Aspergillus flavus 

Aspergillus niger

Fusarium sp.

Aspergillus terreus

Aspergillus fumigatus

Gráfico 01: Incidência de crescimento fúngico. 

 

Observa-se que a maior parte do crescimento fúngico correspondentes às amostras foram 

referentes ao crescimento de culturas de Aspergillus spp, cerca de 71%, que corresponde a 

6 amostras do tal. O restante, as outras 04 amostras (29%), corresponde ao crescimento de 

Fusarium sp. 

 

Palavras-chaves: Amendoins; Aspergillus sp; Aflatoxinas. 
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Aspectos sociais como um todo na Idade Média estão frequentemente associados à 

instituição Igreja Católica, que representa grande parte do conhecimento popular sobre esse 

período da humanidade. No entanto, para que ocorresse a formação e estabelecimento dos 

ideais cristãos pela Europa houve diversas vezes um embate (que em um contexto de longa 

duração não foi ‘planejado’) – de forma sincrética, entre o cristianismo e as diferentes 

culturas existentes, que foram dominadas ou dominaram países europeus. O resultado 

formou a cultura medieval que a posterioridade representa. Dentre a mitologia judaico-

cristã e as diferentes outras é que foram formadas as lendas e narrativas que permaneceram 

como partes do nicho de fantasias e maravilhas da Idade Média. As histórias - o folclore, 

fontes de oralidade que passavam de gerações em gerações demonstram os produtos desse 

contato entre culturas que descrevem o ambiente sobrenatural e mágico que o homem 

medieval presenciava. “Estudar mitologia medieval é um caminho fundamental para se 

entender em profundidade a sociedade medieval e, portanto as origens da civilização 

ocidental” (FRANCO JR. 1996, p.20). Ponto importante para se compreender os anseios, 

os medos, e as preocupações dessa sociedade a mitologia proveniente dessas apropriações, 

modificações e possíveis permanências de culturas como a celta, germânica, árabe etc. e o 

seu convívio com os preceitos cristãos (que também vão sendo formados e modificados 

durante os séculos) que irão legitimam ações, acordos, governos. Além disso, o folclore 

também podia ser utilizado como forma de resistência aos mesmos valores eclesiásticos 

que foram impostos em sociedades distintas entre si e de valores anteriormente diferentes. 

Dessa forma a luta entre os aspectos divinos e malignos dessas manifestações pagãs na 

mitologia resultante descrevem a própria forma como a população lidava com as regras e 

como via sua ancestralidade pagã – ora de forma benéfica, que traz bons frutos porque 

provem de poderes sobrenaturais, ora demonizados pelas mesmas razões. Esses mitos 

inspiraram criações literárias nos séculos XII e XIII que transformadas de histórias 

populares às narrativas produzidas por letrados e eruditos (por vezes religiosos) passaram a 

servir para legitimar poderes, ancestralidades e preceitos religiosos cristãos. Com a 

Reforma Gregoriana do século XII, que dividiu os segmentos laicos e religiosos de forma 

institucionalizada, a sociedade laica (e nobre) necessitou de formas outras para afirmar a 

sua identidade – e encontrou como meio as heranças pagãs, em detrimento a mitologia 

cristã. Frente a esse contexto estão as narrativas escritas da “Dama do Pé de Cabra” 

contida no Livro de Linhagens do Conde D. Pedro no caso Ibérico, e “O Romance de 

Melusina ou A nobre história dos Lusignan” escrita por Jean d’Arras em 1387 no caso 

francês que transmitem as referencias aqui citadas de apropriação dos mitos e lendas do 

folclore medieval para transformá-las em justificativa para o poder e a ascensão ou queda 

de uma família especifica que buscava através dos referenciais míticos se diferenciar. 

Ainda que em contextos diferentes essas duas narrativas sejam herança de uma mesma 

fonte céltica que é uma lenda muito propagada pela Europa, a da fada sobrenatural e de seu 

encontro e casamento com um mortal e que reinterpretada diversas vezes se torna literatura 

(SIQUEIRA, 1994). A esposa-animal representada pela Melusina (metade serpente/dragão, 

metade mulher) e a Dona do Pé de Cabra (mulher com pés de cabra) atua simbolicamente a 
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troca com a natureza que partindo do principio de troca de bens (inclusive sexuais) 

homem-mulher admitia assim um casamento de bons frutos e abençoado diante da 

superioridade do ser do Outro Mundo. O mito da mulher-animal vai ser adaptado assim as 

sociedades sedentárias que partindo de outros princípios irão reinterpretá-lo. As duas 

narrativas aqui citadas não são os únicos exemplos dos “contos melusinianos” (NUNES, 

2010) que são caracterizados pelo encontro e união de um ser sobrenatural com um mortal, 

que acontece pela troca do amor diante de uma condição a ser respeitada seguida pela 

transgressão e desaparecimento do ser sobrenatural. As narrativas escritas da história de 

Henno dos Dentes Grandes do clérigo Gautier Map e de Raymond do também clérigo 

Gervais de Tilbury constituem outras versões do mito celta e que tem como elementos a 

transgressão do interdito proposto pelo ser sobrenatural assim como acontece com 

Melusina e a Dama do Pé de Cabra. A transgressão acontece justamente pelo caráter 

sobrenatural da fada, que em algumas circunstancias se mostra metade animal (serpente, 

dragão, cabra). Em mitologias diferentes da cristã-medieval,como a céltica, a cabra, a 

cobra e o dragão possuem simbologias positivas. Sob olhar medieval, esses animais vão 

ganhar a conotação negativa e demonizada.  De caráter zoomórfico, portanto, a 

personagem feminina é ambígua e sincrética, pois absorve essas variadas significações.  

Outro elemento que podem ser elencados sobre a clara influencia céltica dessas narrativas 

medievais é a o espaço em que acontece o pacto feito entre a fada e o mortal. Normalmente 

acontece em uma floresta, fonte ou perto de um rio, ou lago.  O culto das águas na 

sociedade céltica é de importância para entender as características em comum das 

narrativas literárias do século XII e XIII e seus elementos não cristãos que inseridos numa 

sociedade cristã foram vistos como malignos demoníacos e que junto à figura da fada 

feminina traz também a questão da mulher ser a representante nessas histórias do 

sobrenatural e por conseqüência do diabo. Melusina é descoberta enquanto toma banho, 

que aos sábados é o momento que mostra seu lado sobrenatural. Na cultura céltica as águas 

têm uma associação fortemente ligada à mulher (OLIVIERI, 2006) quando elemento 

animado da mitologia (a própria Melusina se transforma no momento do banho, com o 

contato com a água), que frequentemente faz alusões aos poderes regenerativos e 

purificadores e por isso o culto e os rituais sempre estarem ligados a natureza, e 

especificamente a água. Suas deusas, por exemplo, são geralmente associadas a rios. 

Citadas anteriormente os textos do Livro das Linhagens e a história de Melusina por fim se 

ligam “ao mundo e a mentalidade céltica pelo aparecimento do sobrenatural e pelas 

concepções mágicas que pressupõem” (MATTOSO, 1980). Representam assim uma 

natureza que o homem cristão não podia controlar, e que temia – associação também feita 

pelo personagem feminino diabólico que era sempre a fonte dos males ocorridos ao 

homem, ligada a figura pagã da fada que representa dicotomicamente o poder que a família 

Haros, da Biscaia (Dama do Pé de Cabra) e a Lusignan, da França (Melusina) detém ao vir 

se originar de uma união sobrenatural e as características, diabólicas e que irão também 

servir de explicação para sua ruína por estarem justamente ligadas ancestralmente pelas 

raízes pagãs que a Igreja condenava. O próprio fato do ser sobrenatural nesses mitos 

desaparecer depois de certo tempo de união exemplifica o fracasso do mortal em manter a 

mulher feérica ao seu lado, que também é uma característica das narrativas orais célticas e 

que simbolicamente transmitem a contradição que o ser sobrenatural traz ao ordenamento 

social usual e que segundo Antônio V. P. Morás dá origem às diversas formas de interditos 

que são cercados os mitos. A questão da linhagem nesses dois exemplos trabalhados é 

muito forte quando analisadas através da apropriação feita pelos autores medievais a 

serviço de uma família especifica. O casamento de um ser do Outro Mundo e um homem é 

fator para gerar descendentes que pela própria razão de sua concepção serão 
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extraordinários. No caso português, o contexto da Independência da Biscaia onde a família 

nobre castelhana Haros tinha domínio e com representantes na Casa Real portuguesa à 

afirmação de uma linhagem sobrenatural que por conta da prosperidade da união inicial 

com o sobrenatural trouxe prosperidade, terras e o mais importante uma geração poderosa 

daria vazão à legitimidade de tal Casa. Da mesma forma, o Romance de Melusina vem 

como forma de exaltação e apologia a família dos Lusignan que diante dos conflitos 

existentes na França, e as brigas pelo trono real buscavam nos ancestrais históricos e por 

conta das lendas também sobrenaturais uma justificativa para seu poder e sua decadência 

(já que a história foi escrita num cenário de desaparecimento e ruína da linhagem e que 

buscou atribuir também ao ser do Outro Mundo e sua condição anormal os conflitos que se 

resultaram no romance). Assim, analisa-se nesse trabalho a importância dessa oralidade 

que provém do sincretismo cultural da Europa e que em suas formas escritas irão ser 

direcionadas para outras finalidades – os elementos célticos e os substratos arcaicos desses 

contos que permanecem nos textos medievais estudados, mas que apresentam 

modificações quanto ao sentido e que representam o próprio embate que aconteceu na 

Idade Média dos princípios pagãos e cristãos que regeram a sociedade e que deram 

embasamento para os conflitos de pensamento, de atitudes e que posteriormente vão 

maravilhar outros séculos diante dos ideais medievais e seu arcabouço mitológico que irá 

influenciar criações literárias, musicais e cinematográficas atualmente. 
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DIVINO VERSUS MALÉFICO SEGUNDO O PENSAMENTO DE RAMON 

LLULL (1232-1316) 
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Acadêmica do curso História Licenciatura- CECEN/UEMA 

 

Orientadora: Adriana Maria de Souza Zierer 
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O sub-projeto Divino versus Maléfico segundo o pensamento de Ramon Llull (1232 – 

1316) está inserido no projeto Os ensinamentos de Ramon Llull (1232 – 1316) para a 

salvação da alma na Idade Média, de autoria da Profª Drª Adriana Zierer, docente do curso 

de História da Universidade Estadual do Maranhão, tem por finalidade abordar as 

concepções do filósofo e teólogo maiorquino Ramon Llull. A salvação da alma era uma 

preocupação constante na vida do homem medievo, e suas boas ou más ações 

condicionavam seu destino pós morte. O imaginário medievo, riquíssimo em imagens do 

que poderiam ser os lugares do Além, contribuíam imensamente para aguçar ainda mais a 

curiosidade do indivíduo sobre o Além.  Afinal, qual era o destino dos justos e dos ímpios 

na Idade Média? Essa era uma dúvida que acometeu muitos pensadores, filósofos e 

teólogos naquele período, e com Ramon Llull não foi diferente. Llull nasceu em uma 

família nobre, e como ele próprio afirmava, era um homem fútil, frívolo. Até que um dia 

teve visões repetidas de Jesus Cristo crucificado, e entendendo as visões como um sinal 

divino para que ele se convertesse e fizesse algo realmente nobre em sua vida, deixou toda 

a vida que levava e partiu em peregrinação para converter o maior número possível de 

infiéis. Teve uma vastíssima obra (ao todo, mais de 200), sendo que a maioria abordam os 

temas mais recorrentes e que permeavam o universo medieval: religiosidade, a vida pós 

morte, salvação da alma, etc. Dentre as várias obras escritas por ele, este projeto tem como 

principal referencial teórico a narrativa Félix ou O Livro das Maravilhas, que é a mais 

conhecida e talvez a sua obra mais importante, tanto que é tida como uma das primeiras 

novelas de teor filosófico e social escritas na Europa Medieval. Novela, pois era algo novo, 

e que tratava não só de religiosidade, mas também Ramon ostra nesta obra a sua crítica à 

sociedade medieval, com alto teor reformista para aquela sociedade. É uma obra vasta, 

dividida em duas partes, e é considerada uma enciclopédia, pois permeia temas que 

abrangem o universo medieval, como Deus, o Homem, o Paraíso, o Inferno. O título Livro 

das Maravilhas é também, de certa forma, uma novidade: o conceito de maravilha 

(mirabilia) significa admirar com os olhos, descobrir algo raro e novo. Na narrativa, o 

personagem principal, Félix, recebe uma ordem de seu pai para andar pelo mundo para se 

maravilhas, para descobrir o porquê dos homens não amarem a Deus e para que Félix se 

depare com situações novas. Sendo assim, o Livro das Maravilhas é também o Livro das 

Descobertas. É uma obra que abrange aspectos sobre a salvação da alma, pois é dividida 

em vários capítulos, para que, mais uma vez, o imaginário mostre mais uma vez sua 

importância: Ramon deseja que o leitor, ao ler o Livro das Maravilhas, faça uma 

“caminhada imaginária’’ com Félix e, no fim, possa conhecer Deus. Ao longo do 

desenvolvimento da pesquisa, introduzimos outra obra luliana, não muito conhecida, 

porém de grande importância para se pensar a questão da instrução moral e religiosa na 

Idade Média. Trata-se da Doutrina para Crianças (1275), obra que o filósofo escreveu 

dedicada ao seu filho Domingos, uma criança. A Doutrina é considerada um manual de 

salvação luliano, que reflete muito bem a preocupação do homem medievo com a salvação 

e seu destino após a morte. O filósofo escreveu para o filho um verdadeiro manual moral e 
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religioso, com o propósito que, se Domingos seguisse os princípios que o pai deixara para 

ele; assim alcançaria a salvação. Esta Doutrina é considerada por alguns como pertencente 

à História da Pedagogia na Idade Média, visto que muito além de ser destinada para uma 

criança, serve para que analisemos sobre a questão da educação naquele período, mais 

especificamente a educação infantil no medievo, mostrando que o homem medieval 

preocupava-se sim com a educação moral e religiosa de suas crianças. A questão da 

criança na Idade Média é um tema que divide opiniões: alguns historiadores desconsideram 

a existência dos pequenos naquele período, dando como exemplo o renomado Jacques Le 

Goff, que já afirmou que a Idade Média, muito utilitária, não teve tempo para se apiedar de 

crianças, já Ricardo da Costa, importante historiador brasileiro que estuda e traduz os 

textos lulianos do catalão para o português e que tem vários estudos e trabalhos sobre 

Ramon Llull, é categórico ao afirmar que havia crianças na Idade Média sim, e os adultos 

preocupava-se com a instrução delas, tanto é que ele analisa a Doutrina para Crianças   

para confirmar isso. Na obra, Costa chama a atenção o modo como Llull descreve os dois 

principais espaços do além: Inferno e Paraíso. Llull descreve estes locais de forma 

detalhada, mostra-os de forma hierarquizada e com características propriamente lulianas, 

justamente para mostrar ao filho como eram os lugares em que, quem era contemplado 

com a glória celestial ou a danação infernal. A Doutrina foi o meio encontrado pelo 

filósofo para mostrar ao filho qual conduta ele deveria seguir para ser salvo e obter a glória 

no Paraíso, e mostra o quanto a educação, neste caso, foi importante para explicar como a 

salvação podia ser atingida por meios pedagógicos. Trata-se de uma educação para a 

salvação, visto que a morte estava sempre presente no cotidiano do homem na Idade 

Média. Segundo Jacques Le Goff, a morte era reconhecida, um momento esperado. A 

morte suscitava sentimentos, atitudes. Então, era constante a preocupação com o destino da 

alma após a morte. Porém, ações e atitudes do indivíduo em sua vida mundana 

condicionavam o destino de sua alma no Além segundo o pensamento cristão. Ramon 

afirmava que o livre arbítrio é determinante para o homem alcançar a salvação ou não, pois 

na Idade Média, o medievo estava sempre num embate entre divino e maléfico, entre 

dualidades, como os vícios e as virtudes. No Livro das Maravilhas o filósofo dá bastante 

ênfase às dualidades que o homem tinha presente em sua vida: lealdade e deslealdade, bem 

e mal, dentre outras. Por isso mesmo ele dá ao homem um papel importante, pois na 

concepção luliana o homem é o ápice da criação divina. Tratando ainda sobre os lugares do 

além, até o século XII esses espaços não eram definidos de forma bem hierarquizada e 

organizada. O século XII foi decisivo para forjar e instaurar como seria de fato a chamada 

geografia do além, termo cunhado por Jacques Le Goff. E ainda neste século surgiu um 

lugar especialmente para as crianças, o chamado limbo das crianças. Segundo o historiador 

Jerôme Baschet, no século XII o limbo foi forjado por conta das reivindicações dos pais à 

Igreja. Neste caso, os pais, preocupados com o destino da alma de suas crianças após a 

morte, passaram a pressionar a Igreja para que elas tivessem um lugar só para elas. No 

caso, estamos falando de crianças não batizadas, visto que o batismo era um sacramento 

extremamente importante para que a salvação fosse alcançada, este era o sacramento que 

“limpava’’ a mancha do pecado original. Sendo assim, a lógica era que, quem não fosse 

batizado, independente da idade, já tinha um ‘’lugar garantido’’ no Inferno e iria sofrer 

vários tormentos lá. Os pais, contudo, achavam injusto que seus filhos fossem para o 

Inferno pelo fato de não terem recebido esse sacramento, e pior, iriam sofrer as terríveis 

penas infernais. Ramon Llull coloca o limbo na Doutrina para crianças como sendo um 

lugar infernal, já Baschet assinala que o limbo não era como o Inferno, e lá a punição das 

crianças era o não contato com Deus. Quanto à punição infernal, o filósofo trata de utilizar 

o tão importante imaginário, forjando imagens do além para que o filho imagine como 
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eram o Inferno e o Paraíso. Porém, como ilustrar esses lugares para uma criança? Como 

mostrar essas imagens do divino e do maléfico no Além? Ramon utilizou o cotidiano, 

fazendo analogias com elementos corriqueiros do dia a dia para tentar mostrar ao filho o 

Inferno e o Paraíso, e essas demonstrações são tidas como pedagógicas, visto que era 

necessário incutir amor e temor a Deus. Era importante mostrar para a criança que era 

necessário amá-Lo e temê-Lo para ser salvo e agraciado com a benção de ir para o Paraíso, 

o que mostra mais uma vez o quanto era importante para os medievos uma educação para a 

salvação, neste caso, essa educação começava desde o primeiro estágio da vida, na 

infância. 
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Após mais de dois mil anos a civilização grega e sua cultura nos é intrigante, misteriosa, 

confusa e estas são apenas algumas palavras que mostram a complexidade de se entender 

este povo e que costumeiramente aparecem em nossa mente ao tentarmos entendê-lo 

usando do nosso olhar moderno sobre valores tidos como tão exógenos, principalmente 

com as intensas transmutações sofridas pelos nossos próprios valores morais ao longo 

desses dois mil anos já citados. Mesmo passado tanto tempo, o estudo da educação 

enfrenta uma série de problemas em sua compreensão devido a um freamento covarde 

encontrado nessa linha de pesquisa. A Paidéia grega não pretende dar conta apenas da 

formação intelectual de seus cidadãos, representação limitada que se teve da mesma 

durante muito tempo, mas pretende também dar conta da instrução do que diz respeito ao 

caráter, a personalidade e a honra desse indivíduo que aos poucos vai se construindo em 

cima dos valores de sua sociedade, valores esses que lhe são cuidadosamente enraizados 

em seu ser desde a infância. Paideía - termo grego que pode significar “educação, cultura”, 

comumente traduzido por educação e relacionado, intimamente, à identidade, conduta que 

todo cidadão deveria respeitar e seguir para ser considerado honrado e virtuoso perante a 

comunidade. Sob sua mais completa forma, a paideía ateniense supõe um conjunto 

complexo de estudos iniciado entre sete anos de idade até vinte anos e que possuía um 

objetivo: tornar-se ideal para buscar a harmonia entre o corpo e a mente, levando o cidadão 

a alcançar a areté (excelência). Na Atenas clássica visava-se formar o bom cidadão, pois 

esse é o modelo que deve ser seguido e que se almeja ser, por isso tentamos buscar quem 

era esse cidadão e de que maneira esse modelo exemplar de ateniense atinge todas as 

classes dessa sociedade, compreendendo que mesmo tal cidade se mostrando democrática, 

era pois repleta de cissiparidades sociais. Utilizamos aqui o mesmo conceito de cidadão 

que era transmitido pelas gerações em Atenas: ser cidadão era ser homem a partir de 21 

anos, filhos de pai e mãe gregos, nascido na Grécia, cumpridor do seu papel dentro da 

sociedade e seguidor dos valores morais da pólis. Claro que, seguindo prontamente esta 

definição veremos mais adiante que este cidadão seguidor da moralidade grega também é o 

mesmo sujeito envolto em uma série de contradições presentes no cotidiano da sociedade 

ateniense. A esse respeito destacamos aqui a importância de se recorrer à imagem enquanto 

fonte, uma vez que no campo imagético podemos encontrar tímidas respostas que os 

documentos escritos não evocam nem nos seus mais desesperados ecos. Nesse sentido, a 

arqueologia ganhou um papel de destaque em fusão com o ofício do historiador, pois é ela 

que aos poucos nos traz essa cultura imaterial deixada pelos antigos e como um mosaico 

cultural, nos traz informações antes desconhecidas e totalmente negadas às fontes escritas. 

O objetivo primordial é analisar através de todo simbolismo encontrado no mundo 

ateniense os valores atribuídos à educação musical e sua influência na formação de seus 

cidadãos, tendo nas imagens a documentação principal de interlocução com as fontes 

escritas. O trabalho baseou-se no corpus imagético de cerâmicas gregas que de alguma 

forma tocam à Paidéia, mas especificamente aquelas que denotam representações das 

práticas musicais, tendo nessa documentação a predominância de vasos de figuras negras e 
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vermelhas, não que haja alguma relação entre a coloração e as representações em si, mas 

que em sua grande maioria se apresenta dessa forma em meio aos vasos de cerâmica ática. 

Para que a leitura de todas as imagens de que dispomos fosse realizada utilizamos de dois 

renomados teóricos de imagens gregas: Claude Berárd e Claude Calame. Claude Bérard 

sugere que o pesquisador deve ter a priori as seguintes premissas: A– As imagens em 

suporte cerâmico correspondem a uma narrativa; B– Os artesãos criaram suas imagens a 

partir de um repertório comum de elementos estáveis e constantes na sociedade em que 

viviam; C- Estes elementos estáveis são considerados como unidades (icônicas) formais 

mínimas; D- A combinação dessas unidades formais mínimas forma um sintagma mínimo 

suscetível de se articular com outras unidades ou outros sintagmas para se constituir uma 

imagem de conteúdo narrativo. Bérard exemplifica: na combinação – homem/ pele de leão 

/ clava, as unidades formais mínimas constituíram o sintagma de identificação de Heracles. 

Através destas combinações associativas pode-se passar da relação de referência à relação 

de significação; E – Os pintores se mobilizavam para transformar signos figurativos numa 

“intenção de comunicar uma mensagem”, portanto nada foi pintado por acaso ou 

inocentemente; F– As imagens devem ser compreendidas como um sistema de signos 

criadores de significados. Como resultados, obtemos as inúmeras classificações do corpus 

imagético, utilizando o pictórico enquanto fonte principal da pesquisa tendo constatado o 

poder real da música enquanto pilar educacional evidenciado nos tipos musicais e nos 

lugares de sociabilidade dos músicos, sendo vista como instrumento de deleite e formação 

do caráter e não do parâmetro profissionalizante. A tipologia musical também pode nos 

dizer bastante sobre tais práticas, pois cada lugar era digno de um determinado som, ligado 

a uma determinada simbologia, onde se percebe através dos trajes dos profissionais da 

música, os diferentes ambientes nos quais esse profissional desenvolve suas funções, sendo 

assim o músico que trabalha na frente da batalha, não é visto da mesma maneira que um 

músico a desenvolver o tocar em reuniões íntimas como os banquetes, por exemplo.O 

interessante da educação musical é que ela é muito bem vista como mero adicional de uma 

educação da elite, ou seja, é um conhecimento que deve ser utilizado apenas para o deleite 

e não para se institucionalizar profissionalmente, por isso essa educação dita tradicional 

baseada na Paidéia pode ser vista como elemento de distinção dentro da Atenas, pois nem 

todos chegavam a garantir toda sua formação, e os valores dados à música vão se 

transmutando dentro das gerações. O contraditório faz-se presente a partir do momento em 

que esse músico ligado à promiscuidade pelos ricos é o contratado para animar estes 

banquetes que em sua maioria são oferecidas por estes mesmos ricos que os desprezam. 

Essa necessidade nos evidencia uma das grandes contradições desse contexto, pois, a elite 

que condena tais ações é a mesma que patrocina e gerencia as práticas assim como os 

profissionais que circundam esse mundo obscuro. A banalização da figura feminina, o 

consumo desenfreado do vinho, assim como a embriaguez são práticas comumente 

representadas nas imagens urbanas. Concluímos aqui a existência de uma estilização do 

cotidiano ateniense, isso porque somente a experiência cotidiana por si só, não seria capaz 

de abarcar todos os valores morais que deveriam ser transmitidos, explico aqui o deveriam 

já que grande parte desses valores era transmutada nas práticas cotidianas. É totalmente 

compreensível de se entender essa estilização se pensarmos na almeja da Atenas do 

período clássico em ser representada desta maneira, devido ao desejo de manutenção de 

status e hegemonia política diante das demais póleis no período em questão. Como 

podemos perceber as imagens elucidam muitos aspectos que as fontes escritas nos deixam 

escapar, e dessa forma são fundamentais na compreensão da totalidade do mundo grego, 

devendo atentar principalmente ao papel inerente a tais imagens e a função pela qual foram 

responsabilizadas dentro desse contexto, por isso, nada mais justo que tentar compreender 
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um pouco mais a fundo dessa civilização que tanto contribuiu na formação do pensamento 

do homem ocidental e o quanto essas representações sociais há tanto tempo pintadas ainda 

fazem tanto sentido no nosso mundo de hoje. 

 

    
 

   Figura 1 – música em ambiente aberto.         Figura 2 – música em ambiente educacional. 

 

Palavras-chave: Paidéia, Educação, Música. 
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MARANHENSES NOS REGISTROS REFERENTES ÀS CORTES 

CONSTITUCIONAIS PORTUGUESAS 

 

Orientada: Ana Lívia Aguiar de SENA - Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmica do curso de História Licenciatura - CECEN/UEMA 

 

Orientador: Dr. Marcelo Cheche Galves - DHG/CECEN/UEMA 

 

Este trabalho faz parte do projeto: O Maranhão nas Cortes Constitucionais Portuguesas 

(1821-1822), e tem como objetivo entender a relação entre as Cortes e as disputas políticas 

da província. Para isto, analisamos as representações que continham a descrição da 

sociedade maranhense do período e as motivações político-econômicas que levaram estes 

cidadãos a se dirigirem ao novo instrumento das demandas provinciais no início dos 

oitocentos: o parlamento português. “As Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação 

Portuguesa” foram criadas em decorrência da Revolução do Porto (1820). Os 

revolucionários vintistas adotaram uma constituição que englobava os “portugueses de 

ambos os hemisférios”, funcionando como um órgão de representatividade política da 

grande nação portuguesa. Nesse contexto, o Maranhão foi a quarta província a aderir ao 

projeto constitucional vintista, em abril de 1821. A partir daí, as petições, memorandos, 

cartas e ofícios são encaminhados pelos cidadãos maranhenses ao rei D. João VI e ao 

Soberano Congresso para a resolução dos problemas político–econômicos da província. As 

dinâmicas das relações políticas e econômicas da província perpassam pelas 

transformações do súdito em cidadão para poderem exercer livremente seus direitos. Desse 

modo, mapeamos e analisamos as representações de cidadãos maranhenses encaminhadas 

para as Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa em sua primeira legislatura 

(1821-1822). Nesse momento, a política na América portuguesa pautava-se pelos ideais 

vintistas, vitoriosos com a Revolução do Porto. Construtos opostos como despotismo e 

liberalismo/constitucionalismo passam a ter maior significação, servindo para rotular a 

postura política dos cidadãos face às modificações políticas no mundo luso-brasileiro. O 

despotismo representava tudo aquilo que fizesse menção ao Antigo Regime e era sinônimo 

de um poder ilimitado, concentrado nas mãos do soberano, já o 

liberalismo/constitucionalismo pautava-se pela representação dos cidadãos legitimada pela 

utilização da constituição e pela igualdade destes perante a lei, ainda que existisse uma 

diferenciação no exercício da sua cidadania.Nesse ambiente, diversos cidadãos 

maranhenses descontentes com a situação da província enviaram suas representações, 

abaixo-assinados e ofícios, ao Soberano Congresso e ao rei D. João VI, para relatar os 

acontecimentos que se passavam no Maranhão.Para Jurandir Malerba (2006), a 

“institucionalização do novo regime” abriu espaços para construir uma “opinião pública” 

sobre os direcionamentos tomados, enviando cartas, ofícios e memorandos ao Soberano 

Congresso. Por intermédio dessas petições e abaixo-assinados iniciamos o mapeamento 

sobre quais eram as intenções dos cidadãos maranhenses ao se dirigirem ao Soberano 

Congresso, percebendo-se também a forte polarização das disputas políticas existentes no 

Maranhão. Na tese de doutorado de Marcelo Cheche Galves (2010), nos é apresentado à 

circulação do primeiro jornal do Maranhão, O Conciliador, que trazia no seu conteúdo a 

defesa do governador da capitania, além do grupo do Corpo de Comércio e Agricultura do 

Maranhão criado pelo comendador Mário Meirelles, de apoio aos direcionamentos 

políticos da província. Na petição da Câmara de São Luís (AHU-ACL-CU-009, Cx.009, 

D.12173) dirigida ao Soberano Congresso congratulando o rei D. João VI pela instalação 

do Congresso Nacional, tem-se a reunião de diversos grupos da sociedade maranhense 

725



 

assinando um abaixo-assinado de apoio ao novo modelo constitucional vigente. Este segue 

os mesmos padrões da edição do Conciliador
25

 do Mês de Abril, dividido entre as 

representações dos Negociantes e Lavradores (Deputação do Comércio e agricultura); Do 

Corpo de Artilharia desta Cidade; Do Corpo da Cavallaria (Deputação da Cavallaria 

Franca); Do Regimento de Pedestres (Deputação do Batalhão de Pedestres).Em relação a 

este abaixo-assinado tem-se a resposta a ele quatro meses após o seu envio, a demora é 

explicada pela distância geográfica existente entre o Maranhão e Lisboa. A resposta é dada 

na sessão
26

 de 15 de fevereiro apontando-se a grande quantidade de felicitações ao 

governador encaminhadas por várias câmaras e a confecção em São Luís deste documento 

listando os vários segmentos da sociedade que o assinam. A Secretaria dos Negócios do 

Reino levam ao conhecimento do monarca D. João VI a petição feita em “11. º 26 de 

Outubro do dito. Conta da câmara de S. Luiz do Maranhão, dirigindo 7 representações de 

varias classes de cidadãos, todos abonando muito as virtudes e patriotismo do governador”. 

Abaixo se tem a quantificação das assinaturas presentes no documento da Câmara e o seu 

respectivo cruzamento com o jornal o conciliador, com o objetivo de verificar as 

desistências e permanências de um documento em relação ao outro no apoio ao governador 

Pinto da Fonseca a frente da Junta de Governo do Maranhão. A carta é produzida seis 

meses depois da publicação do Jornal. 

 

Lista de Assinaturas 

Representantes dos Negociantes e Lavradores 

Carta da Câmara Conciliador Assinaturas Presentes nos 

dois documentos 

68 29 45 

 

Representação do Corpo da artilharia desta Cidade 

Carta da Câmara Conciliador Assinaturas Presentes nos 

dois documentos 

1 7 6 

 

Representação do Corpo de Cavallaria 

Carta da Câmara Conciliador Assinaturas Presentes nos 

dois documentos 

21 11 34 

 

Representação do Corpo de Regimento de Pedestres 

Carta da Câmara Conciliador Assinaturas Presentes nos 

dois documentos 

26 1 13 

 

Este projeto visa estabelecer os pontos de transformação do cidadão maranhense na livre 

expressão dos seus direitos através do mecanismo constitucional que foram as Cortes. As 

transformações aconteceram não só no campo político, mas mental, pois conseguiram 

submeter o monarca português ao Soberano Congresso e as leis, bem como o crescente 

                                                 
25

Conciliador, nº. 5, 29/4/1821. 
26

NUM da Acta. 15. Data: Lisboa, 15 de Fevereiro de 1822. Limites: 195 a 209; SESSÃO DO DIA 15 DE 

FEVEREIRO. Página: 196. 
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poder do povo nos rumos do império português. Ao se trabalhar o cidadão, e sua 

importância nas relações de poder na província no início dos oitocentos, têm-se o 

deslocamento do poder político transferido para o coletivo da nação em decorrência da 

Revolução do Porto e vigência do Soberano Congresso Português. 

 

Palavras – Chave: Cortes, Disputas Políticas, Petições. 
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QUILOMBOS EM MOVIMENTOS: IDENTIDADE, REPRESENTAÇÕES 

SOCIAIS E DINÂMICA POLÍTICA 

 

Orientado: Igor Thiago Silva de Sousa - bolsista PIBIC/UEMA  

Acadêmico do curso de Ciências Sociais – CCSA 

 

Orientadora: Prof.ª Drª. Marivânia Leonor Souza Furtado – DCS 

Professora do Departamento de Ciências Sociais - DCS 

 

Este trabalho é fruto de um processo de acompanhamento e análise das atividades do 

Movimento das Comunidades Quilombolas do Maranhão - MOQUIBOM. Nesse sentido, é 

um esforço com o intuito de tentar compreender as especificidades e estratégias de luta 

desse movimento na consecução de seus objetivos. Para isso, partiu-se de uma análise 

macro das estruturas dos movimentos sociais com o objetivo de entendimento de suas 

características mais gerais, sem, no entanto, esquecer-se das especificidades que cada 

movimento social possui. Privilegiou-se, portanto, o contexto histórico no qual emerge o 

MOQUIBOM, enquanto ator coletivo, a fim de  analisar suas  estratégias próprias de luta, 

sendo este movimento  reflexo  de um processo concentrador de terras  onde determinados 

setores sociais encontram-se marginalizados tanto no aspecto de propriedade da terra 

quanto socialmente ao longo do processo civilizatório brasileiro, a saber os camponeses 

quilombolas. A análise das práticas e posturas do MOQUIBOM tem por objetivo revelar 

um movimento que tem como pauta a defesa intransigente dos territórios ocupados por 

comunidades quilombolas no Maranhão, tendo como característica uma mística que une fé 

cristã e religiosidade de matriz africana. Nesse sentido, esse movimento emerge e ganha 

destaque com a tentativa de organizar enquanto ator coletivo comunidades quilombolas 

que almejam o processo de conquista de direitos territoriais, sendo estes amparados pelo 

artigo 68 do ADCT, presente na constituição brasileira de 1988, como forma de reparação 

do Estado brasileiro pelo processo de escravização de africanos em território nacional. Para 

essa análise foi necessário o levantamento de material bibliográfico que possibilitasse o 

entendimento das estruturas dos movimentos sociais de forma macrossocial, vislumbrando 

a análise do MOQUIBOM, também se fez uso, como instrumento metodológico, a 

observação direta em mobilizações, ocupações e encontros promovidos por este tendo em 

vista, relacionar as similaridades e diferenciações na luta por efetivações de direitos entre o 

MOQUIBOM, a ACONERUQ e o CCN. Foi necessário, captar informações sobre os 

movimentos negros organizados existentes no Maranhão com agentes em diferentes 

organizações visando cruzar falas, visões de mundo e táticas organizacionais, fez-se uso de 

etnografias e da metodologia da história oral visando descrever as práticas e posturas dos 

membros do referido movimento negro. O MOQUIBOM pode ser percebido como um 

movimento social cuja dinâmica se mostra diferente dos movimentos clássicos, na medida 

em que o fator agregador não perpassa tão somente nem por uma questão de classe, nem 

pelos aparatos usais de consolidação dos movimentos, a saber, partidos políticos e 

sindicatos. Pode ser entendido como um “novo movimento social”, segundo alguns 

autores, na medida em que se mostra articulado com um fator diferencial de agregação 

tendo por base a auto-definição, a auto- organização e o uso da etnicidade como fator 

agregativo. Nesse sentido, sua dinâmica é de pressão frente ao Estado, como forma de 

assegurar certas garantias, o que lhe dá um caráter de destaque. A partir da análise feita 

neste trabalho e da dinâmica do próprio movimento, percebeu-se que o MOQUIBOM tem 

se consolidado enquanto movimento social que retomou a pauta da defesa dos territórios 

ocupados por comunidades quilombolas de forma intransigente. Nesse sentido, percebe-se 
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no Maranhão uma situação de concentração de terras em forma de latifúndios, ora 

improdutivos, ora de caráter meramente ornamental de modo generalizado, o que por essa 

razão coloca determinados grupos sociais, a saber, camponeses, em uma situação de 

constante insegurança, seja pela não propriedade da terra, seja por uma dimensão histórica 

de marginalidade no processo civilizatório brasileiro. O que se percebe nesse campo, é 

uma situação de inércia ou mesmo blindagem, para usar os termos de FURTADO (2012), 

do poder público e judiciário frente às violências cometidas no campo, o que por sua vez, 

reforça a situação de insegurança desse setor social. A articulação do MOQUIBOM junto 

às comunidades quilombolas se dá por meio de reuniões com as mesmas, onde nesses 

momentos são repassadas informações relativas aos direitos territoriais e a forma de 

acessá-los tanto para o processo de certificação, quanto para o processo de titulação. 

Nessas reuniões, pode-se perceber uma mística que une preceitos de matriz africana com 

crenças e práticas de matriz cristã, onde figuras da igreja católica e apóstolos estão 

inseridos juntos a cânticos e rodas de tambor, expressamente elementos de religiosidade 

afro. O MOQUIBOM, enquanto movimento social demonstra-se dinâmico e ainda em 

processo de formação, o que evidencia a importância da continuidade dos estudos e 

pesquisas sobre o mesmo. Neste trabalho foram abordados alguns aspectos característicos 

do MOQUIBOM, no entanto, este se mostra insuficiente para abarcar um movimento com 

uma gama de informações e ações em constante processo de transformação. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Movimentos sociais, direitos territoriais, comunidades quilombolas. 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 – Reunião do MOQUIBOM com 

ministros de Estado e representante da 

Secretaria Especial de Promoção da 

Igualdade Racial (SEPIR), no INCRA, em 

São Luís. Fonte: Clarianne N. de Campos, 

2011. 

 

Foto 1 – Passeata do MOQUIBOM 

realizada em frente ao Palácio dos Leões, 

Prefeitura de São Luís e tribunal de Justiça 

do Maranhão. Fonte: Jornal Vias de Fato. 

729



 

REFERÊNCIAS: 

 

ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno. Quilombos e as novas etnias. Manaus: UEA 

Edições, 2011. 

 

BRASIL. Constituição (1988). Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 

Brasília: Senado, 1988. 

 

BRASIL. Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003. Regulamenta o procedimento 

para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras 

ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato 

das Disposições Transitórias. Diário Oficial da União, Brasília, 21 nov. 2003. 

 

BRASIL. Instrução Normativa nº 20, de 19 de setembro de 2005. Regulamenta o 

procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, desintrusão, 

titulação e registro das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos 

de que tratam o art. 68 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal de 

1988 e o Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003. Diário Oficial da União, Brasília, 

26 set. 2005. 

 

FERNANDES, Bernardo Mançano. Sobre a tipologia de territórios. In: SAQUET, Marcos 

Aurélio; SPOSITO, Eliseu Savério (orgs). Territórios e territorialidades. Expressão 

popular. São Paulo, 2009. 

 

FURTADO, Marivânia Leonor Souza. Aquilombamento no Maranhão: um Rio Grande 

de (im)possibilidades. - Presidente Prudente: [s.n], 2012. Tese de doutorado apresentada na 

- Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia.  

 

SOUSA, Igor Thiago Silva de. O aquilombamento como movimento sócio-territorial: 

resistência histórica e longo caminho à cidadania. Trabalho de iniciação científica – 

Universidade Estadual do Maranhão. São Luis, 2011. 

 

TOURAINE, Alain. Os Movimentos sociais. In: FORACCHI, Mariliace M; MARTINS, 

José de Sousa. Sociologia e sociedade: leituras de introdução a sociologia. LTC. Rio de 

Janeiro, 2008. 

 

VELHO, Otávio Guilherme. Capitalismo autoritário e campesinato. DIFEL. São Paulo, 

1973. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

730



 

ANÁLISE DA CONTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS, PARA OS ASSENTAMENTOS 

RURAIS QUE ACESSARAM CRÉDITO PRONAF NOS MUNICÍPIOS DE 

ANAJATUBA, MIRANDA, PIRAPEMAS 
 

Orientada: Zuleide Teixeira PEREIRA - Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmica do curso de Geografia- CECEN/UEMA 

 

Orientador: José Sampaio de MATTOS JUNIOR 

Professor do departamento de História e Geografia- CECEN/UEMA 

 

No processo de industrialização da agricultura brasileira, as politicas públicas para o meio 

rural davam especial atenção para os setores voltados para o mercado internacional. 

Devido esta atenção especial dada aos setores mais capitalizados, os pequenos produtores 

rurais passavam por sérias dificuldades para se manter no campo e encontravam-se sem 

apoio institucional. Durante a década de noventa vários fatores contribuíram para que o 

segmento da agricultura familiar seja incluído na esfera de atuação das políticas públicas 

brasileira. A atuação da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura 

(CONTAG) e do Departamento Nacional de Trabalhadores Rurais da Central Única dos 

Trabalhadores (DNTR/CUT), os estudos que serão realizados em conjunto pelo 

FAO/INCRA (FoodandAgriculturalOrganization/ Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária)que irá caracterizar com maior precisão o que seria agricultura familiar e 

“estabelecem um conjunto de diretrizes que deveriam nortear a formulação de políticas 

públicas adequadas às especificidades dos diferentes tipos de agricultores familiares” 

(CAZELLA; MATTEI; SCHNEIDER, 2004). Os estudos realizados pelo FAO/INCRA 

serviram como base para a elaboração do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF), cuja institucionalização ocorreu através do Decreto 

Presidencial nº 1.946, datado de 28/07/1996, que tem como objetivo fortalecer atividades 

geradoras de renda das unidades familiares de produção, com linhas de financiamento rural 

adequadas à realidade do agricultor familiar. No presente estudo objetivou-se analisar a 

contribuição do PRONAF para os beneficiários da reforma agrária nos assentamentos 

rurais dos municípios de Anajatuba, Miranda e Pirapemas, que fazem parte do território 

Vale do Itapecuru, identificar como os assentamentos rurais destes municípios se 

beneficiam da proposta produtiva proposta pelo PRONAF e observar as mudanças que 

foram feitas nestes assentamentos após a implementação das propostas produtivas do 

programa. A pesquisa consistiu em no primeiro momento, em fundamentação teórica 

conceitual a partir de levantamento bibliográfico acerca da questão agrária no Brasil, 

criação de assentamentos rurais no Brasil, reforma agrária, conceitos de território e sobre o 

PRONAF, foram feitas visitas ao INCRA, na tentativa de coleta de informações a cerca do 

PRONAF, foram levantadas informações sobre o número de famílias assentadas e os 

números de assentamentos criados na região do Vale do Itapecuru, também foram feitos 

contatos com a entidade PLANEJA e COOSPAT que prestam assessoria técnica aos 

assentamentos que obtiveram crédito PRONAF no território Vale do Itapecuru, um dos 

principais instrumentos utilizados na pesquisa foi um questionário dirigido a beneficiários 

(as) do programa. O questionário foi aplicado nas comunidades de Matões e Forquilha, que 

fazem parte do P.A Mata Fome e localizam-se no município de Pirapemas. O projeto de 

financiamento foi elaborado em duas etapas, a primeira aconteceu no ano de 2009 e a 

comunidade de Matões foi a primeira a ter acesso ao crédito, 19 famílias fizeram parte 

deste primeiro grupo que acessou o crédito, no valor de R$ 379.125,05. A segunda deu-se 

no ano de 2010 na comunidade de Forquilha, 12 famílias tiveram acesso ao crédito, no 
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valor de R$ 239.447,49. Os recursos do projeto implementado totalizaram R$ 618.572,45 

beneficiando 32 assentados. De acordo com o projeto que foi pensado para a comunidade 

de Forquilha e Matões, as atividades beneficiadas seriam a bovinocultura, lavoura sistema 

agroflorestal. A partir do questionário que foi aplicado no P.A Mata Fome pôde-se 

perceber que todas as famílias que acessaram o crédito PRONAF pertencem ao Grupo A, 

fazem parte deste grupo: Agricultores familiares assentados pelo Programa Nacional de 

Reforma Agrária, público-alvo do Programa Nacional de Crédito Fundiário e os 

reassentados em função da construção de barragens. O questionário também procurou 

saber como os agricultores ficaram sabendo sobre o PRONAF, de acordo com a resposta 

de todos os beneficiários, os mesmos ficaram sabendo do programa através da cooperativa 

PLANEJA, a modalidades de Crédito de Custeio foi à única acessada pelas famílias, que se 

destina aos financiamentos das atividades agropecuárias e não agropecuárias e de 

beneficiamento ou industrialização de produtos, manutenção do beneficiário e de sua 

família, aquisição de animais destinados à produção necessária à subsistência. As famílias 

utilizaram o crédito recebido para a compra de insumos e pagamentos de serviço. Outro 

aspecto considerado, diz respeito à dificuldade, ou não, de pagar o crédito a que tiveram 

acesso. De acordo com a Tabela 1, 65,62% das famílias encontram dificuldade para quitar 

sua dívida, enquanto 34,37% disseram não ter encontrado a mesma dificuldade, entre os 

que disseram apresentar dificuldade para realizar o pagamento os fatores listados são: a 

baixa produtividade, os custos da produção e a falta de assistência técnica. Sobre a 

assistência técnica a maioria dos beneficiários (68,75%) confirmou que não está recebendo 

a prestação desse serviço e 31,25% que corresponde a 10 (dez) entrevistados responderam 

o contrário (Tabela 2). Os beneficiários que afirmam não ter respondido a assistência 

técnica, justificam ter sido este o motivo da morte dos animais, que adquiriram após o 

recebimento do crédito, pois segundo os mesmos eles não possuíam os conhecimentos 

necessários para trabalhar com os animais que foram adquiridos e logo, não foi possível 

evitar a morte dos animais. Para eles, a assistência técnica não cumpriu seu papel. Mesmo 

diante da situação de perdas de animais e dificuldades para pagar o crédito, 56,25% 

disseram que sua produção aumentou após a implementação do PRONAF, enquanto que 

43,75% afirmam que ela permaneceu a mesma Tabela 3. Quando indagados de que forma 

se deu esse aumento, os beneficiários respondiam que antes do acesso ao crédito possuíam 

a terra já conquistada e poucos meios de produção, o número de benfeitorias no 

estabelecimento era menor e não possuíam recursos financeiros. Sobre a origem da renda a 

Tabela 4, indica que 81,25% responderam que recebem algum tipo de benefício do 

Governo Federal, principalmente do Programa Bolsa Família, a aposentadoria ou outras 

formas de renda, pensão e auxílio doença atingem 43,75% dos beneficiários. A análise do 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) possibilitou 

inferir algumas considerações com os resultados da pesquisa. O programa enquanto 

politica pública, não pode ter sua importância excluída, tendo em vista de até os anos 90 os 

agricultores familiares não possuíam atenção especial, por meio do poder público de 

programas que fossem específicos para esta categoria social. Contudo, o programa ainda 

carece de algumas mudanças a fim, de que o mesmo possa se converter em um programa 

que faça jus ao seu objetivo que é gerar renda as unidades familiares. Mesmo que não se 

possa concluir que o PRONAF, atingiu os resultados que propõe o programa no que tange 

ao fortalecimento de atividades geradoras de renda nas unidades familiares, observou-se 

certas melhorias nas terras dos beneficiários do programa. Um dos maiores obstáculos e 

que pode ser apresentados, diz respeito à falta de capacitação dos beneficiários do 

programa. Cursos de capacitação devem ser oferecidos para os agricultores familiares que 

tem ou terão acesso ao crédito, visando à conscientização de todo o processo de 
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recebimento do benefício, formas de aperfeiçoar o crédito recebido, como utilizá-lo de 

forma, que ele fortaleça a produção nas unidades familiares. Um dos principais motivos 

que limitou a pesquisa, diz respeito à frustação vivida pelos beneficiários pela perda dos 

animais adquiridos. A assistência técnica deve ser realizada de forma constante, a fim de 

evitar que problemas e frustações como a morte de vários animais tornem a se repetir. 

Sobre o comportamento da renda, o programa ainda não consegue garantir que todos os 

beneficiários sobrevivam, somente, com a renda proveniente da produção agropecuária, 

tendo em vista que a maior fonte de renda é proveniente de programas de ajuda 

governamental. Por fim, conclui-se que a contribuição do projeto pensado pelo PRONAF 

nos assentamentos que tiveram acesso ao mesmo no município de Pirapemas, ainda não foi 

alcançado, tendo em vista a falta de articulação entre as cooperativas que são responsáveis 

por capacitar e prestar assistência técnica e os beneficiários do programa. Ainda inexiste a 

integração necessária para alcançar o desenvolvimento local. 
 

 

 

Teve dificuldade para pagar o crédito Total % 

Sim 21 65,62 

Não 11 34,37 

Total 32 100 

  Tabela 1  – Pagamento do Crédito/ ORG: PEREIRA, Z.T. 
 

 
 
 

 

Assistência Técnica Total % 

Sim 10 31,25 

Não 22 68,75 

Total 32 100 

Tabela 2 – Assistência técnica após o financiamento/ ORG: PEREIRA, Z.T. 
 

 
 

 

Após receber o financiamento a sua produção Total % 

Aumentou 18 56,25 

Permaneceu Igual 14 43,75 

Total 32 100 

Tabela 3: Comportamento da produção após o PRONAF/ ORG: PEREIRA, Z.T. 
 

 
 

 

 

Origem % 

Programas Governamentais 81,25 

Aposentadoria 25 

Outros 18,75 

Tabela 4: Origem da renda do beneficiário/ ORG: PEREIRA, Z.T. 

 
 

 

Palavras-chave: PRONAF; Agricultura Familiar; Assentamento Rural.  
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TIPOLOGIA DA HABITAÇÃO: DA CASA DE CONJUNTO À CASA DO 

CONDOMÍNIO FECHADO 

 

Orientada: Rafael Duailibe dos Santos - Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo – UEMA 

 

Orientadora: Marluce Wall de Carvalho Venancio 

Profa do Departamento de Arquitetura e Urbanismo - UEMA 

 

O trabalho a ser apresentado tem como proposta investigar a habitação produzida na 

década de 70 que surgiu em decorrência do processo de urbanização de São Luís. 

Pretende-se então entender como os moradores destes conjuntos produzidos se 

apropriaram das residências. Quais as mudanças por estes realizadas, quais suas 

necessidades. Seria a proposta modernista, aceita pelos moradores? A produção 

habitacional das décadas de 60 a 70, ainda bastante influenciada por Le Corbusier, pregava 

a edificação de casas tipo. Empregava-se a técnica da tipologia repetida em grande escala, 

como uma forma mais barata de se construir. Para o Brasil que passava por uma crise de 

caráter Habitacional, esta parecia uma ótima solução. Logo pode-se listar os seguintes 

objetivos: Identificar tipologias dos conjuntos habitacionais produzidos no período 1960-

1980; identificar as transformações (ou permanências) sofridas pelas tipologias dos 

conjuntos habitacionais em três níveis: estético, funcional e de mudança de uso; Identificar 

tipologias de enclaves residenciais privados;  estudar comparativamente as duas tipologias. 

Para que o desenvolvimento deste estudo escolheu-se como objeto de pesquisa o conjunto 

do Maranhão Novo e o condomínio residencial Ecopark, utilizando-se da seguinte 

metodologia: o estudo foi dividido em etapas, sendo uma parte feita através de estudo de 

documentos antigos e trabalhos já realizados (busca pela história do maranhão novo) e a 

outra parte através da pesquisa em campo e entrevista com os moradores (análise do 

Maranhão Novo e do Ecopark). O Maranhão Novo caracteriza-se como um exemplo da 

arquitetura da década de 70, tendo 432 casas, sendo estas divididas em quatro residências 

de diferentes tipologias. Originalmente possuía diversos problemas de ordem de 

infraestrutura (cabe pontuar que como estes conjuntos foram edificados em áreas de 

expansão da cidade, em muitos casos cabia à própria construtora construir a 

infraestrutura), sendo estes referentes à iluminação, abastecimento de água entre outros. 

Durante as entrevistas ficou evidente que a casa possuía diversos problemas e que por isto 

muitas famílias desistiram de morar neste. Estes problemas, no entanto fizeram com que os 

moradores precisassem adaptar a residência às suas necessidades. Isto gerou uma alteração 

na tipologia, na medida em que o morador se apropriava daquele espaço. Logo as casas 

antes iguais, foram tomando diferentes formas e usos. Porém um detalhe interessante pode 

ser percebido ao se andar pelo conjunto. Na medida em que um morador mudava sua casa, 

seu vizinho a tomava como referência, fazendo com que uma nova tipologia surgisse. Esta 

se caracteriza por estender o telhado da casa até o muro, cobrindo o terraço e ampliando a 

área útil da casa. Este muro por sua vez é aumentado e nele são abertos vãos normais ou 

em arco (normalmente abatido). O muro é normalmente revestido com peças cerâmicas. 

Porém este fenômeno não se restringe somente à fachada, na medida em que se pode 

observar no interior de casas vizinhas, elementos iguais. O segundo condomínio visitado 

foi o Ecopark. Localizado no Aririzal, este condomínio possui 30 casas, divididas por uma 

área de lazer que abrange área esportiva, piscina, salão de festas etc. Esta visita mostrou 

uma área completamente diferente daquilo visto no Maranhão Novo. Enquanto este último 

mostra-se dinâmico (na medida em que as casas estão em constante evolução) o Ecopark 
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possui uma estrutura rígida, onde o morador não possui permissão para alterar a fachada de 

sua casa, nem mesmo a cor. Das 30 casas, o condomínio possui 27 de um mesmo tipo. As 

três restantes se dividem em uma de canto e duas localizadas no final do condomínio com 

uma tipologia própria. Algumas outras diferenças foram notadas. Ao se analisar o 

Maranhão Novo, percebe-se que acompanhada da mudança de tipologia, vem uma 

mudança de uso em muitos casos. Este então ao longo dos últimos anos tem ganhado um 

caráter comercial enquanto o aririzal tem se tornado cada vez mais residencial. Constatou-

se também que enquanto no Maranhão Novo, houve uma necessidade muito maior de se 

mudar a casa, no Ecopark os moradores se mostravam mais satisfeitos com suas 

residências, tendo poucas delas sofrido reformas. Com todas as informações levantadas por 

este trabalho, pode-se aproximar muito mais da compreensão de como as pessoas se 

apropriam de suas residências. Mais do que isso, foi possível perceber como os dois casos 

se distanciaram, mesmo possuindo uma proposta inicial semelhante em muitos aspectos (a 

própria ideia de se repetir uma tipologia em série, por exemplo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 01 – A 
direita a casa 
do Maranhão 
Novo e a 
Esquerda a 
casa do 
Ecopark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 – 

Exemplos de 

casas da Rua G, 

no Maranhão 

Novo. Percebe-

se que muitas 

delas 

atualmente 

seguem a nova 

tipologia 

explicitada no 

texto. 
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Figura 03 – Condomínio ecopark. Percebe-se uma grande diferença na organização destes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04 – Condomínio ecopark. 

 

Tabela 01 – Comparação de Áreas. 
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AS OBRAS PÚBLICAS IMPERIAIS (1868 A 1889) COMO INSTRUMENTO DE 

LEITURA ESPACIAL URBANA DE SÃO LUÍS 

Orientanda: Sara Moreira Maia – Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo - CAU/UEMA 

 

Orientador: Érico Peixoto Araújo 

Prof. M. Sc. Da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA 

 

Durante o segundo reinado no Brasil, as cidades passaram por importantes transformações. 

Com a nova estrutura do Governo, foram criadas instâncias administrativas, que tinham 

como finalidade controlar os processos ordenatórios das cidades. Dentre elas, a criação da 

Diretoria de Obras Públicas, que a partir de 1847, possibilitou maiores investimentos na 

infraestrutura urbana das cidades. No período estudado (1868-1889), a importação de 

novos materiais e técnicas construtivas, possibilitada pela vinda de estrangeiros para o país, 

foi fundamental no processo de desenvolvimento das cidades. A construção das estradas de 

ferro, aliada à economia cafeeira, foram peças-chaves nesse processo. Partindo da 

investigação das obras públicas ocorridas em São Luís na segunda metade do século XIX, 

o estudo em questão é de grande valia para o entendimento do processo de crescimento e 

formação da cidade. Esta pesquisa tem como objetivo produzir um instrumento de leitura 

da malha urbana se São Luís de acordo com as obras públicas executadas no período de 

1868 a 1889, bem como a catalogação dessas obras, o ano de realização, a classificação 

(edifício público, infraestrutura ou paisagismo), e o tipo de execução (reparos, construção 

ou embelezamento). A primeira fase da pesquisa consistiu no levantamento fotográfico de 

alta definição de todas as pastas do acervo da Repartição de Obras Publicas do século XIX 

encontrados no arquivo Público desta cidade, e a segunda fase consistiu na realização de 

duas atividades paralelas: a formulação dos resumos de cada manuscrito fotografado e a 

pesquisa bibliográfica, para haver maior embasamento teórico a respeito do tema a ser 

abordado. Após a definição da base de dados da pesquisa, partiu-se para o estudo e 

formulação do processo evolutivo da cidade de São Luís, baseado nas obras públicas, 

utilizando ferramentas de geoprocessamento. O procedimento adotado pela pesquisadora 

para organizar o período estudado, foi dividi-lo a cada cinco anos. Partindo deste princípio, 

cada quinquênio é representado com um mapa temático, uma tabela demonstrativa e a 

dissertação de algumas obras mais relevantes na visão da autora. O primeiro quinquênio 

vai de 1868 a 1873, e o segundo de 1873 a 1878. Os últimos dois quinquênios estão 

representados juntos, devido ao menor número de obras registradas. Durante seus 

primeiros anos de operação, a partir de 1847, a Diretoria de Obras Públicas realizou 

diversas obras de melhoramentos viários e embelezamento da cidade. Ruas foram calçadas, 

praças foram arborizadas e diversos edifícios públicos passaram por reformas. Algumas 

obras de grande porte também foram executadas, como o levantamento da margem 

esquerda do rio Anil, para captação de suas águas. Com o melhoramento do sistema de 

abastecimento de iluminação pública, que passou a ser à base de gás hidrogênio, foram 

instalados novos lampiões nas ruas da cidade. Entre 1868 a 1889, os investimentos 

concentraram-se mais nos reparos de edifícios públicos, dentre eles: Quartel do Campo de 

Ourique, Quartel do Corpo de Polícia, Biblioteca, Casa da Assembleia, Matadouro, Santa 

Casa da Misericórdia e Capitania dos Portos. Passaram por reparos também as igrejas de 

São Tiago, de Santo Antônio e da Sé, Palácio do Governo e Teatro São Luís. A Cadeia 

Pública e a Casa de Educandos e Artífices passaram por ampliações. Foram construídos o 

Hospital dos Lázaros e um prédio para o Tesouro Público, que até então funcionava no 
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Palácio do Governo. Diversas ruas tiveram seu calçamento melhorado, como: Rua dos 

Remédios, Rua de São Pantaleão, Rua Formosa, Rua do Passeio, Rua da Palma e Rua da 

Cruz. O Caminho Grande, única estrada que ligava a capital com outras localidades da 

ilha, também passou por reparos, e com essa obra despendeu-se grande quantia de 

dinheiro, mas a mesma permanecia imperfeita, sendo o trânsito quase impossível em 

alguns trechos. A Rampa do Palácio também passou por reparos. Outra grande obra que 

merece destaque é o Cais da Sagração, que teve sua construção retomada quase 30 anos 

depois do início de sua construção (1841). Outras obras de infraestrutura também foram 

realizadas, como a construção do Paredão do Campo de Ourique, do Cais da Praia Pequena 

e do Cais do Portinho. No quinquênio de 1873 a 1878, continuam os reparos que estavam 

sendo feitos nos prédios da Cadeia Pública, no Quartel do Campo de Ourique, na 

Repartição da Polícia, na Catedral da Sé e na Casa da Assembleia. Quanto às obras de 

infraestrutura, merecem destaque os reparos em calçamentos de diversas ruas: Caminho 

Grande, Ribeirão, Inveja, Santa Rita, Mocambo, e das Pedras. O Jardim Público e o Largo 

do Palácio também passaram por reparos, no paisagismo e no calçamento, 

respectivamente. De 1878 a 1889, Nesse recorte temporal, algumas obras públicas 

importantes foram concluídas, como os reparos na Rampa do Palácio, no Largo do Palácio 

e no Cais da Sagração, os três em 1878, e os consertos no Palácio do Governo foram 

concluídos em 1885. O Jardim Público também teve suas obras de paisagismo concluídas, 

no ano de 1881. Além destas, outras obras continuaram passando por reparos, como a 

Cadeia Pública, o Teatro São Luís e o Quartel do Campo de Ourique. Dentre as ruas que 

tiveram seu calçamento reparado, estão: Caminho Grande, Rua de Santana, Rua da Paz, 

Beco da Cadeia e Beco do Boaventura. A partir da análise dos dados levantados, 

constatou-se uma queda na execução de obras públicas na capital, ao passo que após o ano 

de 1885, não obteve-se nenhum registro que discriminasse a execução de alguma 

benfeitoria pública. Acredita-se que a base de dados construída nesta pesquisa através da 

catalogação das Obras Públicas, dos mapas digitalizados (ver mapa 1) da malha urbana e 

do banco de dados geoprocessados das benfeitorias públicas, poderá servir de referência 

para posteriores pesquisas acerca do crescimento da cidade de São Luís e das Obras 

Públicas. 
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Mapa 1 – Obras Públicas executadas em São Luís entre 1868 a 1889. 
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INTERFERÊNCIA DOS ENCLAVES RESIDENCIAIS PRIVADOS NO TECIDO 

URBANO 
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Orientador: Alex Oliveira de Souza 
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O atual estado de qualquer metrópole brasileira é representado por dois enclaves: as 

favelas e os condomínios. Este último caracteriza uma propriedade privada para uso 

coletivo que enfatiza o valor do que é privado e restrito desvalorizando o que é publico e 

aberto na cidade. São fisicamente demarcados e isolados por muros, grades e espaços 

vazios. São voltados para o interior e não em direção à rua, controlados por guardas 

armados e sistemas de segurança, que impõem regras de inclusão e exclusão (CALDEIRA, 

2000). Ao mesmo tempo em que os enclaves residenciais funcionam como um corpo 

limitado, de unidades administrativas e privadas, para a cidade eles também a compõe e 

devem ser entendidos como tecido narrativo continuo e atemporal. Esse tipo de ocupação 

modifica drasticamente a malha e o tecido urbano, criando uma comunidade local que gira 

em torno do pressuposto de que todos aqueles que não moram no local representam um 

perigo em potencial e dessa forma devem ser mantidos longe. Isso porque essas 

comunidades são, geralmente, muito homogêneas sob o critério de renda ou cor. Gerando o 

fenômeno da mixofobia (medo do diferente) e um aumento da intolerância. No espaço 

fisico desenvolvem-se, assim, dois sentimentos contraditorios: o horror ao outro e a atração 

que ele representa. Mixofobia e mixofilia, respectivamente. É a tensão gerada por essa 

dualidade que alimenta a lucrativa rede de serviços e produtos voltados para garantir a 

falsa segurança dos cidadãos da primeira fila: seguranças particulares, câmeras de 

vigilância, condomínios fortificados, carros blindados, dispositivos que afastam os intrusos 

e indesejáveis (Bauman, 2005). Na capital maranhense a proliferaçao de enclaves 

residenciais privados se inicia na decada de 70, fruto de um crescimento urbano carregado 

de problemas sociais, pessoas vindas do interior em busca de melhores condições e 

encorajados pelas indústrias, e de uma cidade que não abarca legalmente a todos, em 1969 

a população chega a 251.389 habitantes, “aproximadamente 40.000 residiam em palafitas” 

(GOMES, 1988, p. 23). A barragem sobre o rio Bacanga e a Ponte José Sarney surgem 

como válvulas de escape e possibilitam a expansão para diferentes áreas do espaço 

municipal, favorecendo o surgimento de uma série de conjuntos habitacionais e de novos 

bairros. Quando se ligou a velha cidade às novas áreas pela Ponte José Sarney, o traçado 

urbano e o modo de vida tradicional ludovicense tiveram uma forte ruptura, caracterizada 

pela saída das famílias de classe média e alta do antigo núcleo central em direção a uma 

Cidade Nova, ao norte da cidade e na orla marítima. À medida que na área norte de São 

Luís o espaço urbano verticaliza-se e especifica-se, também se expande horizontalmente 

uma massa de marginalizados em direção a leste, sudeste e sudoeste da cidade. Um abismo 

socioespacial entre classes dominantes e dominadas em que as primeiras ocupam os 

melhores espaços da cidade (dotados de maior infraestrutura e serviços urbanos), enquanto 

as últimas vivem em situações socioambientais bem adversas. Esta pesquisa pretende 

entender a interferência dos enclaves residenciais na permeabilidade do tecido urbano e nas 

relações de vizinhança, se valendo das narrativas dos moradores sobre suas preferências de 

aproximação e repulsa em experiências coletivas na cidade. Para isso foram aplicadas 

entrevistas abertas proporcionando a descrição de lugares, percursos e interesses, 
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paralelamente um mapa destacando condomínios verticais e horizontais também foi 

atualizado gerando a área de estudo para o publico alvo das entrevistas. O levantamento e 

as entrevistas foram aplicados no entorno da Avenida dos Holandeses e da Daniel de La 

Touche ao norte da ilha de São Luís, compreendendo os bairros do Calhau, Turu, Cohama, 

Vinhais e Olho D’agua. Em uma das entrevistas o condomínio habitado tem mais de 

trezentos carros em um único terreno (se pensarmos que cada família abrigada tem 

somente um veiculo próprio), todos eles entram e saem por um único acesso. Outro fator 

interessante foi a comparação com um interior de origem revelando uma relação de bairro, 

onde todos se conhecem, o que quase não existe mais nas cidades. A dependência do 

automóvel também é mencionada, para circular na cidade depende-se de transporte e de 

condição, além do fato da necessidade de procurar vias alternativas ao congestionamento. 

Correria foi à palavra autorotuladora do estilo de vida dos entrevistados. O assunto 

segurança apareceu timidamente, mais como uma entrega do que como tópico da conversa: 

“me sinto mais segura em apartamento”. Os condomínios são literalmente portas fechadas 

para os problemas além dos muros. Verdadeiras bolhas de tranquilidade social e 

prosperidade, onde inexistem problemas de saneamento ou de infraestrutura, de pobreza ou 

criminalidade já que estes são contidos pela iniciativa privada e não pelo poder publico 

gerando a privatização territorial e empobrecimento dos tecidos narrativos da cidade. A 

produção de tecidos urbanos monofuncionais, a atual urbanização difusa e fragmentada 

caracterizada pelo zoneamento, a polinucleação e a dispersão das cidades multiplica a 

necessidade de deslocamentos. Trajetos curtos em que o carro é fundamental. Percebemos 

que o próprio poder dominante cria esses espaços para atender seus interesses. Uma grande 

área murada e com uma única entrada controlada reduz a porosidade e a permeabilidade 

dos tecidos urbanos sendo responsável por uma maior congestão na circulação da malha e 

o aumento da necessidade do uso de veículos. Por esse motivo, para Secchi (2009) uma 

cidade porosa e permeável é aquela que contrasta com a formação de enclaves de qualquer 

natureza. Desde sua origem, as cidades foram lugares onde era possível conviver com o 

outro, o “estrangeiro”, em estreito contato. Essa característica do espaço urbano é um de 

seus maiores atrativos, porque significa uma existência diversificada e favorece o 

compartilhamento de experiências díspares. A cidade do nosso tempo, contudo, tornou-se o 

espaço do medo e da insegurança. Nela, o “estrangeiro” passou a ser apartado por marcas 

urbanas da diferença: bairros próprios, grades e muros. O aumento no tráfego de pessoas 

dentro dos muros aumentaria ao invés de diminuir a segurança, pois inibe o 

comportamento criminoso e aumenta as chances de denúncias de atividades suspeitas. A 

sensação de segurança vivida e vendida por aqueles que habitam os enclaves fortificados é 

ilusoria, a taxa de crimes que ocorrem dentro dos condomínios não difere muito da taxa de 

criminalidade fora destes. Além disso, os muros altos trazem insegurança pro entorno. 

Uma cidade permeável gera uma maior diversidade de usos, além de várias possibilidades 

de trajetórias enriquecendo o tecido narrativo possibilitando trocas sociais. Assim, o 

mercado passou a ser o empreendedor do processo urbanístico reduzindo a intervenção do 

Estado como agente regulador e do cidadão como sujeito político, capaz de pensar e de 

influir nos rumos de seu habitat.  
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Palavras-chave: Enclaves residenciais privados, tecidos urbanos, São Luís. 
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Figura 1 - A transformação dos padrões 

de ocupação pela produção de 

condomínios verticais e horizontais. 

Fonte: Cordeiro (2010, p. 27). 

Figura 2 - Condomínios verticais e 

horizontais ao norte de São Luís (2012).  
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DETALHES CONSTRUTIVOS – ÁREAS MOLHADAS - COPAS E COZINHAS 

 

Orientando: Rodrigo Mendes Campos - Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo – CCT/UEMA 

 

Orientadora: Marcia Tereza Campos Marques. 

Profª Dra. do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão 

 

O processo de projeto arquitetônico dispõe de diversas maneiras de expressar graficamente 

tudo àquilo que deverá ser executado. São criados Layouts, que demonstram o projeto de 

maneira clara e simples. Plantas baixas, que apresentam todas as informações e minúcias 

do projeto. Planta de pontos, que determina onde e a que altura deverão ser localizadas as 

instalações elétricas e hidráulicas. Plantas de piso e de forro que detalham o tipo de 

revestimento e especificidades do piso e forro, respectivamente. Cortes e vistas que nos 

dão as informações verticais do projeto, como alturas de bancadas, pé direito etc. 

Entretanto, apesar de estarem bem detalhadas, algumas informações, devido a escala 

escolhida para apresentação da prancha, não são possíveis de serem expressas. É 

necessário que delas se parta o detalhe arquitetônico, que corresponde a um recurso de 

extrema importância na concepção do projeto. Ele consiste na ampliação da escala de 

determinadas soluções adotadas durante o projeto que não puderam ser mostradas em 

escalas maiores, possibilitando, assim o esclarecimento de suas características e 

especificidades de execução, buscando evitar possíveis entraves durante a obra. Com o 

objetivo de construir um conjunto de conhecimentos e informações que poderá ser 

disponibilizado para consulta e pesquisa, bem como entender o conceito de detalhes 

construtivos e áreas molhadas e atualizá-lo, desenvolveu-se essa pesquisa.Utilizando-se 

das principais obras de autores que se referenciam ao desenho de arquitetura, como 

Antonio Moliterno, Gildo Montenegro, Francis D.K. Ching entre outros, das Normas 

Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e da Legislação 

Urbanística Básica de São Luís (LUB) que trata das diretrizes a serem tomadas na 

concepção do projeto arquitetônico, desenvolveu-se a fundamentação teórica. É necessário, 

portanto, compreender que áreas molhadas englobam todos os compartimentos da 

edificação que são destinados a higiene, limpeza, lazer e preparo de alimentos e por essa 

razão estão em contato constante com a água e intempéries. São qualificadas como áreas 

molhadas as cozinhas, banheiros, lavabos, áreas de serviço, saunas, piscinas etc. Tais áreas 

exigem maior atenção na escolha dos revestimentos e aberturas, de modo a proporcionar 

um ambiente salubre, iluminado e ventilado. Com relação as cozinhas, estas surgiram há 

aproximadamente setenta e cinco mil anos, quando, a partir da revolução agrícola o 

homem passou de nômade a sedentário e necessitou de um local para cozimento do que 

caçava e coletava, criando fornalhas e caldeiras. Com o decorrer dos anos, as cozinhas 

evoluíram e transformaram-se inúmeras vezes, desde cozinhas comunitárias na antiga 

Roma, escondidas das visitas durante ao século XVII devido aos odores derivados dos 

alimentos, até se transformar no cômodo que simboliza o prazer de reunir-se com a família 

e amigos, nos moldes contemporâneos. As cozinhas atualmente costumam ser divididas 

por setores: Área de Despensa, onde são guardados os produtos de gêneros alimentícios 

não perecíveis. Área de armazenagem de talheres, louças, guardanapos, vasilhames etc. 

Área da pia, que corresponde a área de limpeza de alimentos e utensílios. Área de 

preparação de alimentos e Área de Cozimento de alimentos, na qual está localizado o 

fogão/microondas e deve ter fácil acesso à geladeira e freezer. Outro fator importante no 

que se refere ao planejamento de uma cozinha diz respeito à utilização do triângulo de 
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trabalho, que propõe maior praticidade na hora de se locomover na cozinha. O triângulo de 

trabalho trata a pia, o fogão e a geladeira como três pilares essenciais na cozinha. A pia, 

devido sua constante utilização, deve está no vértice principal do triângulo de trabalho e a 

partir dela devem partir o fogão e a geladeira, de modo a formar um triângulo, 

possibilitando mobilidade mais rápida e eficaz entre eles. Tal método pode ser aplicado a 

todos os formatos de cozinha, com exceção das lineares. A partir da utilização do triangulo 

de trabalho, pode-se gerar seis layouts principais de cozinhas. Quanto a essa disposição as 

cozinhas podem ser: cozinhas em península, onde é possível criar um espaço para copa 

com mesa auxiliar para refeições rápidas, cozinhas com ilha central, umas das mais 

práticas devido a setorização, cozinhas em linha, para ambientes longos e estreitos, 

cozinhas em paralelo, para ambientes que possuam duas portas, cozinhas em forma de L, 

valorizando o espaço livre e cozinhas em forma de U, melhor opção para aproveitamento 

do espaço. 

 

Figura 1 – Aplicação de Triângulo de trabalho em uma cozinha em penísula.  
 

As cozinhas dispõem de diversos estilos, variando com a sua evolução e que atualmente 

vêm sendo revisitados e adequados. As cozinhas também se diferem no que diz respeito a 

sua finalidade. Atualmente se fazem presentes as finalidades de: cozinhas residenciais, que 

compreende a maioria das cozinhas que temos contato, presente nas residências; cozinhas 

industriais que representam as cozinhas que representam cozinhas de estabelecimentos 

como hotéis, restaurantes, cantinas etc., em que há preparo de alimentos em massa e 

cozinhas temáticas que seguem a linha de cozinhas gourmet, personalizadas entre outras.  

  As cozinhas, por serem áreas molhadas, devem possuir revestimento adequado, que as 

torne um ambiente higiênico e salubre. Em se tratando de materiais, os revestimentos mais 

indicados são para o piso e parede: materiais sempre antiderrapantes, facilmente laváveis, 

duráveis e preferencialmente claros. O teto, por sua vez, deve acompanhar as 

características de piso e parede, com rebaixos (quando existentes) que possuam suas 

superfícies claras e facilmente laváveis. Os materiais de acabamento atualmente são os 

mais diversos. Podem ser cerâmicas, tintas, madeiras, pedras, resinas, porcelanatos, 

granitos, mosaicos, entre outros, com diversos modelos, cores, texturas e formas. Nas 

cozinhas atuais é possível ainda que materiais antes não comuns a essas áreas, como o 

papel de parede, tecidos, plásticos, entre outros, sejam aplicados desde que passem por 

tratamento especial. Atualmente tem se tornado comum a utilização de produtos naturais e 

sustentáveis, como madeira de demolição, plástico, algodão orgânico e bambu.Quanto aos 

equipamentos que dispomos nas cozinhas, pode-se elencar os principais: Geladeira e 

Freezers, para armazenagem, estocagem e congelamento de alimentos perecíveis. Fogão, 

fornos e coifas para preparação de alimentos que requerem fritura, assadura ou cozimento, 

além de utensílios que tornam o serviço doméstico mais prático e eficiente, como 

batedeiras, trituradores, liquidificadores, centrífuga, Grill etc.Reunindo-se essas 

informações acerca dos detalhamentos das copas cozinhas, foi possível confeccionar uma 

vasta fonte de pesquisa. Fonte esta que reúne os conceitos de detalhamento a luz dos 
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autores que o referem e das normas técnicas; informações e curiosidades sobre o 

surgimento e evolução das cozinhas, as disposições mais adequadas, as diferentes 

finalidades e estilos de cozinhas, revestimentos e materiais mais utilizados, bem como o 

detalhamento de uma cozinha.As plantas abaixo apresentam parte do Detalhamento 

desenvolvido para ilustrar o Detalhe Construtivo de uma Copa Cozinha e seus 

equipamentos. 

   
 

  
 

         
 

Figura 2 – Detalhamento de uma Copa Cozinha 

 

Palavras- Chave: Detalhes Construtivos; Projeto Executivo de Arquitetura; Otimização da Obra. 
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INVENTÁRIO DOS SISTEMAS CONSTRUTIVOS DAS EDIFICAÇÕES DO 

SÉCULO XIX E XX NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS 

 

Orientada: Ana Beatriz Jardim Ferreira – Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo- CAU/UEMA 

 

Orientadora: Grete Soares Pflueger 

Profª. Drª da Universidade Estadual do Maranhão 

 

A partir da metade do século XVIII até o final do século XIX, desencadeia-se a 

prosperidade econômica com a criação em 1755 da Companhia do Comercio do Grão-Pará 

e Maranhão. Esse acúmulo de riqueza é expresso na forma de um grande acervo 

arquitetônico presente na cidade de São Luís, que a caracterizava como um centro burguês, 

com forte controle político e administrativo. Esse estudo compreende o Inventário dos 

Sistemas Construtivos das edificações do século XIX com estilo tradicional português e a 

localização das edificações do século XX com características do estilo art decó e moderno 

no Centro Histórico de São Luís inseridos na área de tombamento federal de 1974, com 

informações atualizadas sobre a tipologia, implantação, preservação, conservação e seu 

sistema construtivo. O inventário busca formar um banco de informações sobre seu sistema 

construtivo com suas especificidades e algumas técnicas e estilos locais presentes nas 

edificações do centro histórico de São Luís no período compreendido entre meados do 

século XVIII e final do século XIX e a localização no mapa das edificações do século XX, 

no centro histórico de São Luís, área de tombamento federal; O procedimento 

metodológico adotado foi dividido em oito etapas, em um primeiro estudo foi feito a 

documentação em instituições patrimoniais, em seguida partimos para identificação e 

levantamento fotográfico dos imóveis com mapeamentos identificando o gabarito, 

implantação, tipologia, estado de preservação e conservação. Com o preenchimento das 

planilhas de acordo com as informações colhidas tanto na pesquisa documental como 

fotográfica partimos para o levantamento e sistematização das técnicas construtivas para 

então fazermos a interpretação das informações e apresentar as conclusões. Para preservar 

os imóveis do Centro Histórico de São Luís, área de tombamento federal, com tipologia 

luso- brasileira é essencial o conhecimento do sistema construtivo original. O inventário 

desses imóveis serve de suporte para políticas de preservação e é fundamental para iniciar 

processos de restauração, evitando intervenções danosas e consequentemente valoriza esse 

acervo. A arquitetura tradicional portuguesa presente no Centro Histórico de São Luís está 

associada a arquitetura Pombalina desenvolvida em Portugal na reconstrução de Lisboa 

após o terremoto de 1755 no que diz respeito as técnicas construtivas utilizadas nas 

edificações do Centro Histórico de São Luís. As tipologias de fachada existentes são 

basicamente 07 (sete): porta-e-janela, meia-morada, 3/4 de morada, morada inteira, morada 

e meia, sobrado e solar, segundo Olavo Pereira (1998). A implantação no lote que são 

basicamente 05(cinco): retangular, “L”, “C”, “U”, “O”. A volumetria do imóvel está 

dividida em (04) quatro categorias: térreo, dois pavimentos, três pavimentos e quatro 

pavimentos, que se subdividem em outras categorias internas como térreo com porão, 

térreo com mirante, térreo com porão e mirante e assim sucessivamente. Os elementos 

construtivos mais comuns nas fachadas são: cimalha, beiral, cunhal, vergas, esquadrias, 

óculos e azulejos. As alvenarias são em pedra argamassa e cal, adobe, armação em pau-a-

pique, alvenaria em tabique e Cruz de Santo André. As edificações do século XIX 

apresentam seu sistema construtivo misto, com paredes externas em sua maioria 

constituída de pedra argamassada e cal e paredes internas em taipa de mão. Na virada do 
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século XIX para o século XX ocorre uma mudança de valores, onde há necessidade de se 

produzir mais, o surgimento da maquina a vapor, surgimentos de novos materiais como 

ferro, aço, vidro que influenciaram diretamente no campo da construção civil, como 

podemos observar os imóveis com tipologia típica do século XX presentes dentro do 

tombamento federal de 1974 e que tem maior relevância e imponência em relação aos 

demais imóveis existentes dentro do traçado tradicional no centro histórico de São Luís 

que são os prédios do INSS (1957), BEM (1950), Caiçara (1964-1967), SULACAP (1947-

1950), que com suas linhas verticais simples e retas, paredões revestidos de pastilhas, 

vidraças nos vãos, brises e o concreto armado são características típicas das edificações do 

século XX. O objetivo da pesquisa é que tenhamos conhecimento do sistema construtivo 

dos imóveis da área de tombamento federal de 1974, centro histórico de São Luis, tanto do 

tradicional português e do moderno, sendo suporte para políticas de preservação que é 

fundamental para iniciar processos de restauração, evitando intervenções danosas e 

consequentemente desvaloriza esse acervo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Rua dos Afogados, Nº169. 

 

Figura 1 – Centro Histórico de São Luís - área 

inscrita pela UNESCO (1997) na lista de 

Patrimônio Mundial. Fonte: ANDRÉS, 1998. 
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Palavras-chave: Sistema construtivo; Tipologia Luso-brasileira; Inventário. 
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Figura 3 – Primeiros edifícios modernos. Fonte: Grete Pflueger, 2011. 
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OS VÍNCULOS POLÍTICOS- ADMINISTRATIVOS ENTRE AS ELITES 

CAMARÁRIAS DO ESTADO DO MARANHÃO E GRÃO – PARÁ, DURANTE OS 

SÉCULOS XVII - XVIII 

 

Orientanda: Marina dos Santos Araújo – Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmica do Curso de História e Licenciatura – CECEN/UEMA 

 

Orientadora:Helidacy Maria Muniz Corrêa 

Prof. Dra. do Departamento de História e Licenciatura – CECEN/UEMA 

 

O estudo dos séculos XVII e XVIII no Brasil tem sido evidenciado na historiografia 

nacional de maneira específica por meio de análises da cultura política. Seguindo tal 

tendência, as capitanias do Maranhão e do Grão- Pará se tornaram espaços privilegiados 

para o historiador dedicado ao estudo das instituições formadoras do território, dos sujeitos 

que compuseram o poder local e das práticas políticas que firmaram vínculos e marcaram 

um modo específico de governança. Portanto, a natureza do tema desta pesquisa se situa, 

eminentemente, no campo da cultura política. Apesar de as capitanias do Maranhão e do 

Grão-Pará à época serem distintas, estas fizeram parte de um único território político-

administrativo – o Estado do Maranhão e Grão-Pará. Trata-se, portanto, de perceber o 

território como espaço de intermediação. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Para tanto, partiu-se do pressuposto de que o primeiro vínculo entre as elites
27

 do Estado 

eram primordialmente de natureza política. Mas, se as questões políticas definiram as 

vinculações entre as elites locais, quais eram as matérias objeto dessas ligações, ou seja, 

em que, efetivamente, consistiam as relações entre as autoridades do Maranhão e do Grão-

Pará? Tal problemática, objetivamente, conduziu a pesquisa ao mapeamento  dos vínculos 

político-administrativos entre o Maranhão e Grão-Pará, durante os séculos XVII e XVIII, 
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 A noção de elite diz respeito a uma minoria social que dispõe, em um determinado momento, de 
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Janeiro: Editora FGV, 2006. 
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de modo a se identificar as bases das relações entre as elites municipais do extremo norte 

da América portuguesa. Assim, a presente pesquisa tem por meta geral reunir dados que 

possibilitem uma reflexão posterior a respeito das intermediações
28

 entre as elites políticas 

do Estado. De maneira específica o projeto nesta etapa iniciou a  sistematização tais 

relações, apontando para a organização desses agentes envolvidos na circulação entre esses 

dois espaços. No que concerne à metodologia realizada durante a pesquisa, as informações 

coletadas nos Documentos Avulsos do Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), 

digitalizados pelo Projeto Resgate, disponíveis em CD-ROOM e as contidas nos Livros de 

Acórdãos da Câmara de São Luís, guardados no Arquivo Público do Estado do Maranhão 

(APEM), juntamente com os estudos bibliográficos coordenado pela professora doutora 

Helidacy Maria Muniz Corrêa, realizados durante os encontros semanais no grupo de 

estudo MAREGRAM foram determinantes para os seguintes resultados finais. Nesta 

pesquisa, as câmaras, nomeadamente, a Câmara de São Luís, constituiu-se ponto de partida 

para estudo dos vínculos políticos no período colonial, em razão da legitimação geopolítica 

do espaço do Maranhão e do Grão-Pará ocorrer fundamentalmente devido à 

institucionalização e organização da municipalidade local (CORRÊA, 2011). No ultramar, 

as câmaras se estabeleceram como principal meio de comunicação entre o reino e suas 

conquistas. Sendo um lugar de reivindicações, de pedidos e recebimentos de honras e 

privilégios régios, e pertencendo a uma sociedade de Antigo Regime, assinalada pelo 

apego a uma noção de hierarquia social e pela desigualdade, as Câmaras incorporavam “os 

melhores da terra” que, por sua vez se tornavam os detentores dos cargos municipais nas 

estruturas politicas locais, nas diversas partes do Império português (FRAGOSO; 

BICALHO; GOUVÊA, 2000). Ou seja, a participação dos agentes locais nas câmaras em 

uma sociedade de tipo coorporativa
29

 era o principal meio de obter status de nobreza. Por 

outras palavras, pertencer ao concelho municipal significava fazer parte de um grupo 

privilegiado e constituía sinal de distinção social (MONTEIRO, 2005). Outro fator 

primordial no estudo das municipalidades se apresenta pela prerrogativa que as câmaras 

tinham de serem um canal natural da comunicação entre os locais e o reino. Tal vinculação 

sinaliza para o poder de mando usufruído pelos camarários no exercício do poder político 

local.  Pelo exame da referida documentação, no Estado do Maranhão e Grão-Pará, os 

vínculos entre as autoridades ocorreram entre aqueles que ocuparam cargos de governador, 

ouvidor, capitão-mor e religiosos como freis, vigário geral e bispos, além de membros das 

câmaras de São Luís e de Belém do Pará, a saber: juízes ordinários, vereadores, 

procuradores e almotaceis.  As matérias motivadoras de tais vinculações entre diferentes 

seguimentos sociais e administrativos diziam respeito a assuntos relativos à: 1) defesa, a 

exemplo do pedido de socorro ao reino feito pelo capitão-general do Estado Francisco Coelho de 

Carvalho, sob a alegação de que a capitania se encontrava em estado de aperto 
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 Operando com o conceito de intermediação, Norbert Elias, em a sociedade de corte, estabelece um nexo 

nas relações etre os indivíduos de modo que cada ação individual dependa de toda uma série de outras ações, 

num processo crescente de relações em cadeia.  CORRÊA, Helidacy Maria Muniz; ATALLAH, Cláudia 

Cristina Azeredo (orgs). Estratégias de poder na América portuguesa: dimensões da cultura política. 

Niterói, RJ: PPGH-UFF/São Luís: UEMA/Imperatriz, MA: Ética, 2010, p. 23. 
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 Na cultura política da monarquia corporativa, o rei era a cabeça, o comandante, o centro de um imenso 

corpo social que, por sua vez, funcionava como os “olhos” e “ouvidos” do rei. Esse “órgão” ou “corpo 

social” era responsável pelo funcionamento das ações políticas do centro. Diante de tal função, os oficiais 

régios viviam sob uma proteção muito alargada de seus direitos e atribuições. Todavia, o fundamento da 

graça e mercê régias residia no princípio de dar a cada um o que é seu”. CORRÊA, Helidacy M. M. “Para 

aumento da conquista e bom governo dos moradores”: a câmara de São Luís  e a política da monarquia 

pluricontinental. In: FRAGOSO, João; SAMPAIO, A. C. Jucá de. Monarquia pluricontinental e a 

governança da terra o ultramar atlântico luso: século XVI-XVIII. Rio de Janeiro: Muad X, 2012.  
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(AHU_ACL_CU_009, Cx. 2, D.216); 2) queixa de religiosos contra o governador do Estado do 

Maranhão e a câmara de Belém do Pará, pelo descuido para com o serviço de Deus 

(AHU_ACL_CU_009, Cx. 6, D.694); 3) queixa apresentada pelas câmaras locais contra os 

religiosos, como a feita pela câmara de Belém do Pará, sobre o modo como os padres da 

Companhia de Jesus do Maranhão administravam e repartiam as aldeias indígenas, indicado o 

abuso contra os índios (AHU_ACL_CU_009, Cx. 7, D.819). O mapeamento das relações entre as 

elites políticas do Estado revelaram que, durante o século XVII e XVIII, a defesa se constituiu em 

uma das premissas da politica local. As elites se reuniam em câmara para escrever ao soberano 

pedindo providências no sentido de estruturar de forma mais adequada a defesa do território e dos 

moradores.. Por fim, como resultado desta etapa, a pesquisa considera que a historiografia 

maranhense até agora desprezou um aspecto fundamental para o entendimento da constituição 

política do Estado do Maranhão e Grão-Pará, isto é, a dimensão das relações travadas entre os 

homens da governança local. Este primeiro mapeamento das vinculações entre as elites do Estado 

do Maranhão e Grão-Pará revelou que as relações entre as elites eram horizontais e verticais, 

convergentes e divergentes, significando que ora se davam de forma tranquila e acordada, ora de 

maneira intensa, negociada, ora em função de interesses coletivos, ora resultante de conflitos entre 

diferentes segmentos locais na disputa por benefícios.  

Palavras-chave: Vínculos político-administrativos. Maranhão e Grão-Pará. Poder local.  
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A FORMAÇÃO DA ELITE POLÍTICA DA CAPITANIA DO MARANHÃO E OS 

SERVIÇOS DA CONQUISTA, SÉCULO XVII 

 

Orientada: Eucilene Cherlys Pereira Vitorino- Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmica do Curso de História – CECEN/UEMA 

 

Orientadora: Helidacy Maria Muniz Corrêa 

Prof.da Universidade Estadual do Maranhão -UEMA 

 

Esta pesquisa tratada processo de formação da elite política da capitania do Maranhão e 

sua relação com os serviços prestados na conquista e defesa da terra, durante o século 

XVII. O projeto desenvolvido nesta etapa tem como objetivo analisar os serviços prestados 

no contexto de constituição e formação do Estado do Maranhão e Grão-Pará. Esta 

investigação se deu a partir das fontes presentes no Arquivo Histórico Ultramarino (AHU) 

e na documentação da Câmara de São Luís, guardada no Arquivo Público do Estado do 

Maranhão (APEM). O tema desta pesquisa ainda é pouco explorado e recente na produção 

acadêmica brasileira. Na historiografia maranhense é original o que demonstra sua 

importância para compreensão e análise sobre como se davam as relações políticas e 

administrativas no Estado no período investigado. A conjuntura econômica da época revela 

um quadro de crise na capitania do Maranhão nesse momento, apresentando um quadro de 

defasagem na produção do açúcar, o que estimulou a procura por comércio externo
30

. 

Também foi criada a Companhia do Comércio do Maranhão e Grão Pará em 1755, que 

culminou para o acontecimento da revolta de Beckman. Porém, no final do período 

colonial, o Estado do Maranhão vivenciou uma prosperidade, se tornando um dos 

principais pólos de exportação
31

. Do ponto de vista cultural, a sociedade local estava 

imersa em uma política, cuja lógica hierárquica também se manifestava na organização 

político-administrativa. O princípio hierárquico dessa sociedade estava atrelado à busca de 

interesses pessoais de determinados indivíduos, que almejavam satisfazer seus anseios de 

ascensão social. Essa ascensão ligava-se tanto à obtenção de títulos quanto ao desejo de 

enriquecimento
32

. Ou seja, a sociedade do Maranhão do século XVII fazia parte de uma 

“tecitura política” na qual a coroa portuguesa se baseava numa prática de trocas de favores 

e benefícios fundamentados no status de “sangue azul”. Nesta lógica, a obtenção de títulos 

não se dava mais apenas por linhagem sanguínea, mas havia outros mecanismos para 

atingir a nobilitação. O alcance de cargos através de serviços prestados ao rei, como: 

religioso, militar, administrativo e a concessão de mercês, tornaram-se a grande “chave” 

para obtenção de distinção social. Um exemplo dessa prática diz respeito aos serviços 

prestados por Francisco de Moura em uma solicitação que fez à coroa para obtenção de 

novo cargo. No referido documento, o solicitante, filho do conquistador Alexander de 

Moura, faz uma petição na qual apresenta um alvará feito em Lisboa a 2 de novembro de 

1621, relativo aos serviços de seu pai, Alexandre de Moura, e uma petição na qual 

Francisco de Moura “pede mercê pelos dez anos que sérvio no Brasil” 

(AHU_ACL_CU_009, Cx. 1, D. 37 [post. 1622, Fevereiro,25]).Nessa solicitação temos 

como individuo principal Francisco de Moura que busca o recebimento de mercês pelos 
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serviços prestados no Maranhão. A forma como o documento é elaborado nos faz pensar 

sobre o processo de obtenção de mercês na sociedade do final do Antigo Regime. O 

primeiro aspecto é a forte ligação hereditária na obtenção de cargos na sociedade do século 

XVII. Antes de manifestar qualquer desejo, retoricamente, Francisco de Moura se reporta 

aos serviços que seu pai realizou à coroa como conquistador do Maranhão. Ou seja, os 

serviços prestados na defesa da terra e, sobretudo, os serviços hereditários eram 

importantes requisitos para obtenção de mercês. A sociedade pautava suas práticas na 

relação de trocas de favores que, principalmente, ocorria através de prestação de serviços 

ao rei. Para tais serviços, o critério não era de natureza social, mas efetivamente, de âmbito 

clientelar. Os súditos eram reconhecidos e recompensados pelos serviços prestados. Para 

os que recebiam, as concessões régias significavam a inserção em um espaço restrito onde 

o exercício do cargo poderia lhes proporcionar um status de nobre, prestígio e 

oportunidades de enriquecimento. Os envolvidos nesse contexto faziam parte de um 

sistema simbólico representado pelo “mercado das mercês”. A prestação de serviço, além 

de ser um importante instrumento de enriquecimento era um meio indispensável para 

obtenção de prestígio social, uma oportunidade de ascensão social. Outro exemplo referido 

na tabela abaixo, trata de agentes que serviram a cora e revela diversos serviços prestados 

pelos conquistadores. Por meio dela podemos perceber os cargos almejados por esses 

conquistadores e como se dava o mecanismo de troca na sociedade colonial do Maranhão. 

A partir desses dados, observamos que todos aqueles que serviam, “defendiam” a 

Conquista buscavam alcançar um espaço no cenário político e social; uma posição 

privilegiada. E, em cada documento coligido percebemos como esses indivíduos 

enfatizavam o que haviam feito em “prol” da Conquista e vemos como seus discursos 

estavam pautados no “poder” de persuasão, na tentativa de convencer as instituições 

metropolitanas de que seriam “dignos” da obtenção de títulos e ascender socialmente. 

 

Ano Instituição Envolvidos Assunto 

1619 

Conselho da 

Fazenda 

Rei D. Felipe II—Diogo 

Da Costa Machado 

Trata das cartas de Diogo Da 

Costa Machado e da câmara 

referente às necessidades da sua 

conquista (doc. incompleto). 

1623 

Câmara Oficiais da câmara, Cap-

mor Antonio Muniz 

Barreiros. 

Trata do req. dos oficiais da 

câmara de São Luís para cap. 

Mor solicitando mercê  pelos 

serviços prestados. 

1676 

Conselho 

Ultramarino 

 

Príncipe regente D.Pedro, 

Brás Sousa, Gaspar 

Correia de Sousa. 

 

Brás Sousa pede em atenção aos 

seus serviços e do seu sogro, 

Gaspar Correia de Sousa os 

of.de distribuidor, contador, 

inquiridor e escrivão da câmara 

de São Luís-Maranhão. 

 

 

Palavras- chave: Elites, serviços, câmara. 
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pela UHE/Estreito/MA 

 

Orientado: Fernando Ferreira de ALMEIDA – Bolsista PIBIC/UEMA 

 

Orientador: Jailson de Macedo SOUSA 

Prof. Assistente I do Departamento História e Geografia – CESI/UEMA 

 

A região amazônica até a primeira metade do século XX era entendida como um espaço 

isolado que não despertava interesses capitalistas. No entanto, a partir de 1950 a região 

passou a experimentar intenso processo de reconfiguração mediante a atuação do Estado 

tanto na economia quanto no território. Tal ação visa promover a integração espacial do 

país por meio da difusão de grandes projetos de natureza desenvolvimentista. Nesse 

sentido, todos os subespaços no âmbito da região amazônica têm incorporado mudanças 

relevantes em seu padrão de organização espacial através da colonização pública e privada 

das terras e da difusão de projetos minero-metalúrgicos e energéticos. Do ponto de vista 

estrutural, a Amazônia assume nova percepção frente às prioridades políticas e econômicas 

de ordem interna e externa, atraindo inovações e efeitos difusores do “crescimento”, tais 

como: capital, tecnologia e população. Todos estes elementos são decorrentes da 

intervenção estatal, através do planejamento regional que se deu de modo mais perceptível 

através do governo de Juscelino Kubitschek por meio das políticas baseadas na Energia e 

Transporte e no célebre programa “cinqüenta anos em cinco” que culminaram com a 

realização de várias ações, como a construção da rodovia Belém-Brasília e mais 

recentemente a implantação de projetos ligados a matrizes energéticas por meio da 

construção de hidrelétricas. Assim, com o objetivo de compreender o real sentido que se 

associa junto com os grandes empreendimentos de natureza econômica que tem atingido 

todo espaço regional amazônico, em particular em sua porção oriental é que 

desenvolvemos a realização desta pesquisa.  Tal processo é feito mediante um estudo e 

reflexão acerca da dinamicidade dos efeitos sócio-espaciais positivos e negativos que a 

instauração da Usina Hidrelétrica de Estreito trouxe para o município de Estreito, 

localizado no sudoeste do Maranhão, bem como para os sujeitos simples que vivenciam 

historicamente a região e que tiveram de uma forma ou de outra, os seus respectivos modos 

de vida alterados em razão desse empreendimento. A Usina Hidrelétrica de Estreito é um 

projeto de grande envergadura econômica que é tido como uns dos maiores dentre aqueles 

aprovados pelo Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal – PAC e que 

tem movimentado recursos aproximados de 3,6 bilhões de reais com capacidade de 

geração total de 1.087 megawatts de energia. A edificação deste projeto hidrelétrico tem 

gerado desde a sua fase de implantação uma ampla e diversificada discussão envolvendo 

os múltiplos atores sociais que se colocam contra ou a favor à edificação deste 

empreendimento. Assim, no caso dos agentes hegemônicos, é defendida a ideia que a 

construção deste empreendimento é um caminho eficiente para se alcançar o 

desenvolvimento e o crescimento econômico, fato este que é questionado pelos sujeitos 

simples que têm sido diretamente atingidos pela barragem.  Buscou-se então, por meio da 

realização deste estudo entender como pesquisadores, o complexo processo de 

reestruturação que esta região ao qual somos pertencentes tem passado de forma tão rápida 

e avassaladora através da atuação em conjunto tanto do Estado como do capital 

monopolista. Assim, o objetivo maior foi compreender quais foram às mudanças 

socioeconômicas, culturais e ambientais processadas no município de Estreito a partir da 
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instalação da Usina Hidrelétrica, considerando o conjunto de efeitos positivos e negativos 

decorrentes do funcionamento desse empreendimento hidrelétrico. Para alcançar os 

objetivos definidos fizemos a adoção de métodos científicos condizentes com a natureza 

contraditória embutida no objeto de investigação dessa pesquisa, assim destacou-se a 

utilização do método dialético pelo fato da construção da Usina Hidrelétrica de Estreito se 

desenvolver num cenário ambíguo, em virtude dos interesses distintos dos sujeitos simples 

que vivenciam esta região e que tiveram os seus modos de vida alterados pelos 

deslocamentos forçados ocasionados pelo empreendimento. Este método de interpretação 

da realidade se apóia numa concepção fundamentada através do materialismo dialético. Gil 

(2007, p.31) argumenta que o materialismo dialético considera que “todos os objetos e 

fenômenos apresentam aspectos contraditórios, que são organicamente unidos e constituem 

a indissolúvel unidade dos opostos”. Associou-se ainda para este estudo, o emprego da 

abordagem fenomenológica pelo fato desta pesquisa estudar a realidade no intuito de 

descrevê-la, de apresentá-la como ela é em sua experiência pura. Este estudo considerou 

também as representações sociais que os sujeitos que foram atingidos fazem acerca do 

empreendimento, considerando a forma pelo qual os mesmos compreendem a chegada do 

novo, do moderno, simbolizado pela edificação da Usina Hidrelétrica de Estreito. Como 

instrumento de coleta de dados prezou-se pelo emprego da pesquisa de caráter qualitativo 

por meio da aplicação de questionários e na realização de entrevistas semi-estruturadas, no 

intuito de ouvir as vozes dos sujeitos simples que tiveram os seus respectivos modos de 

vida alterados em razão da implantação do empreendimento hidrelétrico.  Foi por meio 

destes elementos que desvendamos os efeitos positivos e negativos que a implantação e 

funcionamento do empreendimento hidrelétrico têm trazido tanto para o meio físico como 

para o meio social do município de Estreito – Ma. Como principal interferência negativa, 

teve-se o deslocamento forçado dos sujeitos simples que foram atingidos pela área de 

abrangência da barragem, provocando assim, o processo de desterritorialização dos 

indivíduos e quebra dos referenciais identitários em relação à territorialidade edificada 

historicamente nesta região. Nesse sentido, para muitos a construção da Usina Hidrelétrica 

contribuiu de certa forma para o aumento do desemprego, violência e da prostituição, além 

da modificação no ambiente físico, como a alteração da qualidade da água, o 

desmatamento, o impacto para a ictiofauna (peixes) da região, dentre outros aspectos. Não 

se pode desconsiderar ainda o conjunto de efeitos classificados como positivos, como a 

absorção da mão de obra local para a construção da obra, o aumento da arrecadação de 

impostos, a melhoria da infra-estrutura do município, além da construção de escolas e 

hospitais que beneficiaram a sociedade como um todo. Portanto, com a construção da 

Usina Hidrelétrica de Estreito o município presenciou uma nova realidade em sua dinâmica 

interna como o grande fluxo de pessoas que se dirigiram para Estreito, em função dos 

empregos disponibilizados pelo empreendimento, o que acarretou maior dinamismo para o 

comércio local. Todavia, cabe destacar que tais efeitos foram momentâneos, ficando 

presente somente as contradições embutidas junto com o empreendimento, pois existem 

muitos sujeitos simples impactados por essa obra que viram o seu futuro ser marcado pela 

incerteza, dado o fato de este projeto modernizador não ter sido condizente com a grande 

expectativa que foi criada pela população, fazendo com que tais indivíduos perdessem os 

seus modos de vida que tinham antes da chegada e implantação do empreendimento no 

município de Estreito – Ma. Percebe-se que então, que ao lado dos efeitos positivos 

vinculados a instauração deste empreendimento existe também efeitos nefastos e 

irreversíveis, como é o caso dos impactos negativos causados pela Usina Hidrelétrica de 

Estreito, uma vez que tal projeto apresenta fortes vínculos com os atores hegemônicos que 

alteraram de forma intensiva a região para defender os seus interesses. O que se verifica no 
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contexto atual é que são muitos os sujeitos que se sentem prejudicados pelo 

empreendimento e que não possuem meios de expressar tais inquietações. São sujeitos que 

foram atingidos e que se encontram silenciados pela falta de alternativa frente à situação. 

Há alguns que, por se sentirem prejudicados, buscam seus direitos por meio de ações 

movidas contra o CESTE, enquanto que outros preferem absorver os impactados sem 

recorrer aos seus respectivos direitos alegando a extensa burocracia para se alcançar tal 

fato. Fica evidenciando então que as promessas que foram realizadas pelos 

empreendedores não trouxeram o tão sonhado crescimento econômico e melhoria da 

qualidade de vida para a população conforme fora imaginado. Por sua vez, ao lado do 

grande empreendimento embutido de intensa modernidade, coexiste a realidade que as 

populações locais e da região amargam diante do caráter excludente a que foram 

submetidos. Desse modo, os olhares frustrados e desanimados dos sujeitos impactados pelo 

empreendimento refletem o que significa Estreito hoje. Um município aonde o processo de 

globalização chega, exerce domínio e busca lucrar ao máximo possível sem permitir que as 

populações usufruam das benesses geradas por tal processo. 

 

Palavras-Chave: Amazônia oriental. Efeitos sócioespaciais. Usina Hidrelétrica de 

Estreito. 
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FORMAÇÃO DO POLICIAL MILITAR SOB A ÓTICA DO POLICIAMENTO 

COMUNITÁRIO E FILOSOFIA DA POLÍCIA CIDADÃ 
 

Orientada: Dannyelle Mendonça Gomes – Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmica do Curso de Ciências Sociais – CCSA/UEMA 

 

Orientadora: Vera Lúcia Bezerra Santos 

Profª Dra. do Departamento de Ciências Sociais CCSA/UEMA 

 

Formação do policial militar sob a ótica do policiamento comunitário e filosofia da polícia 

cidadã. A desorganização do Estado brasileiro é um caso de polícia, visto que a falta de 

credibilidade das instituições públicas, afeta a ordem. Paira uma insegurança que assola 

todas as camadas socioeconômicas. É neste sentido, que a ação das polícias estaduais 

prescinde de um alto nível de investimentos na capacitação, qualificação e 

instrumentalização destes profissionais para a defesa da sociedade. A problemática da 

segurança pública está vinculada ao papel do Estado enquanto instituição política voltada, 

em amplo sentido, para a segurança do cidadão. Entre as várias proposições políticas de 

reestruturação do sistema de segurança pública, aborda-se a Polícia Comunitária e a Polícia 

Cidadã, ambas em conformidade com o Plano Nacional de Segurança Pública (PNSP), 

Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP). Estas políticas afetam a sistemática 

de trabalho dos aparelhos policiais. Razão porque, é necessário analisar as políticas de 

qualificação dos profissionais de segurança frente às demandas da modernidade. Analisa 

ainda, a formação do policial militar à luz de diversas construções teóricas assim como 

suas causas, impactos e a importância dos mecanismos de controle, pressupondo o 

monopólio legítimo da força pelo Estado e sua finalidade protetiva. Percorre o trajeto do 

policiamento comunitário até a hodierna configuração de uma política pública de 

segurança. Investiga o reconhecimento da filosofia de uma polícia cidadã. Discute o 

Policiamento comunitário como uma medida que garanta uma formação profissional do 

militar fundada na Cidadania. Metodologicamente, utiliza de revisão de literatura por meio 

de levantamento bibliográfico, análise de documentos e às atividades desenvolvidas para a 

concretização da segurança pública. Avalia se as concepções de cidadania almejam a 

manutenção ou a transformação da ordem. Indaga acerca das prioridades políticas do 

Estado no que tange à aplicação dos recursos. Discute as racionalidades, interesses e 

expectativas que nortearam a elaboração desta política e fomenta a produção do 

conhecimento científico para a construção de um ambiente de discussão e de estímulo para 

novos estudos e reflexões sobre a gestão e construção de uma polícia com cidadania. Ao se 

pensar sobre a necessidade de uma reformulação da formação profissional, se deve analisar 

que a cidadania não se constrói apenas com mudança de leis. Entre as medidas cabíveis, é 

primoridal adequar o trabalho policial às demandas atuais da sociedade. A integração do 

ensino policial pode ocorrer por meio de um sistema pedagógico, que articule os conteúdos 

com uma metodologia que permita o diálogo e a reflexão. Um outro ponto que merece 

destaque é a qualificação e valorização profissional dos professores e instrutores que 

atuam, bem como das condições materiais em todas as unidades de ensino das polícias. A 

reformulação do ensino policial tem como objetivo romper alguns paradigmas ainda 

vigentes no ensino policial para estabelecer novos conceitos. Diversas pesquisas realizadas 

já apontaram que há no Brasil uma cultura compartilhada pelos policiais, marcadamente 

autoritária e hierárquica, que ainda não foi totalmente substituída pela reconstrução 

democrática do país. A convivência destes modelos distintos pode levar a conflitos de 

identidade, já que não fica claro qual é o papel da instituição policial. A identidade policial 
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se constrói a partir daquilo que se apresenta como sua missão. Quando se afirma que é 

necessário respeitar as leis, ou ainda que estas devem ser mais severas, sendo preciso 

endurecé-las, se está implicitamente demonstrando que as mesmas estão sendo 

inócuas.Assim, ficam os policiais vulneráveis a não saber como se comportar diante da 

realidade. É preciso interromper essa dissociação entre a identidade policial e o regime 

social vigente. É preciso mudar os policiais que já chegam às corporações com valores pré-

estabelecidos, ofertando-lhes uma formação que valorize o respeito aos direitos dos 

cidadãos. As polícias precisam deixar de ser a polícia do Estado, para se tornar a polícia 

que presta serviços de qualidade à sociedade. As políticas públicas devem agir em relação 

à segurança pública por meio de uma filosofia da prevenção da violência; da mediação de 

conflitos; da investigação e inteligência no controle da criminalidade; do policiamento 

voltado para a construção de uma relação entre polícia e sociedade como parte de uma 

política de direitos humanos; do exercício de valores morais e éticos de caráter coletivo; e 

da polícia como um serviço público voltado para a proteção e defesa da cidadania. Trata-se 

de uma pesquisa de abordagem qualitativa, é um estudo social fundado na pesquisa 

exploratória, observando-se os fenômenos a fim de delimitar a extensão do tema, devido à 

natureza fluída e plástica 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 é a discriminar, e não a 

ver”.Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, é um estudo social fundado na 

pesquisa exploratória, observando-se os fenômenos a fim de delimitar a extensão do tema, 

devido à natureza fluída e plástica do assunto a ser investigado. A partir da abordagem 

qualitativa, pretende-se usar o método dialético porque propicia desconstruir o fenômeno 

através das contradições entre discursos e práticas institucionais. Pois, a segurança pública 

atravessa um momento de crise e de reestruturação sendo necessário reformular suas ações, 

mas é preciso considerar as singularidades das polícias estaduais antes de impor um 

modelo de trabalho através de dispositivos legais aleatórios às culturas organizacionais das 

polícias. Hudelson (1994) argumenta que as pesquisas qualitativas têm como principais 

características: uma aproximação da realidade através da descrição e análise da cultura e 

comportamento humano e de grupos sob o ponto de vista do estudo proposto; ênfase na 

perspectiva compreensiva ou conhecimento holístico e, pesquisa estratégica que é 

interativa e flexível, adequando-se ao longo do processo investigativo. A partir da 

abordagem qualitativa, pretende-se usar o método dialético porque propicia desconstruir o 

fenômeno através das contradições entre discursos e práticas institucionais. Sem dúvida, a 

segurança pública atravessa um momento de crise e de reestruturação sendo necessário 

reformular suas ações, mas é preciso considerar as singularidades das polícias estaduais 

antes de impor um modelo de trabalho através de dispositivos legais aleatórios às culturas 

organizacionais das polícias. Mesclar métodos para interpretação e análise de dados 

permite no estudo caso, compreender as peculiaridades do objeto de estudo, por esta razão, 

foi utilizado o método funcional-dialético e etnometodologia. Os quais propiciarão 

entender a forma de investimentos na qualificação e valorização dos profissionais da 

segurança pública estadual diante da implantação do Sistema Único de Segurança Pública. 

O uso da etnometodologia propicia a descrição do mundo social, sob a ótica dos atores 

sociais envolvidos. A efetividade das políticas de integração das polícias estaduais depende 

da compreensão das ações das polícias em suas singularidades. Considerando que as 

políticas sociais em andamento no Brasil e Maranhão estão em constantes avanços e 

recuos, em face de cultura de descontinuidades políticas, a execução da pesquisa sofreu 

fortes impactos com a mudança de governo no Estado, de um lado, havia uma proposta de 
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implantar de políticas sociais de médios e longos prazos com objetivo de redimensionar o 

sistema policial estadual. De outro, a falta de investimentos em infraestrutura emperrou o 

desempenho das ações policiais. É preciso ressaltar que o modo deturpado de se propor e 

de executar as políticas sociais confunde as ações de governo com ações de Estado. 

Políticas públicas, segurança pública são ações do Estado, portanto transcendem interesses 

político-eleitorais. A visão míope dessa realidade compromete a qualidade dos serviços 

prestados pelo Estado, em especial no que diz respeito à promoção da segurança pública e 

da ordem social. Pois, nem o cidadão confia no sistema público em geral e menos ainda os 

profissionais de segurança pública que não tem uma referência de como executar e avaliar 

o serviço prestado à sociedade. Problemas dessa natureza comprometeram a conclusão da 

pesquisa, pois com a mudança súbita de governo, os cargos de comando do Estado também 

mudaram e, por conseguinte, a ânsia de criar algo de novo, fez com que houve um 

retrocesso na interpretação das políticas de segurança pública. Acredita-se que o Brasil não 

recuará no momento tão crucial frente ao avanço das situações de criminalidade que 

pairam sobre todos, sem comprometer a imagem interna que ameaça a governabilidade, 

nem tampouco a imagem internacional que põe em cheque a governança.  As novas 

políticas de segurança pública se voltam para a qualidade do trabalho policial, a prestação 

de serviço à comunidade e o bem estar dos cidadãos. Diante dessa situação, estudo dessa 

natureza contribui não apenas para aproximar a universidade dos problemas reais da 

sociedade. Assim como, contribuir para a minimização dos problemas evidenciados no 

Maranhão de avanço da criminalidade e violência social. Esses fenômenos deixam entrever 

o desencontro entre as políticas de policiamento pautado nos direitos humanos, inteligência 

policial, qualificação e valorização dos profissionais de segurança pública e a falta de 

infraestrutura em todo sistema policial do Estado. Nesta dicotomia das ações policiais, 

percebem-se os papéis institucionais se confundem, nas zonas cinzentas. O Militar faz o 

policiamento ostensivo e preventivo e a Civil desenvolve trabalho investigativo. A 

duplicidade de atividades dificulta a integração das polícias e ressalta a confusa arquitetura 

políticas da gestão das relações de poder. Ressalta-se que a reforma política é delicada e 

deve incluir uma discussão mais ampla sobre o Estado, abrangendo a cidadania 

apresentada como princípio essencial do direito a ter direitos, incentivando os profissionais 

da segurança pública a exercê-la plenamente, posto que atuem para efetivá-la na sociedade 

civil, sob pena de manter o fosso excludente entre cidadãos e policiais na sociedade 

teledemocrática, isto é, na democracia midiática em que a política é apenas uma ação de 

grupos singulares que se articulam em prol de interesses suspeitos particulares. 

 
Palavras-chave: Formação profissional, Policiamento comunitário, Cidadania. 
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O QUE VALE NA ESCOLA? 

 

Orientando: Walbert da Silva Castro Júnior – Bolsista PIBIC/UEMA 
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Orientador: Francisco José Araújo 

Professor Doutor do departamento do curso de Ciências Sociais. 

 

A VALE é uma das maiores empresas do ramo de mineração atualmente no cenário 

Mundial, desenvolve atividades mineradoras em várias localidades do país e em diversos 

ramos: produção de manganês cobre cobalto entre outros. As ações econômicas 

desenvolvidas por esta empresa representam para as áreas onde estão instaladas grandes 

despesas, sejam elas de recursos naturais ou humanos. Para desempenhar suas atividades 

com a legitimidade do poder público, esta empresa necessita de meios que favoreçam uma 

boa impressão de seus negócios, apresentando a sociedade, a maior impactada suas ações, 

meios de compensação das estruturas utilizadas pela mesma. A ferramenta utilizada para 

expressar tal compensação é pautada em um conceito bem conhecido no mundo 

empresarial: Responsabilidade Social. Esse utensilio empresarial visa um 

comprometimento responsável com as estruturas da sociedade que sofrem suas ações 

diretamente. No caso do Maranhão, especificamente na capital São Luís, essas estruturas 

são apresentadas pelas áreas atingidas pelas atividades da VALE (bairros, vilas e 

povoados) e pelos recursos naturais utilizados. A Responsabilidade Social da VALE é 

institucionalmente vislumbrada em relatórios de sustentabilidade, que evidenciam todas as 

ações voltadas para a compensação social. Projetos educacionais, cursos 

profissionalizantes e estudos de desenvolvimento sustentável, são exemplos dessa 

preocupação com as causas sociais. A pesquisa desenvolvida pelo professor Dr. Francisco 

José Araújo, se propôs a analisar se realmente este discurso compromissado da VALE 

como o social era verdadeiro ou fazia parte de outra lógica empresarial denominada 

Marketing Social. O meu plano de trabalho, obedecia uma vertente de análise: as ações da 

VALE nas escolas. Antes de fazermos a pesquisa, foi necessária a compreensão de 

conceitos que dialogavam com a Responsabilidade Social e Marketing Social. Abordamos 

textos e artigos que tratavam da Responsabilidade Social, Marketing Social, Filantropia, 

Cidadania Empresarial e Responsabilidade Social Corporativa, com o intuito de explicitar 

as características de cada um e também a diferenciação entre os mesmos. Feito todas essas 

leituras entendemos que a Responsabilidade Social é uma prática essencialmente 

compensatória que visa desempenhar ações positivas que legitimem suas pretensões 

econômicas. O Marketing Social apresenta-se como a constituição de um quadro que 

evidencie os melhores produtos a serem vendidos, e qual clientela atingir com os mesmos. 

Trata-se de uma promoção de imagem da empresa perante a sociedade com práticas sociais 

que configuram as causas sociais como objeto de fidelização de futuros clientes. A 

pesquisa que realizamos é de cunho qualitativo e de dimensões interpretativas, nos 

utilizamos para o fomento da mesma, os textos necessários para as conceituações iniciais 

como as que vimos acima e matérias institucionais da VALE, presente em sites de internet. 

Após essa compreensão conceitual fizemos levantamentos geográficos dos possíveis 

pontos de ação das atividades da VALE e em seguida nos colocamos na pesquisa de campo 

nessas áreas. A primeira ida a campo foi realizada no dia 10/03/2012 no bairro da Estiva 

localizado na cidade de São Luís. Logo na primeira entrevista podemos constatar que não 

havia nenhum investimento oriundo da Vale naquele local. Após essa primeira ida ao 

campo, muitos problemas ocorreram, inclusive greve da polícia, inviabilizando outra visita 
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às áreas supostamente afetadas pela VALE. No dia 23/04/2012 uma nova ida ao campo de 

pesquisa foi feito, a áreas escolhida não se encontrava dessa vez nos extremos da capital, 

localizava-se no centro de São Luís, o estabelecimento escolhido para a visita foi casa do 

professor. Após essa visita centrei esta pesquisa nas áreas localizadas nas proximidades do 

outro extremo da capital, nos bairros do Gapara, Anjo da Guarda e Vila Maranhão. Depois 

de visitar cada um destes locais e descobrir muitos objetos referentes à pesquisa chegamos 

á alguns resultados importantes. A VALE apresenta desde 2001, um programa de viés 

educacional denominado “Uma escola que VALE”, este programa visa à valorização de 

professores da rede pública de ensino das áreas afetadas pela mineradora. No Maranhão 

este programa incentiva os profissionais da educação em quatro cidades (Arari, Açailandia, 

Santa Inês e São Luís). Na cidade de São Luís esta ação da VALE é vinculada á casa do 

professor (instituição municipal), através desta parceria professores recebem treinamentos 

e uma grande estrutura para a otimização de seus trabalhos. Artigos e trabalhos são 

configurados por esta casa, apresentando no conteúdo dos mesmos, tema relevantes as 

escolas. 
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             

Figura 1- Capas de alguns dos trabalhos desenvolvidos na casa do professor em parceria 

com o programa “Uma escola que vale”  
 

A visita ao bairro do Gapara nos apresentou as ações positivas da VALE no instituto social 

e educacional do Gapara. Nesta instituição a mineradora, oferece cursos profissionalizantes 

que favorecem os jovens e adolescentes daquela área. De acordo com Natanael dos Santos 

Silva, um estudante dessa instituição, muitos indivíduos passam por estes cursos e acabam 

sendo incorporados como colaboradores da VALE evidenciamos neste fato traços do 

Marketing Social, a fidelização de clientes e a formação de reserva de colaboradores. Outra 

ação desenvolvida nesta instituição é pautada em aulas de matérias como Português e 

Matemática a pessoas da chamada terceira idade. De acordo com Vera Santana Andrade, 

um estudante, o trabalho desenvolvido pela VALE é essencial para ela e outros indivíduos 

que não estudavam há muito tempo e temiam as escolas públicas municipais e estaduais 

pelos inúmeros casos de violência. Segundo ela, essa instituição apresentou uma grande 

mudança na vida das pessoas que moram no Gapara, propiciando chances para a mudança 
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na vida das pessoas. O bairro do Anjo da Guarda apresentou pequenos investimentos da 

VALE com as causas sócias, postos de saúde e pequenas ações educacionais evidenciam 

essas ações. Não existe uma escola especifica nesta localidade vinculada as ações da 

mineradora. Na Vila Maranhão, notamos a precariedade das ruas escolas e postos de saúde. 

As ações da VALE nesta localidade atingem alguns colégios desta localidade, oferecendo 

lanche e material didático, entretanto comparadas aos impactos das atividades da VALE, 

essas ações são bem pequenas e não chegam a ser nem compensatórias. Segundo 

“Elisvanderson”, morador do bairro, muitas pessoas passam mal com os dejetos e fumaça 

causados pelas chaminés, lixões e trilhos da VALE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Mapa da Vila Maranhão e das áreas da VALE próximas ao bairro. Fonte: 

www.Googlemaps.com 
 

A pesquisa de campo aliada ao referencial teórico da pesquisa evidenciam algumas 

conclusões sobre as ações ditas responsáveis pela VALE. As ações são compensatórias, 

mas não atingem e nem representam o interesse comum, são projetos que favorecem uma 

pequena parcela da sociedade de São Luís. Algumas das áreas mais próximas dos impactos 

das operações da VALE, não recebem o devido cuidado, as ações compensatórias 

inexpressivas e de nada interveem para a melhoria daquela localidade. O que é descrito 

como Responsabilidade Social, retrata de forma bem simplista o Marketing Social, os 

objetivos propostos por essa prática ainda se encontram nos contratos de inúmeros 

colaboradores da capital, ações voltadas somente às áreas afetadas e a venda de sua 

imagem e produtos através dessas ações que se tornam positivas somente aqueles 

indivíduos mais próximos de sua fidelização. 
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ANÁLISE DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL EM SÃO 

LUÍS/MA (1997-2011) 

Orientanda: Klícia Nathany Costa de SOUSA - Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmica do Curso de Ciências Sociais – DCS/UEMA 

 

Orientador: José Antonio Ribeiro de Carvalho 

Prof° Ms da Universidade Estadual do Maranhão 

 

Colaboradores: Natally Rodrigues Moraes, Raisa dos Santos Silva, Raissa Sabrine 

Martins Cardoso – Acadêmicas do Curso de Ciências Sociais – DCS/UEMA 

 

Em dezembro de 1997, a cidade de São Luís é proclamada como Patrimônio Histórico da 

Humanidade pela UNESCO. Ela recebeu este titulo devido ao reconhecimento de sua 

beleza e importante arquitetura baseada nos maiores conjuntos civis de origem européia. O 

centro histórico de São Luís é composto de uma área de 22 hectares de extensão na capital 

do Maranhão. São cerca de 2500 imóveis tombados pelo patrimônio estadual histórico e 

1000 pelo IPHAN. Em razão do caráter monumental das suas edificações, da 

homogeneidade do seu conjunto, da integridade do seu traçado urbano seiscentista, e do 

seu patrimônio imaterial, o Centro Histórico de São Luís representa um marco referencial 

importantíssimo para a história brasileira mundial. Buscou-se analisar nessa pesquisa as 

políticas públicas preservacionistas em âmbito municipal voltadas para a manutenção do 

centro histórico de São Luís, especificando a identificação dessas políticas públicas 

preservacionistas do município na cidade  de São Luís como patrimônio cultural da 

humanidade, verificando os principais desafios da gestão pública da cidade na 

identificação  local frente as necessidades de desenvolvimento, identificando também as 

parcerias na elaboração do planejamento estratégico da cidade de São Luís no 

envolvimento do poder público, da iniciativa privada e demais organizações civis não 

públicas. Para alcançar tais objetivos tomou-se como base metodológias leitura de material 

bibliográfico,análise de documentos, pesquisas em fontes secundárias,  entrevistas e 

pesquisa de campo. Tivemos como base a abordagem qualitativa que contribuiu para 

investigação da postura dos membros envolvidos no poder público. Dentro os métodos de 

pesquisas foi utilizado a análise hermeneutico-dialética dos materiais coletados. Sob o 

aspecto indutivo o estudo tem como referência as políticas preservacionistas voltadas para 

a manutenção e preservação das edificações tombadas, no que tange a utilização dos 

espaços para apropriação do poder publíco e privado. Foram feitas pesquisas bibliográfica, 

analisando os dados coletados, e foram realizadas entrevistas com os responsáveis pelos 

órgãos preservacionistas na esfera municipal e federal. O espaço urbano, a arquitetura e as 

manifestações culturais, conferem a São Luís identidade e personalidade histórica e 

cultural própria. (BOGÉA, 2007, p. 13). Umas das principais características da arquitetura 

do Centro Histórico de São Luís é que suas construções foram feitas baseadas no clima, 

quente e úmido. Os prédios são constituídos de casas térreas, solares e sobrados. Seus 

sobrados são formados por quatro pavimentos, a parte do térreo era usada como loja 

comercial e os demais pisos eram as residências. A palavra patrimônio vem do termo pater, 

palavra originada do latin, que significa pai, patrimônio vem ser então, tudo aquilo que é 

passado de pai para filho. Foram-lhe atribuídos alguns significados, e hoje faz referencia à 

riquezas de uma ou mais passoas ou de uma empresa. Quando falamos de patrimônio, está 

presente a história, identidade e memória que tem seus significados transformados ao 

longo do tempo. O Patrimônio cultural pode ser entendido como: Conjunto de bens 
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culturais que possuem valores históricos, artisticos, científicos ou associativos e que 

definem, em diferentes escalas, a identidade de uma comunidade, um Estado ou uma 

Nação e que devem ser preservados como legado a gerações futuras. (BOGÉA, 2007, p.  

10). Os bens culturais podem ser divididos em Imateriais e Materiais. Os bens culturais de 

natureza imaterial, também chamados de intangíveis, estão relacionados aos saberes, 

crenças e modo de ser das pessoas e são manifestados a partir da música, tradições e 

culinária. Os bens culturais materiais, se estendem a imóveis particulares, trechos urbanos 

e até ambientes naturais de importância paisagística, além de imagens, utensílios e outros 

bens móveis.  São as edificações, monumentos e documentos. O Patrimônio cultural 

pertencente a um povo  surge a partir de um conjunto de saberes, expressões, fazeres, 

práticas e seus produtos, que contam a história, a identidade e a memória de um povo. 

Trata-se da conservação dos edifícios, objetos monumentos, obras de arte e também das 

manifestações culturais e costumes que fazem parte da vida das pessoas e que vão se 

transformando ao longo do tempo.“Patrimônio é tudo o que criamos, valorizamos e 

queremos preservar: são os monumentos e obras de arte, e também as festas, músicas e 

danças, os folguedos e falares. Tudo enfim que produzimos com as mãos, as ideias e a 

fantasia”. (LONDRES apud IPHAN, 2012, p.05). O processo formador de um patrimônio é 

o de guardar, colecionar objetos sem que estes estejam presentes nas atividades 

econômicas.  O objetivo principal dessa preservação é o de fortalecer nas pessoas o 

sentimento de pertencimento a uma sociedade ou a um lugar, para que assim seja ampliado 

o exercicio da cidadania. O que irá determinar o valor desses objetos são os mitos e as 

tradições, escolha que é feita tendo com base aquilo que as pessoas consideram mais 

importantes e que representam melhor sua cultura, identidade e história.  No caso das 

políticas públicas, existe a participação do Estado através de leis, de instituições e políticas 

específicas. O patrimônio cultural possui algumas subdivisões; todos os bens artísticos ou 

mobiliários (esculturas, telas, móveis, em peças únicas ou acervos) que tenham relevância 

cultural para a comunidade, são chamados “patrimônios artísticos”. Os primeiros museus 

no ocidente foram originados de coleções desses objetos, que eram transformadas da casa 

de um colecionador para instituições que guardavam os objetos, afim de depois colocá-los 

a mostra. “O pertencimento a uma comunidade nacional é produzido a partir da ideia de 

propriedade sobre um conjunto de bens: relíquias, monumentos, cidades históricas entre 

outros. Daí o termo patrimônio” (OLIVEIRA, 2008, p.26). Identificam uma região ou um 

povo por ser uma referência estética, plástica ou estilística, sem necessariamente ter 

passado pelo processo de tombamento. Um prédio histórico pode estar ligado a uma área 

tombada. O tombamento é um ato de poder público para impedir a destruição ou a 

descaracterização de um bem, ele pode ser efetuado por uma ou mais instâncias do 

governo e só é aplicado aos bens móveis e imóveis. As intâncias que podem efetuar esse 

tombamento são: a nível federal - Instituto do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional 

(IPHAN); a nível Estadual- Departamento do Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagístico 

do Estado do Maranhão (DPHAP/MA), e a nível municipal- Fundação Municipal de 

PatrimônioHistórico (FUMPH). Tombado por órgãos oficiais ou não, o patrimônio 

histórico é um bem cultural que simboliza a formação de um povo e carrega testemunhos 

de sua história. As relações entre passado e presente e as mudanças ocorridas em uma 

cidade ao longo do tempo, por exemplo, são representadas no centro histórico- suas 

diferentes arquiteturas, seu traçado urbano, o desenho das ruas, tudo o que pode ser uma 

referência para que se compreenda o modo de vida dos antigos e atuais habitantes de um 

lugar, independentemente da beleza artística. Da mesma maneira, arquivos históricos, 

jardins, parques, praças e artefatos de época podem ser considerados patrimônios históricos 

por sua importância como documentos de uma época. O “patrimônio arquitetônico” refere-
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se a edificações que, preservadas ou em ruínas, guardam a memória histórica e 

representam as inovações ocorridas naquele local ao longo do tempo. Podem ser 

monumentos religiosos, palácios, casas, indústrias e prédios oficiais que indiquem um 

estilo e uma técnica de construção marcante para a comunidade. O conjunto de práticas e 

saberes transmitidos de geração em geração que diferenciam determinado povo ou região, 

caracterizam o “patrimônio imaterial”. Danças, músicas, expressões, lendas, festas, 

celebrações, conhecimento e técnicas, assim como instrumentos, artefatos e lugares, 

carregam em si uma memória coletiva. O “patrimônio natural” diz respeito a todo local 

cuja natureza tenha relevância para uma população. É o lugar que apresenta relações 

significativas com a sociedade, por causa das lendas e da história ou da economia a ele 

associada. A raridade, a importância de um bioma ou a beleza de seu conjunto também 

recebe a classificação de patrimônio natural. Durante a pesquisa podemos observar que os 

órgãos responsáveis pela manutenção do patrimônio público elaboram projetos para a 

reestruturação das edificações que compõem o patrimônio público em São Luís, no entanto 

as políticas não estão em sua totalidade sendo efetivadas. No campo, observou-se que 

existe contradições, já que esses projetos não estão sendo efetivados. As edificações que 

deviam estar sendo utilizadas para bem da comunidade  têm perdido seu caráter cultural 

para dar valor a uma nova dinâmica economica, sendo que muitas dessas edificações tem 

servido de local para estacionamentos de carros e também tem servido como ponto de 

marginalizaçãos e invasões de depredações e parcial descaso dos órgão públicos para sua 

preservação.  

 

Palavras chave: Patrimônio Histórico. Tombamento. Edificações.  
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FATORES QUE INTERFEREM NO DESEMPENHO PROFISSIONAL DA PESSOA 

COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA 

Orientada: Melissa Ramos ACÁCIO - Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmica do Curso Pedagogia – CECEN/ UEMA 

 

Orientadora: Maria José Rabelo AROUCHA 

Professora do Departamento de Educação e Filosofia – CECEN/ UEMA 

 

Pesquisa sobre Fatores que interferem no desempenho profissional da pessoa com 

deficiência auditiva realizada pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica 

PIBIC – UEMA. Este estudo tem como objetivo geral Analisar os fatores que interferem 

no desempenho profissional da pessoa com deficiência auditiva. E como objetivos 

específicos Identificar em quais atividades profissionais a pessoa com deficiência auditiva 

está inserida no mercado de trabalho e Diagnosticar os fatores que dificultam ou facilitam 

o desempenho profissional da pessoa com deficiência auditiva no mercado de trabalho. Os 

procedimentos desenvolvidos foram a pesquisa bibliográfica, com base em teóricos como 

Pinto (2009), Soares (2005), Saviani (2003) e Lefebvre (2009). A pesquisa documental 

baseou-se em leis que regem sobre a inserção de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho. A pesquisa de campo, no primeiro momento, constituiu-se de visita aos órgãos 

públicos para o levantamento de dados sobre o número de pessoas com deficiência 

empregadas, como o Setor de Inserção da Pessoa com deficiência da Superintendência 

Regional do Trabalho e Emprego (SRTE – MA) e o Centro de Ensino e Apoio à Pessoa 

com Surdez Maria da Glória Costa Arcangeli (CAS). O segundo momento constituiu-se da 

entrevista com três pessoas com deficiência auditiva inseridas no mercado de trabalho 

formal, no setor do comércio, com as quais se fez estudo de caso. Pinto (2009, p 17) define 

trabalho “em sentido amplo – como um conjunto de atividades intelectuais e manuais, 

organizados pela espécie humana e aplicadas sobre a natureza, visando assegurar sua 

subsistência – nunca deixou ( como não deixa, atualmente) de ser realizado, por homens e 

mulheres, ao longo da história”. Complementando o pensamento de Pinto, Lefebvre (2009, 

p 63) afirma que “por meio de sua própria atividade, os indivíduos humanos entram assim 

em relacionamentos sociais. Os serem humanos não se podem separar desses 

relacionamentos: sua própria existência depende deles […]. Assim, os relacionamentos que 

o ser humano necessariamente trava, porque não se pode isolar, constituem o ser social de 

cada indivíduo.” Portanto, o trabalho é atividade inerente ao homem, é parte integrante de 

sua formação e, através dele, constitui-se um ser social, que busca sua sobrevivência por 

meio da venda de sua força de trabalho, satisfazendo suas necessidades materiais, sociais e 

psicológicas. Atualmente, o mercado de trabalho exige trabalhadores cada vez mais 

qualificados, e para esta qualificação, é necessário que haja um bom processo de 

escolarização. Desde a Antiguidade, pessoas que possuíam algum tipo de deficiência eram 

marginalizadas, não tendo chances de participarem da sociedade que se encontravam 

consequentemente, não tendo acesso à educação formal. Com os avanços da ciência, 

muda-se, aos poucos, esta situação. Surgiram instituições, leis e departamentos 

direcionados a atender pessoas com deficiência, na sua inserção ao convívio social, 

educacional e ao mercado de trabalho. Após o levantamento de dados quantitativos, 

verificou-se um aumento no número de pessoas com deficiência auditiva inseridas no 

mercado de trabalho formal, principalmente no setor comercial, onde se infere que seja 

pelo seu crescimento na economia. Outro fator deve-se à obrigatoriedade de as empresas 

disporem de cotas destinadas às pessoas com deficiência, caso contrário, são multadas, 
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com base na Lei 8.213, que dispõe normas sobre os Planos e Benefícios da Previdência 

Social. Porém, ainda é evidente a dificuldade atenuada de integração dessas pessoas, como 

mostra o Censo do IBGE, realizado em 2010. Referindo-se à escolarização, a região 

Nordeste apresentou a menor taxa, 69,7% do número de pessoas declaradas com 

deficiência eram alfabetizadas. Para a população de 15 anos ou mais, em nível de Brasil, 

referindo-se ao nível de instrução, 61,1% possuíam apenas o Ensino Fundamental 

incompleto ou não possuíam instrução. Sabendo-se que, para conseguir inserir-se no 

mercado de trabalho formal, é necessário possuir o Ensino Médio completo, percebe-se, 

através desses dados, que apenas uma minoria tem a possibilidade de ingressar em um 

emprego formal. Percebeu-se com a pesquisa que os cargos ocupados pelas pessoas com 

deficiência auditiva em São Luís – MA, no setor comercial, resumem-se, em sua maioria, a 

cargos auxiliares, como é apresentado na tabela abaixo.  
 

SETOR CARGOS MAIS OCUPADOS PELAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA EM SÃO LUÍS-MA 

 

 

 

COMERCIAL 

Auxiliar de caixa; 

Auxiliar de frios e congelados; 

Balconista; 

Embalador; 

Auxiliar de estacionamento; 

Auxiliar administrativo; 

Repositor. 

 

Dentre os fatores que dificultam e os que facilitam o seu desempenho profissional, 

observados nos sujeitos envolvidos na pesquisa tem-se: 
 

Sujeitos da pesquisa Cargo/ Função 
Fatores que dificultam seu 

desempenho profissional 

Fatores que facilitam 

seu desempenho 

profissional 

 

 

 

 

           Joana  

 

 

 

 

Auxiliar  

Administrativo/ 

Registra o estoque no 

banco de dados do 

computador. 

 

 

 

Escritas e suas regras 

gramaticais; 

Comunicação. 

                   

Matemática e atividades 

que envolvem numerais; 

Criação de gestos fáceis 

de serem identificados 

pelos ouvintes;  

Observação, atenção e 

ajuda dos outros 

funcionários 

 

 

 

 

        Francisco 

 

 

 

Repositor/ Repõe 

produtos  

 

 

 

 

Identificação de produtos 

em língua estrangeira; 

Comunicação. 

Matemática e atividades 

que envolvem numerais; 

Criação de gestos fáceis 

de serem identificados 

pelos ouvintes;  

Observação, atenção e 

ajuda dos outros 

funcionários. 

 

 

      Guilherme 

 

Setor de Conferência/ 

Analisa a nota fiscal e 

compara com o 

estoque 

 

Localização dos produtos 

nas prateleiras, onde estão e 

onde devem estar; 

Comunicação. 

Atenção, memorização, 

observação de outros 

funcionários;  

Utiliza de gestos 

simples para se 

comunicar. 
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Observou-se que, apesar de ainda suas funções se restringirem a cargos menores, notou-se 

que não ocupam mais os cargos de serviços gerais. Além disso, torna-se importante 

evidenciar o trabalho de preparação profissional e acompanhamento realizado pelo CAS – 

MA, voltado exclusivamente para pessoas com deficiência auditiva. Assim, diante dos 

resultados obtidos, pôde-se inferir que apesar da dificuldade de comunicação existente em 

seu ambiente de trabalho, pois dificilmente existe alguma pessoa com conhecimento em 

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais), e de outros fatores, pessoas que possuem 

deficiência auditiva possuem mesma capacidade de cognição, usa mesmos critérios para o 

bom desempenho da sua função como a observação, memorização e atenção como uma 

pessoa ouvinte. Pôde-se inferir, também, que o processo de escolarização é um elemento 

que está igualmente dentro dos fatores que dificultam, referindo-se à forma de como é 

ofertada, devido às poucas Políticas Públicas direcionadas à atendê-los, garantindo uma 

educação de qualidade. Por outro lado, é um fator que contribui devido ser essencial para 

que a pessoa com deficiência auditiva conheça e aprenda a escrita do português e os 

conhecimentos necessários para realizar funções, e é fator obrigatório para ser admitido no 

mercado de trabalho formal. 

 

Palavras-chave: Deficiência auditiva. Trabalho. Inserção 
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A MUSICALIZAÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES METODOLÓGICAS NA 

DIMENSÃO INTERDISCIPLINAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Orientado: Salviano Abreu de SOUSA NETO – Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmico do Curso de Música Licenciatura – CECEN/UEMA 

 

Orientadora: Maria Goretti Cavalcante de CARVALHO 

Profa do Departamento de Educação e Filosofia do CECEN/UEMA 

 

A presente pesquisa é sobre a possibilidade de Musicalização nas Escolas de Educação 

Básica, através do cancioneiro maranhense: João do Vale e Antônio Vieira. A motivação 

desta pesquisa é pelo fato da Música entrar no cenário educacional brasileiro, através de 

Políticas Educacionais, através da Lei Nº 11. 769, de 18 de agosto de 2008, sancionada 

pelo Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva, dispondo da obrigatoriedade da 

Música na Educação Básica. A Música torna-se então disciplina obrigatória, mas que deve, 

sobretudo ser visualizada na sua dimensão integralizadora. É uma pesquisa motivada 

igualmente por grande inquietação sobre essa inserção da Música nas Escolas, que é 

justamente voltado para o equívoco na receptividade da cultura escolar. Além disso, não 

temos educadores musicais em número suficiente para o atendimento do novo momento, e 

as metodologias de ensino da Música não são compreendidas pela Escola. Outro ponto 

crucial é a consciência de o Educador musical ter sobre o Sentido do seu Trabalho e as 

implicações metodológicas que podem incidir as músicas locais.  Organizou-se uma busca 

de estratégias de musicalização, que possam atender às demandas de crianças e de 

adolescentes, no que se referem ao estudo e ensino de Música nas Escolas de Educação 

Básica. A busca deu-se através do cancioneiro maranhense representado pelos seus ícones: 

João do Vale e Antônio Vieira para encontrar as possibilidades de um trabalho pedagógico 

musical e constatar, nessas análises, os aspectos quanto ao estilo musical e quanto aos 

aspectos rítmicos; constatar igualmente as possibilidades de trabalhar a apreciação musical: 

seus conceitos e prática; as significações da música e as atividades de apreciação na 

construção do cantar. O referencial teórico utilizado foi selecionado considerando a 

perspectiva para o ensino da música, as novas metodologias e uma visão diferenciada do 

conceito de musicalização nos país, a saber: Paz (2000), Beyer e Kebach (2009), que 

discutem os aspectos de formação do educador musical enfatizando a pedagogia e 

apresentando atividades que se constituem numa proposta pedagógica musical. Tratam das 

oportunidades de experiência de educação musical para o conhecimento e vivificação da 

música regional, através da assimilação e reelaboração da riqueza existente nas 

manifestações típicas dos grupos populares locais, objetivando, também, a preservação das 

heranças culturais do povo. Com esta pesquisa, foi possível constatar o quanto as canções 

selecionadas trazem de possibilidades para o trabalho de musicalização, pelo valor dos 

seus aspectos culturais musicais, contidos nas canções dos dois compositores maranhenses, 

no processo educacional de crianças e jovens. As análises desta pesquisa constataram uma 

riqueza de elementos que podem ser de suma importância para a Musicalização em 

Educação, sobretudo considerando as Músicas maranhenses, pelas formas e ritmos, que 

caracterizam o conjunto cultural sobre os saberes e sabores locais. Assim, o problema 

central foi constatar as possibilidades de um trabalho enriquecedor de Musicalização e suas 

implicações metodológicas, no sentido de sensibilizar a Comunidade escolar para o ensino 

e o estudo da música através da apreciação e da execução de músicas de compositores 

maranhenses. A Pesquisa está delineada em aspectos pedagógicos e metodológicos, 

portanto os seus objetivos são os seguintes: Analisar o cancioneiro maranhense para 
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identificar os elementos de Teoria e de percepção Musical que possam ser trabalhados na 

Educação Básica. Para desenvolver a presente pesquisa foi adotada a investigação 

qualitativa apartada da representatividade numérica, mas compromissada com a dúvida, a 

incerteza, a insegurança, a consciência de nosso ainda não saber. Isto, segundo Garcia 

(2001) é o que nos convida a investigar e, investigando, podemos aprender algo que antes 

não sabíamos. Só sabíamos que seria possível utilizar essas canções, mas que precisávamos 

encontrar formas estratégicas de trabalho. Surgiram os questionamentos para buscar 

soluções, no sentido de colaborar para educação regular musical maranhense. Como ponto 

de partida procuramos nos apropriar do conceito de Musicalização. Para isto, foi feita uma 

revisão bibliográfica sobre a temática, considerando-se todos os materiais possíveis para o 

enriquecimento da fundamentação da pesquisa em pauta. Após a revisão bibliográfica as 

providências estiveram voltadas para o levantamento de canções de João do Vale e 

Antônio Vieira (10 de cada compositor) para selecionar a partir de suas formas e ritmos, 

com vistas a organização de trabalho de Musicalização. O repertório selecionado, 

composto por João do Vale foi: “O canto da ema”; “Pé do lageiro (aonde a onça mora)”; 

“Estrela miúda”; “Bom vaqueiro”; “Carcará”; “Morceguinho (o rei da natureza)”; “Morena 

do grotão”; “Oricuri (segredo do sertanejo)”; “Fogo no paraná”; “Pipira”; “Pisa na fulô”; 

“De Teresina a São Luís”. Do repertório composto por Antônio Vieira, temos: “O samba é 

bom”; “Mulata bonita”; “cocada”; “Papagaios de papel”; “Tem quem queria”; “Valsa para 

o azul”; “Banho cheiroso”; “Balaio de guarimã”; “Maçarico”; “Martim-pescador”; “Na 

cabecinha da Dora”; “Ingredientes do samba”. Estudamos as metodologias de ensino que 

contemplam a Musicalização. Tomamos como possibil ida de de trabalho as 

canções selecionadas para a apreciação nas escolas de Educação Básica.  

Utilizamos o cancioneiro maranhense como objeto de estudo e instrumento de análise, por 

meio de material fonográfico, audições de músicas de João do Vale, o que pôde nos 

indicar até que ponto o caráter formativo dessas canções se materializa no aspecto 

metodológico no processo de ensino da Música. Os materiais musicais são pensados para a 

sua adequação ao trabalho na etapa da educação infantil, no ensino fundamental e no 

ensino médio. Assim como adequar materiais sonoros para que seja eficaz o trabalho de 

musicalização. Pois é interessante que a criança e o jovem tenham a possibilidade de 

passar por vários instrumentos, dos de percussão, sopro e cordas, executando as canções, 

além de reconhecerem, nessas canções o máximo de conteúdo cultural e social. O esperado 

foi o de ensinar os elementos básicos da Música a partir dessas canções, visto que o 

frequente é a utilização de leitura e interpretação de texto dessas canções. No que refere ao 

trabalho de estruturação musical, as canções em questão sugerem uma variada e criativa 

possibilidade de trabalho e de metodologias. A pesquisa teve por resultados as seguintes 

análises das músicas dos cancioneiros maranhenses João do Vale e Antônio Vieira, no 

aspecto rítmico e estilo musical. A seguir seguem as músicas João do Vale em caráter de 

Baião, com seus pulsos. 01“O canto da ema” - 2/4; 02“Pé do lageiro (aonde a onça mora)” 

- 2/4; 03“Estrela miúda” - 6/8; 04“Bom vaqueiro” - 2/4; 05“Carcará” - 2/4; 

06“Morceguinho( o rei da natureza)”- 2/4; 07“Morena do grotão”-2/4; 08“Oricuri (segredo 

do sertanejo)”-2/4; 09“Fogo no paraná”- 2/4; 10“Pipira”- 2/4; 11“Pisa na fulô”- 2/4; 12“De 

Teresina a São Luís”. A seguir seguem as músicas Antônio Vieira em caráter de Samba, 

Valsa, Choro, dentre outros com seus respectivos pulsos. 01“O samba é bom” - 2/4; 

02“Mulata bonita” - 2/4; 03“cocada” - 2/4; 04“Papagaios de papel” - 2/4; 05“Tem quem 

queria” - 2/4; 06“Valsa para o azul” – 3/4; 07“Banho cheiroso”- 2/4; 08“Balaio de 

guarimã” -2/4; 09“Maçarico” - 4/4; 10“Martim-pescador” – 2/4; 11 “Na cabecinha da 

Dora” - 2/4; 12“Ingredientes do samba” - 2/4. Sabemos o quanto a cultura brasileira é 

diversa, pois graças a essa riqueza que poderemos ampliar a visão das crianças, jovens e 
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educadores, no dia a dia da educação básica. Além disso, o educador musical pode utilizar 

músicas regionais para a Musicalização, apresentando elementos básicos de música e a 

importância da apreciação musical, sem o compromisso com o texto das canções, mas com 

as formas com que é constituída a Música, nossos sons regionais e nossas experiências 

culturais.  

 

Palavras chave: Ensino. Musicalização. Cancioneiro maranhense. 
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A MÚSICA MARANHENSE COMO RECURSO NO ENSINO MUSICAL PARA A 

EDUCAÇÃO DE CRIANÇAS EM SÉRIES INICIAIS NO MARANHÃO 

 

Orientando: Mailson Otávio da Silva SOUSA - Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmico do curso de licenciatura em Música – CECEN/UEMA 

 

Orientador: Christoph Clemens Küstner 

Professor do departamento de música do CECEN/UEMA 

 

A valorização da cultural é de suma importância para o conhecimento da história de um 

povo, e também se faz fator primordial na formação de qualquer ser humano, ou seja, além 

de ser fator integrante na formação de todo e qualquer cidadão, e também é elemento 

gerador e formador da educação. Atualmente é perceptível a perda, ou mesmo o 

esquecimento de certos valores culturais no Maranhão, as crianças que adentram as 

primeiras series conhecem pouco o cancioneiro popular maranhense, e passam a vivenciar 

uma realidade musical totalmente diferente de seu estado (Maranhão), o cotidiano musical 

passa a ser ligado a realidades distantes de sua cultura. De acordo com a UNESCO que em 

conferência no ano de 2005 adotou a “Convenção sobre a proteção e a promoção da 

diversidade das expressões culturais” que visa o reconhecimento do “patrimônio comum 

da humanidade” ratificada por mais de cem países incluindo o Brasil até o ano de 2011, a 

importância da cultura e do resgate das diversas tradições não tem sido uma preocupação 

não apenas do Brasil, no entanto, a necessidade de material adequado e a escassez de 

trabalhos científicos que visem à compilação e o resgate do cancioneiro popular 

maranhense, bem como conhecer seus autores e tradições, e que sejam adaptadas para o 

trabalho com canto infantil acompanhando por piano/teclado, que é o instrumento mais 

adequado para o trabalho com o canto infantil e que mesmo com todo o acesso a 

informação ainda é um instrumento visto como “erudito” e ainda é pouco divulgado no 

Brasil. A elaboração e adaptação de material que conseguisse compilar músicas 

maranhenses de diversas tradições folclóricas do estado, ainda é uma necessidade para o 

trabalho maior parte dos professores que já atuam no ensino fundamental, e que se depara 

com dificuldades em seu trabalho por contas dos materiais já falados como distantes da 

realidade cultural do Maranhão, tanto por sua linguagem, muitas das vezes inacessíveis, 

quanto por suas temáticas. Observando a diversidade de ritmos e sotaques que o estado 

dispõe, tornou-se possível a seleção de diversas tradições folclóricas do estado. A temática 

das letras, em que não foram observados aspectos linguísticos se fez de forma que as 

músicas selecionadas não tivessem conteúdos inapropriados para tal trabalho, a adequação 

de tonalidades e melodias, tendo em vista a tessitura e extensão melódica das vozes 

infantis, e por fim a criação de arranjos e adaptação de arranjos para acompanhamento de 

piano/teclado. A tradição oral do Maranhão por estar ligada diretamente ligada a grupos 

folclóricos deu suporte à pesquisa qualitativa de materiais não catalogados, ou seja, a busca 

dos materiais necessários para a compilação de canções foi feita a partir da busca através 

pessoas ligadas direta ou indiretamente a grupos folclóricos, e que também pudessem 

fornecer outras fontes, a busca de bibliografias que já tivessem algum tipo de material que 

já tivesse de alguma forma ter sido catalogado também foi feita, no entanto, a interdição da 

biblioteca Benedito Leite e da Escola de Música Estadual do Maranhão não tornaram 

possível à execução de tal tarefa como deveria, contando assim em maior parte com 

material cedido por pessoas ligadas a grupos folclóricos, ao mesmo tempo em que o 

orientador buscava de forma reflexiva maneiras de adequar as canções, ao 

acompanhamento do piano e também maneiras de compreender a realidade das escolas 
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maranhenses. Após a fase preparatória onde foi coletado o material coletado, e foram 

elaboradas maneiras de como proceder em relação à elaboração dos arranjos, foi feita a 

seleção de músicas de acordo com a temática de suas letras, e extensão melódica, para o 

inicio da fase de transcrição foi necessária à escuta detalhada de todas as faixas coletadas, a 

qual consiste em transformar a tradição oral do estado do Maranhão em partituras, ou seja, 

todo o material transcrito para o projeto foi feito a partir da escuta do material já 

selecionado, quando o processo de transcrição foi terminado as músicas já escrita em 

forma de partitura passaram por adaptação para a metodologia desenvolvida para ser 

empregada, ainda durante o processo teórico, fato que consiste em analisar o material 

escrito para que o mesmo seja de fácil assimilação para o público e então a criação de 

arranjos para o acompanhamento de piano nas canções selecionadas.  

 

Palavras-chave: Música folclórica maranhense (repertório, tipo de música); séries iniciais; 

canção. 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

Orientada: Izaelma Ferreira Máximo – Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmica do Curso de Pedagogia – CESC/UEMA 

 

Orientadora: Prof.ª Ms. Mariangela Santana G. Santos – Departamento de Educação - 

CESC/UEMA 

 

A presente pesquisa teve como objetivo investigar e refletir sobre os efeitos da prática de 

Estágio supervisionado no curso de Pedagogia na construção dos saberes docentes do 

profissional que irá atuar na Educação Infantil.  Para o desenvolvimento deste trabalho 

foram utilizadas referências bibliográficas de autores como: Barreiro (2006), Pimenta 

(2011), Piconez (1991), Tardif (2011), Campos (2011) entre outros, que discutem sobre o 

estágio nas licenciaturas, estágio na formação docente, sobre a formação do educador 

infantil, leis e regulamentos que normatizam as práticas de estágio no curso de Pedagogia, 

como também sobre saberes docentes. A abordagem metodológica recaiu sobre a análise 

de depoimentos colhidos através de entrevistas semiestruturadas, e ainda conversas 

individuais e coletivas. Da análise emergiram aspectos que apontam para a forma como os 

acadêmicos concebem o estágio, além de como visualizam seus efeitos em seu processo de 

formação docente para Educação Infantil, uma vez que o objeto de investigação parte do 

ponto de vista dos estudantes, que é um campo da manifestação de valores, crenças, 

preconceitos, através das representações. Após a pesquisa bibliográfica, o passo seguinte 

foi escolher os colaboradores da pesquisa, seguindo alguns critérios: aderir 

voluntariamente, estar matriculado no estágio da Ed. Infantil e não ter experiência como 

docente.  Logo após, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, conversas individuais e 

coletivas com 15 acadêmicos do 5º período do curso de Pedagogia do Centro de Estudos 

Superiores de Caxias no ano de 2012, que não possuíam experiência na Educação Infantil. 

Após a análise dos dados verificou-se que o estágio configura-se como momento de 

reflexão e de aprendizado, contribuiu para a formação acadêmica, bem como para 

construção de saberes inerentes a docência, fornecendo elementos que tornaram a atuação 

na Educação Infantil, bem mais segura e dinâmica. Além disso, a pesquisa promoveu 

reflexões sobre as práticas de estágio, no que diz respeito o papel do orientador de estágio, 

o espaço que os estudantes têm para realizar discussões, bem como a necessidade de 

sempre procurar aliar teoria e prática. Dessa forma as discussões empreendidas no decorrer 

da pesquisa, e, sobretudo, o contato com as vivências desses sujeitos antes, durante e após 

a prática de estágio, pôde demonstrar que nenhuma das dificuldades citadas por eles 

impede que o estágio se configure como espaço onde se estruturam os elementos 

indispensáveis à construção dos saberes docentes e posturas específicas do ofício de 

professor. Constatou-se ainda, que a efetivação, da prática no estágio possibilitou ao 

aluno/estagiário ir além da assimilação de conteúdos e imitações de práticas já existentes, 

pois propiciou a formação de atitudes investigativas e criadoras, como também estimulou a 

capacidade de identificar problemas, de forma que novos conceitos foram construídos. 

Como afirma CAMPOS (2011) “o docente age, e ao agir elabora saberes produzidos pela 

sua prática” é o que foi desvelado através das falas dos colaboradores da pesquisa, que 

entendem que o estágio é o primeiro momento no processo de construção de saberes, pois 

experienciaram isso em suas práticas, é também momento de adquirir experiência 

profissional, visto que atua como docente e vivencia o cotidiano do trabalho do professor, 

dessa forma descobre o verdadeiro significado da docência, suas especificidades e 

compromissos. A experiência no estágio oportunizou utilização das teorias estudadas na 
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resolução de problemas surgidos no contexto escolar, já que atuaram como suporte nos 

momentos de tomada de decisões, propiciando ações refletidas e conscientes, bem como 

criativas e inovadoras. Percebeu-se também que o sucesso na efetivação da prática no 

estágio está relacionado ao trabalho desempenhado pela orientadora, dado o papel ímpar 

que desempena desde a metodologia que utiliza, até seu relacionamento com os discentes, 

pois suas ações estimularam o gosto de estudar dos acadêmicos, tornando-os mais curiosos, 

ousados e persistentes. Além disso, conseguiu com seu exemplo que reconhecessem o 

verdadeiro significado da docência na Educação Infantil. É importante ressaltar que o 

estágio atendeu as expectativas dos discentes interlocutores da pesquisa quanto à carga 

horária, referencial estudado, discussões propostas durante todo o processo de estágio, 

além do contato com o ambiente de trabalho do docente, que nesse caso Centro de 

Educação Infantil. No que se refere a esses aspectos, aprenderam que um bom 

planejamento, pode auxiliá-los quanto à utilização do tempo do qual dispunham para fazer 

as devidas leituras, essas indispensáveis à formação do profissional docente, e ainda nos 

momentos de discussões tirarem as dúvidas, entendendo que sempre é necessário aprender 

mais, pois os saberes vão sendo construídos, não estão construídos. Foram esses momentos 

de orientações que deram base para que o aluno estagiário, durante os momentos de 

observação e de intervenção, estabelecesse um contato harmonioso com as crianças, 

professores, pedagogos, pais, enfim, com toda a realidade de um Centro de Educação 

Infantil, além disso, abriu espaço para compartilhamento de experiências com os colegas 

de estágio, de forma que a identidade e função do educador infantil foram sendo 

descobertas. Sendo assim, o estágio, de um modo geral atuou como um complemento para 

habilitação profissional, não substituindo a aprendizagem escolar, mas possibilitando ao 

estudante vivenciar na prática essa aprendizagem, e em todos os momentos do estágio, o 

estudante foi conduzido a perceber a importância e presença de todas as áreas de 

conhecimento, atendendo assim as propostas implementadas pelo Curso de Pedagogia, no 

Estágio Supervisionado, visto que viabilizou a articulação constante entre ação-reflexão-

ação, uma vez que o estagiário realizou inicialmente, uma caracterização da realidade 

escolar por meio de observação participante. Entende-se essa observação como 

participante porque todos se envolveram nesse contexto auxiliando nas atividades 

rotineiras da escola (turma) e dialogando com o professor regente para compreender 

determinadas situações ou rotinas. Esse processo deve acontecer de forma dialógica e 

integrada, então surgiu à preocupação em saber se os estagiários tiveram elementos 

teóricos e metodológicos suficientes para construírem uma reflexão sobre sua prática de 

estágio. Obteve-se 100% de respostas positivas, todos os estudantes consideraram que 

tiveram elementos suficientes para construir uma reflexão. O que demonstra que a proposta 

colocada pelas Diretrizes do curso de Pedagogia do CESC/UEMA nesse caso, foi 

alcançada com sucesso. Observou-se assim, que de diversas maneiras a compreensão do 

cotidiano e das interações trouxeram novas aprendizagens e contribuições para a formação 

desses estudantes. Dentre as quais se destaca a de perceber a dinâmica da escola e a 

diferença das instituições fundamentais para o educador entender que a escola se configura 

através da realidade social que a rodeia, e que por isso, o cotidiano e as práticas que se 

desenvolvem são diferentes de uma instituição para a outra. Ainda, alguns puderam 

observar especificidades da profissão docente quando se trata dessa modalidade de ensino. 

Outro ponto relevante é a indissociabilidade entre teoria e prática definida Nas Diretrizes 

do curso de Pedagogia. Os alunos revelaram nas entrevistas e conversas sobre essa 

questão, e as opiniões se divergem, há os que afirmam que conseguiram realizar essa 

relação teoria e prática, outros apontam que ao aliar as duas tiveram conflitos, e outros que 

essa relação teoria e prática não se efetivou na realização do estágio, contudo predominou 
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entre o grupo a ideia da possibilidade e necessidade da associação entre ambas. Dessa 

forma é visível que o currículo do curso de Pedagogia prima para que formação do 

educador infantil aconteça de forma, multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, 

pois, fundamenta-se numa série de disciplinas interdependentes no sentido de que 

determinado saber sobre determinado objeto ou situação não resulta apenas da soma de 

elementos fornecidos pelas várias disciplinas, mas de sua articulação numa concorrência 

solidária que transcende cada uma das disciplinas para a construção do conhecimento. 

Nessa perspectiva, o estágio supervisionado como disciplina curricular prepara para o 

exercício da docência, considerando que as demandas e tarefas do cotidiano escolar 

precisam ser compreendidas e respondidas como exigências a serem coletivamente 

elaboradas, executadas e acompanhadas, e assim as experiências dos alunos atuam como 

referências importantes e são discutidas e refletidas nas aulas, o que lhes confere um 

aproveitamento ainda maior em seu processo formativo. Diante do exposto é possível 

afirmar que o sentido do estágio supervisionado do curso de Pedagogia do CEC-UEMA 

compreende mais que o seu papel de componente curricular, definido como campo de 

conhecimentos produzidos da interação entre a academia e o campo social onde são 

desenvolvidas as práticas educativas, além de apresentar os elementos indispensáveis ao 

desenvolvimento do ser profissional docente. Além disso, a atividade docente tem como 

essência o ensino aprendizagem, tornando indispensáveis associação teoria e prática, com 

fins na transformação social, sendo assim o estágio pode ser concebido como ação 

altamente política. Esses pressupostos do estágio são refletidos no perfil dos acadêmicos, 

que por sua vez apresentam: Autoconfiança, desenvolvimento de espírito crítico, concebe o 

estágio como espaço propício a novas descobertas e construção de saberes, acreditam que 

não só é possível articular teoria e prática, como indispensável, pois possibilita a 

construção de ações investigativas e inovadoras e desenvolve a capacidade de tomar 

decisões frente a situações concretas da prática docente. Aspectos que comungam da idéia 

de BARREIRO (2006) que diz: “É na ação refletida e no redimensionamento de sua 

prática, que é possível ao docente, ser agente de mudanças, na escola e na sociedade. 

Nessa perspectiva sua formação se concretiza pelo repensar sobre a prática, sobre a 

realidade, bem como pela construção da identidade pessoal, ética e política”.  

 

Palavras-chave: Estágio supervisionado. Curso de Pedagogia; Saberes Docentes. 
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A REALIZAÇÃO MORFOLÓGICA DO TRAÇO DE PERFECT NO PORTUGUÊS 

DO MARANHÃO 

 

Orientado: Mailson Ferreira RODRIGUES – Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmico do Curso de Letras – CECEN/UEMA 

 

Orientadora: Tereza Cristina Mena Barreto de AZEVEDO 

Professora do Departamento de Letras – CECEN/UEMA 

 

Muitas línguas, dentre as quais o Português, fazem confusão entre as noções de tempo e 

aspecto verbais, principalmente devido ao hábito latino de se chamar aspecto de tempo.  

Costuma-se considerar um mesmo tempo verbal (o passado) com dois aspectos (o 

perfectivo e o imperfectivo) como tempos diferentes (o Pretérito Perfeito e o Pretérito 

Imperfeito, por exemplo). Cabe-se uma distinção, dessa forma, desses dois traços 

linguísticos. Tempo é uma categoria dêitica, podendo relacionar a situação referida com 

algum outro tempo, geralmente o momento da fala (COMRIE, 1976). Já aspecto consiste 

em diferentes perspectivas pelas quais a constituição temporal interna de uma situação 

pode ser visualizada. Portanto, visto que o aspecto não está relacionado a algo que não seja 

a situação em si, este se constitui uma categoria não dêitica, pois não estabelece referência 

a qualquer outro ponto no tempo (COMRIE, 1985). Concernentemente a aspecto ainda é 

possível destacar as seguintes noções semânticas que lhes dizem respeito: estatividade, 

progressividade, duração, completividade, habitualidade, iteração, momentaneidade ou 

transitoriedade, princípio ou incoatividade e terminação (Lyons, 1979). A presente 

pesquisa visou identificar teoricamente em um primeiro momento o aspecto perfectivo, e 

posteriormente, em sua segunda fase, localizar na representação mental da linguagem 

gerativista o traço aspectual concomitantemente com a observação de quais categorias de 

verbos coincidem com a realização do aspecto perfectivo no português do Maranhão com 

base em dados coletados da fala cotidiana através de gravações. O aspecto perfectivo 

caracteriza-se por expressar uma situação visualizada em sua totalidade, sem que se 

divisem as fases que a compõem. Todavia, esta caracterização não deve significar 

considerar que uma ação vista em sua totalidade, seja uma ação com duração limitada, pois 

o perfectivo é passível de utilização em acontecimentos que se prolongam através do tempo 

(COMRIE, 1976). Afinal, o Português Brasileiro, quanto ao passado perfeito, classifica-o 

em simples e composto. O primeiro obedece a conceitualização de ações prontas, acabadas, 

encerradas, por isso, possíveis de serem observadas em sua totalidade. Enquanto que o 

segundo se enquadra no campo característico das ações com duração extensiva, sendo 

assim possível a distinção de suas sucessivas fases. Como exemplos do primeiro se podem 

citar: Beto perdeu a aposta e Julia comeu a maçã. O fenômeno descrito permanece em 

determinado tempo, a saber, o passado. Como exemplificação do segundo, se encaixam 

perfeitamente as frases: Tenho estudado muito, por isso melhorei meu desempenho e Tenho 

estado doente quase sempre ultimamente. Nesta classificação conceitual dos verbos notam-

se fatos que tem um ponto inicial no passado, mas que duram, de forma a aproximar-se do 

presente. No arcabouço teórico gerativista, a questão aspectual verbal já foi discutida. O 

gerativismo é uma corrente de estudos da linguagem que a concebe como um módulo ou 

faculdade cognitiva da mente, retomando conceitos a prioristas ao considerar a linguagem 

como mecanismo inato da espécie humana, isto é, acompanhando-a, desde sua concepção, 

compondo seu pacote genético. Essa corrente de estudos linguísticos, surgida em 1957, 

fundamentalmente opondo-se ao behaviorismo – outra corrente da Linguística, que tomava 

a linguagem por um fenômeno essencialmente responsivo, dado que seu principal meio de 
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aquisição e desempenho seria o estímulo-resposta, assim sendo, um fenômeno externo – 

divergiu desta principalmente na defesa que faz de a linguagem ser um fenômeno interno, 

biológico e criativo, ou seja, embora seus recursos sejam limitados, suas produções são 

sempre inovadoras, raras frases se dirão da mesma forma. As pesquisas gerativistas, 

partindo desse pressuposto, após adotar a sentença como unidade de análise, passaram a 

buscar uma representação para a linguagem, através de princípios invariáveis comuns a 

todas as línguas, os quais denominaram Gramática Universal. A estrutura sintática da 

sentença, então, passou a ser descrita. Para sistematizar a estrutura sintática da sentença, 

uma outra teoria foi desenvolvida, a teoria X-barra, dentro da qual o modo mais comum de 

se representar a sintaxe da sentença era em forma de árvore. A figura da árvore sintática é 

composta por nódulos que representam traços semanticamente interpretáveis, sendo apenas 

estes capazes de projetar ramos. O nódulo sintático que projetava tempo e aspecto era o 

nódulo de concordância verbal. Todavia, estudos posteriores gerativistas identificaram a 

diferença de propriedades entre aspecto e tempo, encontradas exatamente em seus 

morfemas. Assim, se propõe a cisão deste nódulo, dando origem à necessidade de um novo 

nódulo para o qual se propõe designar o traço aspectual (Pollock, 1989). O traço aspectual 

então encontra na teoria gerativa de representação mental da linguagem, o seu lugar. Essa 

forma de entender aspecto e tempo como traços distintos é concorde com os estudos de 

Comrie (1985, pág.3). Pois tempo seria uma expressão gramaticalizada de localização no 

tempo, que aparecerá na língua para, a partir do momento da fala, estabelecer aí um 

referencial, designando o momento posterior à fala como futuro e o momento anterior à 

fala como passado. E aspecto se constituiria em uma forma peculiar de se ver uma situação, 

como já exposto. Por isso, a presente pesquisa adota a perspectiva de Comrie no tratamento 

da questão da realização morfológica do traço de perfect no Português do Maranhão. Ainda 

é relevante ressaltar que o significado aspectual de uma sentença não se limita apenas ao 

verbo ou sintagma verbal, mas resulta de uma interação de diferentes componentes da 

sentença, os quais podem interferir no próprio significado. Dentre eles podem-se citar o 

Aspecto Gramatical e o Aspecto Inerente ou Semântico. Exemplos, seriam da 

aspectualidade gramatical os aspectos perfectivo e imperfectivo (COMRIE,1976). O 

passado, ainda, seguindo a proposta de Comrie seria o tempo verbal que mais apresentaria 

divisões de aspecto gramatical. Com relação, por outro lado, ao Aspecto Inerente ou 

Semântico, Comrie (1976) difere situações pontuais em oposição a durativas, télicas em 

oposição a atélicas e dinâmicas em oposição a estáticas. As situações pontuais são 

caracteristicamente momentâneas, instantâneas, em oposição às durativas que não somente 

se estendem por um período temporal, como assim podem ser visualizadas. Essas duas 

noções enquadram respectivamente as sentenças Paulo chegou às duas horas e Tenho 

estudado muito para o vestibular. Recaindo diretamente, é perceptível sobre as mesmas 

noções de pretérito perfeito simples e pretérito perfeito composto. Abaixo estão dispostos 

dados relativos ao uso dessa aspectualidade verbal no Português do Maranhão, onde se 

verifica maior uso do passado simples, mesmo pela predominância de situações informais. 

Notar-se-á, então, os aspectos de duração ou pontualidade referentes às situações, através 

da exposição dos verbos utilizados em suas formas nas sentenças selecionadas, pois as 

sentenças que se verão refletem o tipo e a maneira de emprego corrente no Português 

maranhense. Foi selecionada uma sentença de cada inquérito, e ao lado da mesma se 

poderá observar a visualização possível da situação.  
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Sentença inquérito 1 Visualização 

“eu disse como é que rola o negócio do 

pagamento” 

(Pretérito Perfeito Simples) 

Pontualidade, ação conclusa, encerrada 

no tempo. 

 

Sentença inquérito 2 Visualização 

“... trabalhei um horror de tempo...” (Pretérito Perfeito Simples) 

Pontualidade, ação conclusa, 

encerrada no tempo. 

 

Sentença  inquérito 3 Visualização 

“Até tu ter dinheiro muleque, já nasceu uns 

dez.” 

(Pretérito Perfeito Simples) 

Pontualidade, ação conclusa, 

encerrada no tempo. 

 

Sentença inquérito 4 Visualização 

“Tu é que acreditou naquele malvado.” (Pretérito Perfeito Simples) 

Pontualidade, ação conclusa, 

encerrada no tempo. 

 

Sentença inquérito 5 Visualização 

“tu num sabe o que deu no exame de Pedro?” (Pretérito Perfeito Simples) 

Pontualidade, ação conclusa, 

encerrada no tempo. 

 

Sentença inquérito 6 Visualização 

“minha filha, tu foi lá quando saiu do 

plantão?” 

(Pretérito Perfeito Simples) 

Pontualidade, ação conclusa, 

encerrada no tempo. 

 

Palavras-chave: Tempo, Aspecto, Perfect. 
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A REALIZAÇÃO MORFOLÓGICA DO TRAÇO DE PROGRESSIVIDADE NO 

PORTUGUÊS DO MARANHÃO 

 

Orientada: Byanca Borges de ARAÚJO – Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmica do Curso de letras– CECEN/UEMA  

 

Orientadora: Profª Doutoranda Tereza Cristina Mena BARRETO DE AZEVEDO 

Professora do departamento de letras- CECEN/UEMA 

 

As reivindicações de discentes dos cursos de graduação na disciplina Sintaxe da Língua 

Portuguesa a respeito do entendimento da realização morfológica das formas progressivas 

principalmente por serem elas apenas superficialmente abordadas nas gramáticas mais 

consideradas do português, e a possibilidade de se examinar as principais características na 

realização do traço aspectual de progressividade fizeram com que houvesse uma 

motivação para a escolha desta temática. Tomando como base a proposta de Aspecto como 

um nódulo sintático e a proposta de Comrie (1976) a respeito da distinção aspectual básica 

nas línguas, ou seja, a distinção estabelecida entre perfectivo e imperfectivo, já que 

habitual e progressivo seriam subdivisões do aspecto imperfectivo, este projeto teve como 

objetivos entender o modo como os traços de aspecto, em particular os de progressividade 

estão representados mentalmente; investigar a realização morfológica do traço de 

progressividade no Português do Maranhão e verificar que categorias de verbos são 

compatíveis às morfologias de progressividade no Português do Maranhão. O projeto foi 

realizado por etapas, onde a primeira deu-se pelo levantamento bibliográfico, 

posteriormente a coleta de dado, textos orais de pessoas em bares, lojas e nas ruas, levando 

em consideração o grau de escolaridade e de idade. No que se refere à técnica da coleta de 

dados, utilizamos gravadores digitais, contidos em celulares, de modo a não intimidar os 

consultados. Um dos objetivos foi entender o modo como os traços de aspecto, em 

particular os de progressividade, estão representados mentalmente, mas, para isso é 

necessário ressaltar de modo um tanto meio superficial o estudo da mente, visto que, tal 

estudo se amplia em diversas áreas e consequentemente se torna amplo. Levamos em conta 

a visão modularista da mente, ou seja, a mente é vista como um sistema complexo de 

faculdades que interagem, mas dispõem uma independência, pois cada faculdade mental, 

ou modulo cognitivo obtém seus próprios princípios. Devido ao seu caráter autônomo, as 

faculdades da mente devem ser estudadas separadamente e o modulo cognitivo que abarca 

este projeto é o da Linguagem. Porém, antes de elencar tais aspectos na mente do falante é 

necessário fazer a distinção de Tempo e Aspecto. Kant, filósofo alemão do século XVII, 

escreveu a obra Critica da razão pura, em que distingue o que esta a priori e o que esta a 

posteriori. A distinção é feita com base no espírito, pois é abarcado o que esta a priori no 

espírito e o que é dado somente a posteriori. O que é dado a posteriori ao homem, é 

denominado como intuição empírica e o que é dado a priori no espírito é determinado 

como intuição pura. Diante disto, Kant desenvolve a ciência da estética transcendental, em 

que ocupa-se nos princípios da sensibilidade a priori. De acordo com o autor, o espírito 

possui apenas duas intuições puras: o espaço e tempo. Comrie (1985), em seu livro Tense 

em que ele procura estabelecer as variações em termos de Tempo encontradas nas línguas e 

quais são os limites dessa variação. Para fazer uma simbologia, o autor comenta que o 

Tempo pode ser representado por uma linha reta, em que o passado se encontra á esquerda 

e o futuro à direita, separados por um ponto zero (0), representado pelo o presente. A 

noção mais comumente gramaticalizada em relação ao tempo nas línguas são a 

anterioridade, simultaneidade e posterioridade, que são equivalentes ao passado, presente e 
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futuro, quando se toma o momento da fala, o momento presente como centro dêitico. 

Comrie (1985) aponta que Tempo é uma categoria dêitica, uma vez que relaciona entidades 

a um ponto de referência. Esta relação é necessária para que as situações sejam localizadas 

no tempo. Estas referências possibilitam evidenciar os tempos absolutos: passado, presente 

e futuro. Comrie (1985) aponta que há duas maneiras de relacionar uma situação a linha do 

tempo. A primeira seria a localização desta situação em algum lugar da linha do tempo. A 

segunda seria a discussão do contorno temporal interno da situação. Essa gramaticalização 

da expressão da constituição temporal interna de uma situação é feita por meio do Aspecto. 

De acordo com Hornstein (1993), o Tempo e o Aspecto não constituam um sistema 

inclusivo único, mas que estas categorias estejam ligadas e interajam muito 

extensivamente. Conceituando Aspecto, Comrie (1976, 1985) esclarece que Aspecto não 

possui uma função dêitica, pois apresenta uma relação com a constituição temporal interna 

de uma situação, mesmo que tal situação tenha ou não um relacionamento com um ponto 

do tempo. Ao abordar perfectivo e imperfectivo, Comrie (1976) demonstra que os mesmo 

fazem parte da informação aspectual de sentenças, referidas como aspecto gramatical e tais 

aspectos são os principais, as bases fundamentais das línguas. O perfectivo expressa uma 

ação visualizada de modo geral, já o imperfectivo abarca a estrutura interna da situação, 

dividindo-se em Habitual e Contínuo. Diante das bases teóricas a forma do progressivo 

(estar + verbo + em – ndo) e seus diversos significados, como o presente – indica uma 

situação fatual (que está realmente acontecendo); pretérito imperfeito – indica uma 

situação passada simultânea a outra; pretérito perfeito – indica uma situação durativa por 

um período limitado, ou perfeito continuativo, que se estende até o presente; pretérito 

perfeito composto – perfeito continuativo, que se estende até o presente ou depois e Futuro 

– indica uma situação futura simultânea a outra, tem sido grandemente utilizada pelos 

falantes de português brasileiro e consequentemente, os falantes do maranhão ou utilizando 

um conceito teórico, Comrie (1978) fala que progressividade é semelhante à continuidade, 

que é definida como imperfectividade que não é ocasionada por habitualidade. Como 

exemplos como Felipe costumava está escrevendo pensamentos mostra, que 

progressividade não é incompatível com habitualidade: uma dada situação pode ser visto 

tanto como habitual, e como progressiva, ou seja, cada ocorrência individual da situação é 

apresentada como sendo progressiva, e a soma total de todas essas ocorrências é 

apresentada como sendo habitual (o habitual de um progressivo). Seia também “ a 

combinação de continuidade com não estatividade”.  Comrie (1978, p.12). Se tratar da 

combinação de continuidade e não estatividade evidencia um ótimo conceito para o 

progressivo, pois continuidade é algo menos uniforme, pois dar a ideia de duratividade. 

Estatividade, se determinar como algo mais variável. Em pleno levantamento dos 

inquéritos extraídos encontramos o aspecto de progressividade e sua representação mental, 

em que a maioria está de forma conotativa como no exemplo 01: Guarda: você pega uma 

senha bem ali, cê tá vendo a plaquinha; exemplo 02: Joana: minha filha tamu 

aguardando a qualquer hora chegar. Tu vai sair? Por que se tu não for, eu vou te avisar 

na hora que chega 

 

Tabela 01 referente ao exemplo 01. 

INFORMANTE FORMA SENTENÇA ASPECTO 

Moça estar + verbo em – 

ndo 
 to trabalhando PROGRESSIVO 

 

A tabela 01 apresentada mostra como a forma verbal de progressividade esta representada 

na mente do falante, visto que é representação coloquial da sentença denotativa estou 
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trabalhando que equivale a forma estar + verbo em – ndo. Portanto, é notável a presença 

de aspecto progressivo na mente do falante. 

 

Tabela 02 referente ao exemplo 02 

INFORMANTE FORMA SENTENÇA ASPECTO 

Joana Estar + verbo em- 

ndo 

 tamu aguardando PROGRESSIVO 

 

A tabela 02 também apresenta como a forma verbal de progressividade está representada 

na mente do falante, visto que é representação coloquial da sentença denotativa estamos 

aguardando que equivale a forma estar + verbo em – ndo.  

 

Palavras-chave: tempo, aspecto, progressividade. 
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VARIAÇÃO LINGUÍSTICA E DÊITICOS DE PESSOA NA COMUNIDADE 

QUILOMBOLA DE SANTA MARIA DOS PINHEIROS 

 

Orientada: Adiene Rocha Freire- Bolsista - PIBIC/UEMA 

Acadêmica do Curso de Letras - CESITA/UEMA 

 

Orientador: José Haroldo BANDEIRA DE SOUSA 

Prof. do Departamento de Letras 

 

O presente trabalho tem como suporte teórico a sociolinguística que é uma área que estuda 

a língua em seu uso real, considerando-se os aspectos sociais e culturais onde seu objetivo 

é entender quais fatores contribuem para haja a variação linguística, seja elas de caráter 

estrutural ou extralinguístico. A variação linguística e os dêiticos de pessoa tem se 

mostrado um excelente caminho para a compreensão da realidade linguística de 

comunidades remanescentes quilombolas no território maranhense onde foi possível 

constatar através da pesquisa realizada em Santa Maria dos Pinheiros (localizada a 3 km da 

com unidade Colombo na BR 135, KM 104 município de Itapecuru-Mirim), tendo como 

objetivo geral, Investigar a Variação Linguística dos Dêiticos de Pessoa na Comunidade 

Quilombola Santa Maria dos Pinheiros a partir do discurso oral não monitorado. Tem-se 

como objetivos Específicos, Identificar o tipo de dêitico usado na comunidade; 

Estabelecer os parâmetros contextuais do uso dêiticos; Fazer correlações entre os vários 

dêiticos pesquisados, quanto ao uso e concordância; Metodologia primeiramente realizou-

se a revisão da bibliografia concernente ao tema da pesquisa servindo de suporte para a 

coleta dos dados, posteriormente foi feito o contato com a Comunidade Quilombola de 

Santa Maria dos Pinheiros a fim de selecionar os informantes, onde realizou-se uma série 

de entrevistas semiestruturadas, gravadas por instrumentos digitais (gravador e filmadora), 

com informantes na faixa etária entre 15 a 80 anos, divididos em quatro faixas-etárias. Os 

instrumentos de coleta de dados foram manuseados com discrição suficiente, 

minimizando-se o paradoxo do observador, aludido por Labov. As entrevistas foram feitas 

na própria residência dos informantes, de acordo com a disponibilidade de tempo de cada 

um. Direcionou-se o tema dos encontros para as questões relacionadas aos aspectos sócio 

históricos e culturais, de modo a favorecer uma atmosfera relaxada e propícia ao registro 

das informações da comunidade através de relatos livres, levando-se em consideração 

outros fatores individuais de cada informante, tais como faixa etária, gênero, status 

socioeconômico e grau de escolarização. Analisou-se ainda como os dados se comportaram 

constatou-se que o uso dos dêiticos “nós” e “a gente” são utilizados de formas diferentes  

quando submetidos as categorias radiais, Inclusivo, Pseudo-inclusivo, Genérico, Virtual, 

Exclusivo, sendo observados de acordo com à questão gênero. As etapas da pesquisa 

consistiram de entrada no campo, coleta dos dados, transcrição das entrevistas e análise e 

interpretação dos dados. Garantiu-se aos participantes da pesquisa total sigilo em relação 

às suas identidades e dados ali coletados. Resultados. Os resultados da análise do uso dos 

dêiticos ‘NÓS’ e ‘A GENTE’ conforme o gênero e respectiva categoria radial são 

observados pelos seguintes gráficos: 
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Gráfico 3: Distribuição percentual, conforme gênero e categoria 

radial. 
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Diante do que os dados demonstram, conclui-se que o dêitico ‘NÓS’ apresenta uma menor 

probabilidade de mudança linguística uma vez que as nuanças quanto ao seu uso são 

inexistentes, levando-se também em consideração que ele é mais utilizado pelas mulheres, 

ratificando que as mulheres tendem a usar mais a forma padrão, sendo perceptível a 

mudança linguística, já que a utilização do “A GENTE” variante que utilizada ao lado 

“nós” se sobressai nas diversas categorias de analise a qual foi submetido o presente 

trabalho onde esta variável é mais utilizada na fala masculina, sendo observado que os 

fatores extralinguísticos cooperam para tal mudança, pois ambos os gêneros tem 

preferencia pelo “a gente” ‘exclusivo’ o que pode ser explicado na medida em que uma 

comunidade quilombola a diretriz básica é aglomerar pessoas na mesma atividade. A 

ausência para o tipo ‘virtual’ pode se dar pela preferência de usos que tentem concretizar 

mais através da linguagem. No tipo ‘genérico’, o gênero masculino tem um percentual 

quase o dobro do equivalente para o gênero femenino. Dessa forma compreende-se que a 

Comunidade Quilombola de Santa Maria dos Pinheiros constitui uma exemplar fonte de 

pesquisa, no que concernem as variações linguísticas, pois é vasta a utilização das 

variantes, pelos indivíduos pertencentes a essa comunidade linguística. 
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VARIAÇÃO LINGUÍSTICA E DÊITICOS DE PESSOA NA COMUNIDADE 

QUILOMBOLA DE CIPOAL DOS PRETOS 

 

Orientanda: Bruma Ramos Leão – Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmica do Curso de Letras – CECEN/UEMA 

 

Orientador: José Haroldo Bandeira Sousa 

Prof. Do Departamento de Letras – CECEN/UEMA 

 

A sociolinguística é uma disciplina da linguística que se ocupa em estudar a língua em 

situação real de comunicação, levando em conta os aspectos sociais e culturais de uma 

comunidade de fala; tem como objeto fundamental a variação, um fenômeno que 

pressupõe os diferentes usos de uma língua e reflete o caráter adaptativo das línguas. Esta 

pesquisa, resultado do Projeto Variação Linguística e Dêiticos de Pessoa na Comunidade 

Quilombola de Cipoal dos Pretos, desenvolvida pelo Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica da Universidade Estadual do Maranhão (PIBIC/UEMA), teve como 

objetivo geral: a) investigar a variação linguística dos dêiticos de pessoa a partir do 

discurso oral não monitorado da comunidade Cipoal dos Pretos (40 km aproximadamente a 

sudoeste de Codó-MA). Como objetivos específicos: a) identificar o tipo de dêitico usado 

na comunidade, b) estabelecer os parâmetros contextuais do uso dos dêiticos de pessoa, c) 

fazer correlações entre os vários dêiticos pesquisados, d) levantar padrões de uso dos 

dêiticos. Os dêiticos são elementos linguísticos que têm a função de mostrar, indicar os o 

tempo, o lugar e os participantes, na prática linguística. Normalmente são expressos pelos 

pronomes pessoais de primeira e segunda pessoa, os advérbios de tempo, lugar e alguns 

verbos. Devido ao seu caráter polissêmico e a instabilidade dos significados os dêiticos só 

podem ser entendidos com base no contexto. O suporte teórico adotado pauta-se nos 

estudos de Labov (1972; 1994; 2008), Bortoni-Ricardo (2009), Tarallo (1997), Levinson 

(2007), Fontes& Ferrari (2010) e Milroy (1987; 2003). O acesso a esta comunidade 

(essencialmente agrícola, afastada do centro urbano, marcada pelo conflito de terra e de 

poucas trocas linguísticas), se deu através de pessoas conhecidas, de modo a favorecer 

integração e a espontaneidade dos moradores. Os dados sobre cada informante seguiram os 

padrões sociolinguísticos envolvendo faixa etária, gênero, grau de escolarização, entre 

outros; embora, os aspectos observados para este trabalho centraram-se no gênero. Para a 

coleta de dados aplicou-se entrevistas semiestruturadas, feitas individualmente com 

informantes entre 15 e 80 anos e divididos em quatro faixas etárias: 15-30, 31-45, 46-60, e 

maior que 60. Os entrevistados foram estimulados a narrar as experiências pessoais e, 

sobretudo as relações cotidianas dentro da comunidade. Utilizou-se, discretamente, a fim 

de minimizar o paradoxo do observador, gravador e filmadora digital para captar o 

vernáculo, bem como, anotações de campo para registrar situações extralinguísticas. A 

análise dos dados foi feita a partir de categorias previamente estabelecidas quanto ao uso 

do NÓS e A GENTE, a saber: inclusivo, exclusivo, genérico, pseudo- inclusivo e virtual. 

Os resultados mostraram que o gênero feminino desta comunidade quanto ao uso do ‘a 

gente’ na categoria pseudo- inclusiva, realizou um percentual de 15% das ocorrências em 

contrapartida não se teve nenhum registro nas ocorrências do gênero masculino. O uso do 

‘a gente’ na categoria exclusivo pelo gênero feminino foi de 79% enquanto que  para o 

gênero masculino houve uma prevalência de 87% das ocorrências. Não houve ocorrência 

na categoria de ‘a gente inclusivo’ para o gênero feminino, no entanto, para o gênero 

masculino obteve-se um percentual de 13%. Quanto ao ‘a gente genérico’ e ‘virtual,’ para 

o gênero feminino a prevalência foi de 3% cada um, enquanto que para o gênero masculino 
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não houve  realização. O uso do NÓS pelo gênero feminino na categoria exclusivo realizou  

um percentual de 91%, o uso do inclusivo foi de 2%; não se teve registro nas categorias de 

pseudo-inclusivo e genérico; para a categoria virtual o registro foi de 6% das ocorrências. 

O gênero masculino realizou 95% na categoria exclusivo enquanto que o uso inclusivo 

apenas 3%; não houve realizações nas categorias pseudo-inclusivo e genérico. Na categoria 

virtual a ocorrência foi de 2%. A organização do corpus e a análise permitem indicar que: 

a) O dêitico “A GENTE” apresenta uma maior gama de usos, favorecendo maior potencial 

para provocar uma mudança linguística, observada na diversidade dos parâmetros 

analisados. b) O dêitico “NÓS” apresenta uma menor probabilidade de participar de 

mudança linguística uma vez que as nuanças quanto ao seu uso são inexistentes. c) O uso 

do “NÓS” é bem mais presente na fala do gênero masculino, enquanto o uso do “A 

GENTE”, tem recorrência mais perceptível no gênero feminino.(fig.1). d) Os gêneros 

masculino e feminino, quanto às categorias de análise, têm preferência pelo tipo exclusivo 

o que pode ser explicado na medida em que uma comunidade quilombola a diretriz básica 

é aglomerar pessoas na mesma atividade (fig.2). e) Além destas categorias pode-se 

identificar um uso de nós e a gente que não se enquadram nestas categorias previstas. Um 

uso que exclui o participante da ação realizada, que denominou-se uso excludente. 
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AS ATITUDES LINGUÍSTICAS: O QUE DIZEM OS MARANHENSES SOBRE 

SUA LÍNGUA 
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Acadêmica do curso de Letras - CESC/UEMA 

 

Orientador: Antonio Luis Alencar MIRANDA 
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O presente trabalho faz parte do projeto “As atitudes linguísticas dos falantes no 

Maranhão”, dentro da área da Sociolinguística variacionista que enfoca a língua como um 

elemento interativo entre indivíduo, cultura e sociedade. Os estudos das atitudes 

linguísticas são discutidos com base na variação e mudança, pois, conforme, Weinrich, 

Labov e Herzog (1968) eles estão relacionados com o problema da avaliação linguística, da 

análise dos julgamentos dos falantes em relação à sua língua ou ao dialeto utilizado por seu 

interlocutor, podendo está implícita nas mudanças implementadas em relação à variedade 

considerada padrão. A avaliação resulta em respostas e reações subjetivas dos membros da 

comunidade a determinada mudança em curso. Esse estudo ficou constatado por Labov 

(1966), Shuy (1969) e William (1970) que as atitudes linguísticas são o outro lado da 

moeda do dialeto social, isso quer dizer que os traços linguísticos estão correlacionados 

com a reação dos falantes aos estímulos. A atitude será positiva se os sentimentos gerados 

pelo objeto são agradáveis; será negativa se são desagradáveis. (SANTOS, 1996, p. 11 

apud MOLLICA, 2008). Atitude aqui é entendida como a manifestação de preferências e 

convenções sociais acerca do status e prestígio de seus usuários, que Segundo Lambert 

(1967) pode se constitui de três componentes colocados no mesmo nível: o componente 

cognoscitivo, saber ou crença implicando convicções sobre o mundo; componente afetivo, 

a valoração alicerçada a juízos de valor (estima-ódio) a cerca das características da fala; 

componente conativo, conduta ou predisposição comportamental sob determinados 

contextos e circunstâncias. Os elementos dessas atitudes estão relacionados aos sujeitos 

que pensam, sentem e como reagem os falantes expostos aos estímulos lingüísticos que lhe 

são apresentados. Diante dessa abordagem a pesquisa teve por objetivo analisar as atitudes 

linguísticas dos falantes caxienses em relação à sua língua, com o intuito de averiguar o 

que eles dizem sobre ela. A pesquisa é de caráter qualitativo e quantitativo. Qualitativo por 

constituir uma avaliação subjetiva na busca de percepções e entendimentos sobre a atitude 

linguística dos falantes, abrindo espaço para interpretações, e quantitativa porque além de 

captar as atitudes linguísticas conscientes permite mostrar tabela de percentuais dos dados. 

A pesquisa abrangeu entrevistas face a face com o auxílio de gravações em áudio, 

seguindo o modelo aleatório estratificado na seleção dos falantes em que foram 

informantes, os nascidos em Caxias, Estado do Maranhão, envolvendo as variáveis sociais 

de gênero/sexo (masculino[M] e feminino[F]), escolaridade (analfabeto aos nove anos de 

escolaridade [9] e Dez anos de escolaridade em diante [X]) e faixa etária (18 a 35 [1], 36 a 

49 [2] e 50 a 65 anos em diante [3]), em relação às atitudes e às variedades lingüísticas do 

‘tu’ e do ‘você’. O roteiro abrangeu vinte e duas (22) questões, das quais selecionamos 

para análise apenas as seis em que os informantes manifestaram atitudes e crenças. 

Perguntamos Quando voce percebe que alguém falou alguma palavra errada, o que voce 

faz diante disso?    O informante 19 (M92) disse: “eu reajo naturalmente [...] quando eu 

vejo alguma pessoa falando uma palavra que foi errada eu reajo com a naturalidade, foi 

assim que ela aprendeu”. Outro informante 31 (FX2) respondeu à pergunta dizendo 

“Primeiro eu observo qual é o grau, o nível de escolaridade dela né, porque como eu sou 
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uma amante assim da linguística eu não considero que seja errado, eu concordo com que 

na linguística a gente fala de uma maneira diferente”. Podemos observar na fala desses 

informantes uma consciência linguística pontual, ou seja, uma aceitação a situação 

linguística estabelecida, conforme a tipologia de atitudes linguísticas apontada por Siguan 

(1978, p. 282 apud BARBOSA, 2004, p 44). Verificamos também o componente conativo 

alicerçado na resposta do informante, ou seja, devido à forma pela qual reagiu aos 

estímulos linguísticos. Quanto ao fator gênero 44% dos homens e 33% das mulheres 

afirmaram corrigir alguém caso pronunciaria alguma palavra errada, os dados demonstram 

que os homens se posicionaram mais positivamente do que as mulheres. Informantes da 1ª 

e a 2ª faixa etária registramos 33% respectivamente responderam positivamente a 

pergunta; quanto ao fator gênero por escolaridade os homens até nove anos de escolaridade 

33% tiveram atitude positiva e atitude neutra 66%. Já os de ensino superior 55% tiveram 

atitude positiva e os que tiveram atitudes negativas e neutras 22%. Perguntamos também 

em sua opinião o Maranhão é o Estado que fala o melhor português? Os resultados 

demonstram na amostra que 38% dos homens e 33% das mulheres afirmaram que os 

maranhenses falam o melhor português, os dados apontam índice baixo de avaliação 

positiva em relação à língua pelos caxienses, embora haja quem acredite e reforça que o 

nosso português é o melhor falado, na fala “Rapaz, a vista de outros, de outros estados aí, 

o maranhense fala melhor em primeiro lugar, o português mais correto.” O informante 16 

(MX1) argumenta: “Assim: na minha opinião é porque  já foi feito pesquisa .... dizem que 

a linguagem mais correta é a do Maranhão, assim o Maranhão em si, a capital, o pessoal 

de São Luís, mas só que tem aquela coisa o maranhense  tem uma mistura de pessoas que 

veio de outros estados,  sotaques diferentes ... como se tivesse uma combinação.... misturas 

de sotaques ... então assim eu acho que o Maranhão... eu concordo que tem o português 

assim mais correto”. Quanto aos de menor escolaridade os informantes atribuíram 44% de 

atitude positiva em relação à sua língua. Já os informantes de maior escolaridade 33% 

atribuíram uma avaliação positiva, pois, uma vez que quanto mais instrução o falante 

possui, menos estigma se espera dele, porque com mais anos de escolaridade é de se 

esperar que ele saiba que não há língua melhor ou pior, mas apenas diferenças 

geograficamente. A 1ª faixa etária atribuiu 83 % de atitude positiva quanto à língua 

portuguesa no Maranhão. A 2ª e 3ª faixa etária 66% respectivamente. As evidências 

comprovam que os falantes caxienses demonstraram crença de que o Estado do Maranhão 

fala o melhor português, mas mesmo assim, apresentam indícios de que há mudança em 

curso, para não mais se acreditar que o Maranhão fala o melhor português.  Diante do 

exposto foi possível identificar na fala desses informantes reações afetivas (lealdade) e 

conativas (reforço). Essas reações consistem nível de consciência pontual em concordância 

com a variação intradialetal.  Ao perguntarmos o português que você fala é melhor do que 

o falado por seus pais? Tanto os homens quanto às mulheres avaliaram positivamente com 

61% de cada gênero. Quanto ao fator gênero por faixa etária os homens da 1ª e 2ª faixa 

etária manifestaram 66% de avaliação positiva. As mulheres somente 83% da 3ª faixa 

etária.  Quanto à escolaridade menor 33% dos homens revelaram atitude positiva em 

relação à pergunta. E os homens de maior escolaridade 66% atribuíram uma avaliação 

positiva. Perguntamos também o que é típico do falar maranhense? O que é mais 

característico? Alguns falantes atribuíram características que merecem destaque em 

relação ao não sotaque subjacente, na maneira de falar expressa na fala do informante 30 

(MX3) quando atribui: “Acho que a falta do sotaque né, o Maranhense geralmente não 

tem o sotaque que tem, por exemplo, o Baiano, que tem o Sergipano, o Amazonense, o 

Carioca, o Paulista, então, a gente percebe isso claramente quando a gente viaja e 

interage com outros colegas de outras regiões do Brasil, geralmente a gente percebe muito 
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claramente que tem essa coisa de um puxá um ‘r’, puxá um ‘s’ a mais, e o Maranhense 

não tem, e interessante como eles também identificam quando a gente é do Maranhão, aí 

talvez seja a diferença porque as pessoas falam que a gente fala o Português melhor que 

falam inclusive eles dizem que a gente fala cantando, eu acho que a clareza da pronúncia 

que os deixa às vezes admirado, identifica a gente sendo do Maranhão”. Então 44% dos 

homens atribuíram o não sotaque na fala maranhense; e 72 % das mulheres não opinaram 

em que seria típico do falar maranhense. Quanto à 1ª faixa etária 50% dos falantes 

atribuíram atitude positiva, enquanto a 3ª faixa etária 66,6 % avaliaram positivamente a 

língua portuguesa no Maranhão. Quanto à escolaridade, tanto a menor escolaridade com 

33%, quanto à de maior escolaridade 0,33 % demonstraram caracterizar a língua falada no 

Maranhão. As respostas a esta questão apresentam índices significativos de crenças e 

atitudes a cerca da língua falada no Maranhão. Quanto à análise das ocorrências dos 

pronomes tu e você referentes às respectivas questões: (19) - Qual das três perguntas é 

melhor pra você? 1ª) Você quer um sorvete? 2ª) Tu queres um sorvete? 3ª) Tu quer um 

sorvete? Resultaram que 61 % dos homens e 72 % das mulheres acharam melhor usar o 

‘tu’. O informante 19 (FX2) diz que o melhor uso é “Tu queres um sorvete, sem dúvida” 

fazendo uma avaliação da língua com base no padrão ensinado nas escolas, como o uso 

adequado, a variedade identificada como prestígio, implica crenças sobre a língua avaliada. 

Manifestou atitude em relação à preferência linguística, à língua que fala. A mesma 

informante, em resposta da questão 20, E qual das três você usa mais?– respondeu que no 

dia a dia prefere usar mais o ‘tu’ dizendo “tu quer um sorvete?” O informante manifesta 

atitude em relação ao estilo que fala, portanto, relaciona ao componente conativo, isto é, 

reage em favor do uso no contexto de fala espontânea. Concluímos que esses resultados 

apontam para uma variação estável, em que há ainda atitudes favoráveis em relação à 

língua falada do Maranhão como a melhor falada no Brasil, associando às manifestações 

dos informantes a cerca do uso do tu com mais valorização do que a forma você.  
 

Palavras-chave: atitudes linguísticas, variação e mudança. 
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Esse trabalho reflete sobre o processo de ensino da Língua Portuguesa no Maranhão, na 

primeira metade do século XIX, pois o ensino tinha certa carência de materiais teóricos. O 

nosso interesse está centrado em mostrar de forma clara e objetiva as diversas concepções 

de gramáticas e suas estruturas e, a partir delas, identificar as várias maneiras de entender o 

ensino de Língua Portuguesa no Maranhão. O corpus analisado é o Compendio da 

Grammatica Portugueza, do Padre Antonio da Costa Duarte (1829), em que nos 

embasamos nos processos metodológicos de acordo Konrad Koerner (1996), que são os 

três princípios: o primeiro, da Contextualização, que trata do clima de opinião da época e 

do contexto de produção dos documentos, assim como do clima de opinião, uma vez que 

aborda as correntes intelectuais do recorte em estudo, além da situação sócio-econômica, 

política e cultural. O segundo princípio, da Imanência, que tenta estabelecer um 

entendimento global tanto histórico como critico, e, caso seja possível filológico, do texto 

linguístico em análise. E, por fim, o princípio da Adequação, que insere aproximações 

modernas do vocábulo técnico, permitindo a aproximação de um determinado trabalho à 

contemporaneidade da análise. Esses são os pontos de relevância na pesquisa, pois eles 

darão fundamentação e credibilidade ao estudo de Historiografia, pode ser a solução para o 

problema dos abusos na linguagem técnica cometidos por historiógrafos. Por se tratar de 

um trabalho bibliográfico o processo de desenvolvimento da pesquisa foi realizado na 

biblioteca do Cento de Estudos Superiores de Imperatriz (CESI), da Universidade Estadual 

do Maranhão (UEMA), a fim de selecionar materiais teóricos acerca de Memória, História, 

Historiografia e Historiografia Línguística. Em que a Memória, de acordo Boncompagno 

(apud NOGUEIRA, 2005, p. 8) “é um glorioso e admirável dom da natureza, através do 

qual reevocamos as coisas passadas, abraçamos as presentes e contemplamos as futuras, 

graças á sua semelhança com as coisas passadas”. Dessa maneira, a Memória pode ser 

originada entre conversas e essas informações eram armazenadas e repassadas oralmente 

entre pessoas. Para que essas informações não fossem esquecidas, surge a escrita para 

registrar as informações de maneira mais adequada, e evitar a possibilidade de serem 

esquecidas. De acordo com, Le Goff (apud RIBEIRO e MOREIRA, 2012, p.24) desde a 

“Antiguidade, a ciência histórica, faz a busca reunindo documentos escritos e fazendo 

deles testemunhos, superaram o limite do meio século ou do século abrangido pelos 

historiadores que delas foram testemunhas oculares e auriculares”. Ela ultrapassou também 

as limitações impostas pela transmissão oral do passado. Com isso, a memória, 

consequentemente, não pode rever ou refazer a história, pois com a documentação escrita 

os fatos históricos superam o limite do tempo, pois, para Nogueira (2005, p.11), o “tempo é 

uma matéria fundamental da história, pois desempenha um papel como fio condutor e 

auxiliar da história, pois ela relata fatos acontecidos e narrados por pessoas de determinada 

época”. Diante disso, indicamos o conceito de Historiografia Linguística, embasando nossa 

pesquisa em Konrad Koerner (1996), uma vez que a Historiografia constitui-se no “modo 

de escrever a história do estudo da linguagem baseado em princípios científicos”. Com 

isso, podemos definir a Historiografia como sendo uma matéria interdisciplinar pelo fato 

de sua colaboração em outras disciplinas, ao saber da Sociologia, Psicologia, Economia, 
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Geografia e Linguística, dentre outras.com isso podemos considerar o nosso resultado bem 

relevante, pois utilizaremos os bens da pesquisa a fim de contribuirmos com os estudos de 

ensino de Língua Portuguesa nas escolas do Maranhão. De acordo com a análise da obra 

Compendio da Grammatica Portugueza, do padre Antonio da Costa Duarte, observamos, a 

seguir, sua capa:  

 

 
 

A obra foi publicada conforme autorização do governo da Província do Maranhão, 

inclusive oferecida, por Duarte (1829), ao “Illmº Sñr. Candido Joze de Araujo Vianna, 

Presidente da Província do Maranhão, Deputado nas Côrtes Legislativas, Cavalleiro da 
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Ordem de Christo, e Desembargador da Relação de Pernambuco”, na própria capa. Em sua 

organização, é composta por 99 páginas e divida em quatro capítulos: Orthoepia, 

Etymologia, Syntaxe e Orthographia. Duarte (1829, p.9) afirma que a Orthoepia “trata da 

boa pronunciação e leitura da Língua” e a Etymologia “distribue as palavras em certas 

classes, segundo as suas diferenças propriedades e serventias”. O autor afirma que a 

Syntaxe “ensina a dispor bem as palavras no discurso” e que a Orthographia “ensina a 

escrever certo”. Diante do exposto, podemos concluir as abordagens sobre a Memória, 

História e Historiografia Linguística baseada em princípios científicos. Em virtude disso, 

pretendemos contribuir em reavaliar, ou até mesmo de problematizar, alguns (pré) 

conceitos que os educadores têm a respeito do ensino da língua materna, os quais exigem 

exercícios diários de reflexão e de prática pedagógica. Uma vez que a pesquisa é de grande 

relevância, pois, a partir dela, podemos ver as várias formas de entender o ensino da 

Língua Portuguesa no Maranhão. Mostrando, assim, as contribuições desses gramáticos 

para os dias atuais. 

 

Palavras-chave: Língua Portuguesa, Gramaticografia Maranhense, Ensino.  
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ESTUDO COMPARATIVO DO SENTIMENTO DE LIBERDADE NAS POESIAS 

DE JOÃO DO VALE E PABLO NERUDA 

 

Orientada: Raylise Martins dos SANTOS – Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmica do Curso de Letras – CESC/UEMA 

 

Orientadora: Solange Santana Guimarães MORAIS 

Profª Me do Curso de Letras – CESC/UEMA 

 

O projeto é um desdobramento da pesquisa “Liberdade em tempo de ‘chumbo’: 

representações poéticas do sentimento de liberdade em João do Vale e Pablo Neruda”, que 

parte do estudo feito no mestrado “João do Vale: poesia popular e identidade” (UFPE-

2002), em que se estudou a poesia valeana como possibilidade de compreensão das 

manifestações dos saberes e fazeres que caracterizam alguns traços que compõem a 

possibilidade de uma identidade nordestina – ritmo, linguagem, crenças. O estudo da 

memória em composições poéticas do brasileiro João do Vale, no âmbito do período da 

Ditadura Militar brasileira, e nas poesias do escritor chileno Pablo Neruda, em meio à 

chamada “ditadura de Pinochet”, será feita a partir da teoria da Literatura Comparada, 

conforme formulações de Tânia Carvalhal (1994), Sandra Nitrini (2000), Gilda Bittencourt 

(1996), Earl Miner (1996); dos estudos históricos de Eduardo Galeano (1978), Bella Jozef 

(2005), Pierre Chanu (1979), F. H. Cardoso e E. Falleto (1970); dos trabalhos que abordam 

os estudos literários de Benedito Nunes (2007), Terry Eagleton (2003), Erich Auerbach 

(2009), Walter Benjamin (1991, 1994), Theodor Adorno (2011), Rogel Samuel (1989); da 

teoria da poesia de Norma Goldstein (2000), Salvatore D’Onofrio (1999, 2000), Alfredo 

Bosi (2000), Octávio Paz (1982, 2000); de Henri Bergson (1990), Ecléa Bosi(1994), M. 

Halbwachs (2004), Michael Pollak (1992) além das contribuições de outros teóricos) além 

das contribuições de outros teóricos sobre a questão proposta. A escolha das músicas do 

compositor brasileiro, da cidade de Pedreiras - Maranhão, João do Vale nos possibilitou 

uma apreciação que se mostrou condizente com os nossos critérios de observação, levando 

em consideração a riqueza dos elementos regionais de uma busca de identificação do povo 

nordestino. O autor vai se valer de suas reminiscências para dizer, como denúncia, as 

estruturas sociais constituídas por violência e barbárie. Entretanto, neste projeto, ampliou-

se essa pesquisa fazendo um estudo comparativo entre as ideias de liberdade do poeta 

brasileiro com as ideias libertárias contidas nas composições poéticas do escritor chileno 

Pablo Neruda. Pablo Neruda, “o Poeta do Mundo”, demonstra em sua poesia um amor 

incondicional pelo seu lugar de origem. João do Vale, “o Poeta do Povo”, tem a mesma 

conduta poética de Neruda. Ambos motivam o leitor a lutar, mesmo com palavras poéticas, 

pela permanência em sua terra natal. Neruda tem sua origem no lugarejo chamado Parral, a 

340 quilômetros de Santiago, mas como a história informa, buscou outros refúgios para 

“driblar” a sorte de viver em tempos difíceis para os homens que se aventurassem pela 

literatura. O compositor maranhense João do Vale e o escritor chileno Pablo Neruda são 

exemplos de dois artistas da palavra que conseguiram ressignificar, através das imagens 

que criam, o fazer poético. Os poetas têm estilo e temática que são marcas definidoras de 

uma linguagem que, popular ou mais elaborada, é referência para compreensão de uma 

época, ainda que em realidades históricas próprias. A focalização do sentido poético 

emanado pelo sentimento de liberdade existente na produção literária através de memórias 

do compositor brasileiro João do Vale e do poeta chileno Pablo Neruda, proposta por este 

projeto, tem a sua inserção no campo dos estudos da Literatura Comparada, em que se 

abordam as relações convergentes, bem como as especificidades presentes nas obras 
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poéticas dos aludidos autores, correlacionando-as com os períodos ditatoriais vivenciados 

pelos literatos em seus países correspondentes. Formulou-se, então, os seguintes objetivos 

para o desenvolvimento desse projeto: Caracterizar a produção literária do compositor 

brasileiro João do Vale e do escritor chileno Pablo Neruda no período ditatorial nos seus 

países; Identificar e analisar nas poesias dos autores pesquisados o sentimento de liberdade 

no chamado período de “chumbo” a partir de suas reminiscências; Estabelecer 

convergências e especificidades na escritura, trajetórias de vida e temáticas dos autores 

João do Vale e Pablo Neruda. Para melhor concretizar os objetivos anunciados, percorreu-

se os seguintes passos metodológicos:  Pesquisa bibliográfica: 1ª Etapa: De cunho teórico 

que implica a leitura e a discussão dos pressupostos teóricos da pesquisa a partir dos 

conceitos da Literatura Comparada (Tania Carvalhal e Sandra Nitrini), Fundamentações 

sobre América Latina (José Luís Romero), concepção de liberdade (Leonardo Boff), dentre 

outros elencados na íntegra do projeto. 2ª Etapa: Estudo e discussão sistemática das 

composições literário-musicais de João do Vale (Minha História e Pronde tu vai baião) e 

nas poesias de Pablo Neruda (Eu não me calo e os libertadores). Pesquisa analítico-

qualitativa – Dados coletados na pesquisa desenvolvida com base nos pressupostos 

teóricos privilegiados; Análise dos poemas, enfocando o processo de construção do 

sentimento de liberdade dos autores em foco, em meio às suas reminiscências poéticas. 

Para representar o sentimento de liberdade vivenciado pelos autores em foco em meio às 

suas reminiscências, citamos como exemplos, as poesias “Minha História” de João do Vale 

e “Eu não me calo” de  Pablo Neruda, nas quais têm-se os seguintes resultados: Em um 

cenário conflitante de posturas ideológicas e autoritarismo político é que surge João do 

Vale e Pablo Neruda, visto como artistas do povo que possuem uma poesia simples e ao 

mesmo tempo tocante, demonstrando autenticidade na busca da liberdade. Apesar do triste 

e revoltante relato de João do Vale, esse não se deixou abater, jamais desistiu dos seus 

sonhos, mesmo que naqueles dias tivera de abandonar os estudos (A minha mãe tão 

pobrezinha/Não podia me educar), saiu mundo a fora, em busca de realização, primeiro 

como ajudante de pedreiro, até alcançar seu objetivo: tornar-se um compositor respeitado. 

E essa é a mensagem que repassa através desses versos, para que o povo brasileiro nunca 

desistisse de conseguir aquilo que tanto almejaram, a liberdade, que nesse momento 

histórico era quase impossível. Nos versos da poesia de Neruda, a liberdade é codificada 

por meio de um desejo forte de libertação não apenas de uma única pessoa, mas de toda a 

nação (Eu preconizo um amor inexorável. E não me importa pessoa nem cão), em uma 

época em que o país passava por uma ditadura. O poeta demonstra com clareza, que estaria 

sempre com prontidão para defender seu povo através de sua poesia. Pablo Neruda e João 

do Vale, apesar de apresentarem contextos de vidas diferentes, transmitem a mesma 

mensagem de liberdade codificada em suas obras. Os regimes ditatoriais dos dois países 

aos quais pertencem os poetas contribuíram para o fazer literário de ambos, pois serviram-

se de tais vivências para manifestar, em palavras poéticas, os dissabores que 

testemunharam. Isso demonstra que os dois artistas da palavra comungam de sentimentos 

que contradizem o contexto estabelecido pelo poder arbitrário. Esses sentimentos se 

materializam nas imagens que representam, de forma poetizada, a liberdade. Ao 

estabelecer um paralelo entre João do Vale e Pablo Neruda, pode-se afirmar que ambos 

têm como opção de gênero literário, a forma poética, focalização de temas que abordam 

questões sociais, em meio à vivência com períodos ditatoriais e o apego à cultura nacional. 

Ressaltando-se as especificidades que caracterizam cada autor, menciona-se o tratamento 

de cunho popular ou mais formal que cada um deles imprime aos seus escritos, as 

influências culturais de seus espaços locais, os níveis e modalidades de conhecimentos 

auferidos. 
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O MÉDICO VETERINÁRIO ATUANTE NA CIDADE DE SÃO LUÍS – MA E A 

UTILIZAÇÃO DE EPI´S POR ESTE PROFISSIONAL EM SUA ROTINA DE 

TRABALHO 

 

Orientada: Somayra da Silva Abreu - Voluntária 

Acadêmica do Curso de Medicina Veterinária – CCA/UEMA 

 

Orientadora: Lenka de Morais Lacerda 

Professora do Departamento de Patologia – CCA/UEMA 

 

Colaboradores: Carolina Freitas da Silveira – Acadêmica do Curso de Medicina Veterinária 

– CCA/UEMA; Ana Cristina Ribeiro – Professora do Departamento de Patologia – 

CCA/UEMA; Antonio Expedito Carvalhal Moreira – Professor do Departamento de Patologia 

– CCA/UEMA; Maria Inez Santos Silva – Professora do Departamento de Patologia – 

CCA/UEMA. 

 

No ambiente de trabalho do médico veterinário vários são os riscos a que está exposto este 

profissional, dentre os mais comuns estão as zoonoses. O Ministério da Saúde junto a outros 

órgãos competentes listam algumas doenças, como principais riscos pela exposição: 

Brucelose, Carbúnculos, Tuberculose, Leptospirose, Psitacose, entre outras. Algumas destas 

zoonoses, entretanto, apresentam-se como doenças ocupacionais, despertando nos 

profissionais médicos, humano e veterinário, grande preocupação, por estarem no risco de 

contrair várias doenças (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). Segundo o Manual de Formação 

Higiene e Segurança no Trabalho - Programa Formação PME (2008): “na maior parte dos 

casos onde há agravos a saúde, é possível identificar um conjunto de fatores relacionados com 

a negligência ou desatenção por regras elementares e que potenciam a possibilidade de 

acidentes ou problemas de saúde”. Um modo eficaz de evitar tal problema é o uso de EPI`s 

(Equipamentos de Proteção Individual) em sua rotina de trabalho. De acordo com a NR-06 

(1978), considera-se Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, 

de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de 

ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. O presente estudo teve como suporte de recursos a 

aplicação de questionários, entre os meses de agosto e novembro de 2011, em Clínicas 

Veterinárias estabelecidas em bairros com grande fluxo na cidade de São Luís - MA, 

totalizando 03 (três) Clínicas Veterinárias e 03(três) Instituições Públicas – Agência Estadual 

de Defesa Agropecuária do Maranhão, (AGED/MA); Universidade Estadual do Maranhão 

(UEMA), e Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) - totalizando 63 profissionais 

questionados. O questionário compõe-se de 12 perguntas, que vão de questões como ano de 

formação, estado onde cursou ensino superior, frequência de utilização de EPI`s durante fluxo 

de trabalho e acometimento por zoonoses em ambiente de trabalho e motivo que levou à esta 

situação. Desta maneira, dos 63 profissionais Médicos Veterinários entrevistados 56,7% tem 

formação recente, obtendo graduação entre os anos de 2005 e 2011, já 33,3% obtiveram 

formação entre os anos de 1987 e 1992, e apenas 10% tem formação datada antes de 1987. 

Quanto ao estado federativo em que obteve formação superior, 85% se graduaram no estado 

do Maranhão, 12% em outro estado federativo e 3% obteve graduação em Medicina 

Veterinária em outro país. Os níveis de conhecimento dos profissionais, em relação aos EPI`s, 

podem ser medidos quando perguntado de forma direta sobre suas experiências com estes 

equipamentos e incentivo ao uso, adquiridos durante a graduação. Dentre estes, 30% 

respondeu não ter cursado, enquanto que 70% disseram ter cursado tal disciplina durante a 

graduação. O simples hábito do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI`s) pode 
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reduzir os riscos de contaminação por zoonoses e isso só é possível com o uso frequente em 

procedimentos (MINISTÉRIO DO TRABALHO, 2010). Em sua obra "Epidemiologia sem 

números" Almeida Filho (1989), define risco como "a probabilidade de um membro de uma 

população definida desenvolver uma dada doença em um período de tempo”. Uma análise 

entre os entrevistados (tabela 1) revela que apenas 29% dos entrevistados usam sempre os 

Equipamentos de Proteção Individual durante os procedimentos veterinários em sua rotina, já 

a maioria, 71%, tem por hábito o uso em algumas ocasiões apenas. Aos que responderam usar 

EPI´s às vezes, foi perguntado o motivo. Nisto, 11% respondeu que a causa é carência de 

EPI´s disponibilizados para uso, 12% que se acostumou a não usar sempre e 77% que o 

motivo é mesmo a displicência. Foi perguntado a estes profissionais, ainda, se já haviam 

contraído zoonose em ambiente de trabalho. Dentre os 63 veterinários entrevistados, 14% 

disseram ter contraído zoonose (tabela 2), sendo relatados os acometimentos por : 

toxoplasmose, meningoencefalite (associada à encefalomielite equina), micose, escabiose, 

leptospirose e brucelose, e 86% disseram não ter contraído zoonose em ambiente de trabalho, 

até a data da pesquisa.  E dentre estes profissionais acometidos por zoonoses, 100% afirmou 

que este agravo foi resultante da não utilização de Equipamentos de Proteção Individual. A 

adoção de boas práticas de trabalho, tanto em nível coletivo, quanto individual, são ações que 

devem ser implementadas (Roza, Gama Filho & Costa, 2003).  Os entrevistados classificaram 

o nível de disponibilidade dos EPI´s no ambiente em que trabalham (tabela 3), onde 24% 

disseram dispor de quantidade de EPI´s para uso em níveis entre ótimo e razoável, sendo 

todos estes profissionais atuantes em clínicas particulares. Já 76% dos questionados não se 

mostraram satisfeitos quanto à quantidade de EPI’s disponibilizados para uso em seu 

ambiente de trabalho, considerando a disponibilidade destes equipamentos como 

insuficientes, sendo esta a opinião de 100% dos profissionais atuantes em instituições 

públicas submetidos ao questionário. O estudo em análise nos coloca diante de uma situação 

que deixa um alerta em relação à saúde e bem estar destes profissionais, quanto à utilização e 

a disponibilização deficientes de EPI`s para uso em sua rotina de trabalho. Em consequência 

disto, alguns profissionais citaram agravos à sua saúde em decorrência da não utilização de 

EPI´s. O uso de equipamentos de proteção individual (EPI´s), ao longo dos anos, foi 

difundido como uma barreira na minimização dos riscos ocupacionais, se mostrando assim 

eficaz e imprescindível para o exercício do profissional atuante na área de saúde, dentre eles, 

o Médico Veterinário. 

 

Tabela 1 – Constância da utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) por 

Médicos Veterinários atuantes na Cidade de São Luís – MA em sua rotina de trabalho. 

 

Constância do Uso 

de EPI´s 

 

Usam sempre 

 

Não Usam sempre 

 

Total 

 N % N % N % 

 

Instituição Pública 12 25 36 75 48 100 

 

Instituição Privada 6 40 9 60 15 100 

 

Total 18 29 45 71 63 100 

Total de indivíduos questionados = 63. 
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Tabela 2 – Profissionais Médicos Veterinários atuantes na cidade de São Luís - MA 

acometidos por zoonoses em ambiente de trabalho . 

Acometimento por 

Zoonose 

Sim Não Total 

 N % N % N % 

Instituição Pública 6 13 42 87 48 100 

Instituição Privada 3 20 12 80 15 100 

Total 9 14 54 86 63 100 

Total de indivíduos questionados = 63. 

 

Tabela 3 – Disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) para uso em 

ambientes de trabalho de Médicos Veterinários atuantes na Cidade de São Luís – MA. 

Disponibilização 

de EPI´s 

Suficiente Insuficiente Total 

 N % N % N % 

Instituição Pública 0 0 48 100 48 100 

Instituição Privada 15 100 0 0 15 100 

Total 15 24 48 76 63 100 

Total de indivíduos questionados = 63. 

 

Palavras-chave: Médicos Veterinários, Riscos, EPI`s. 
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A espécie Tyto alba (Strigiformes, Tytonidae) representa a coruja cosmopolitana mais 

difundidas no globo terrestre. Sua dieta é composta por roedores, marsupiais, morcegos, 

anfíbios, répteis e pequenas aves. Embora seja uma das aves mais bem conhecidas do 

mundo (TAYLOR, 1994), poucos são os estudos realizados na região Neotropical 

(BERGAMINI, 2002). Sua reprodução ocorre ao longo de todo o ano nas regiões tropicais 

(SIGRIST, 2006), no entanto, na Ilha de São Luís, apesar dos registros de entrada de 

ninhegos ao longo de todo o ano, existe concentração de posturas no período seco do ano, 

provavelmente, devido a facilitação da atividade de predação em noites não chuvosas 

(VELOSO JÚNIOR, 2008). Possui ovos compridos, ovais, brancos, com incubação de 30 a 

34 dias, realizada predominantemente pela fêmea. Prefere nidificar nos forros de casas. Os 

filhotes abandonam o ninho com idade entre oito e nove semanas (SICK, 1997). 

Normalmente é desconhecida a importância de T. alba, espécie que realiza com eficiência 

o controle de populações de roedores em áreas urbanas e rurais, sendo que um único casal 

é capaz de predar mais de 2.500 espécimes de roedores por ano. O aumento das populações 

de roedores nas áreas urbanas da Ilha de São Luís tem aumentado as populações de 

predadores naturais, principalmente, T. alba. O único conflito existente entre T. alba e as 

populações humanas tem origem na vocalização produzida pelos ninhegos, no ninho 

localizado no forro das casas, ao solicitar alimento aos seus pais a noite. O barulho causa 

grande desconforto para as pessoas, pois, os forros de madeira, PVC e gesso não isolam o 

barulho produzido. Os espécimes, principalmente ninhegos, são em muitos casos, 

capturados e encaminhados para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres 

de São Luís - CETAS, local onde os mesmos são criados e reabilitados para posterior 

soltura. Considerando a importância da espécie em áreas urbanas e que a melhor forma de 

avaliar o desenvolvimento e a saúde de ninhegos criados é através do acompanhamento do 

ganho de peso (CUBAS et al, 2006), o presente trabalho teve por objetivo avaliar o 

desenvolvimento ponderal de T. alba durante onze semanas para elaboração de curva 

modelar de crescimento. O presente trabalho foi desenvolvido no setor de neonatologia do 

CETAS de São Luís, no período de agosto a dezembro de 2010. Foram utilizados vinte 

espécimes de T. alba, de diferentes ninhadas, ninhegos com idade aproximada de duas a 

três semanas (Figura 1a). Os espécimes foram identificados e mantidos em caixas plásticas 

(Figura 1b), contendo quatro travas, medido 0,45 m x 0,60 m x 0,45 m, com 200 furos pra 

troca de ar, nas laterais e na tampa, cada furo medindo 0,05 cm de diâmetro. Os animais 

foram alimentados com dieta completa à base de carne bovina e ovo (gema e clara), 

suplementada com minerais e vitaminas. Os animais receberam dieta restrita, com 

consumo calculado em 15% de seu peso vivo. Os animais foram alimentados duas vezes ao 

dia (08h00min e às 17h00min), entre a primeira e sexta semana do período experimental, e 

uma vez ao dia (17h00min) entre a sétima e décima primeira semana. Temperatura e 

umidade relativa do ar do período foram mensuradas diariamente. Para evitar acidentes 
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com as garras dos espécimes, os mesmos foram manejados utilizando-se luvas de vaqueta, 

cano longo. Os espécimes foram pesados uma vez por semana em balança com precisão de 

2 g (Figura 1c). Para avaliação do desempenho ponderal dos animais empregou-se 

estatística descritiva e análise de regressão para determinação da equação da curva de 

crescimento da espécie. Os resultados do desenvolvimento ponderal dos ninhegos de T. 

alba são apresentados na Tabela 1. Não ocorreu mortalidade no presente experimento e 

nem desenvolvimento anormal dos animais. Ocorreu crescimento médio semanal no peso 

vivo dos ninhegos de 20,4 ± 7,8 g. Considerando que ocorre diferença de até 96 horas entre 

a postura de um ovo e o outro (TAYLOR, 1994), podemos entender essa variação de 

ganho devido à diferença de idade entre os animais utilizados no presente trabalho. 

Ocorreu perda de peso de aproximadamente 10% entre a primeira e a segunda semana de 

manejo no CETAS. Esta perda de peso está relacionada aos fatores de estresse aos quais os 

ninhegos são submetidos, principalmente, captura/contenção física, transporte, ausência 

dos pais, mudança de ambiente, mudança da alimentação e presença humana.  

 

   

Figura 

1a – 

Ninhego de T. 

alba com menos 

de uma semana 

de idade. 

Figura 

1b – 

Filhotes de T. alba 

com seis semanas 

de idade. 

Figura 

1c – 

Pesagem de 

ninhego de T. alba 

com seis semanas 

de idade. 

Figura 1 – Fotos de ninhegos de suindara (Tyto alba) manejados no CETAS de São Luís. 

 

 

Tabela 1 – Desenvolvimento ponderal (peso vivo em grama) de Tyto alba durante o 

período experimental. 

Espécime 
Peso (g)/Semana 

1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 

Peso Médio 227 206 244 293 332 366 386 402 427 439 451 

Desvio 

Padrão 18,02 18,89 15,01 20,58 14,20 20,78 19,10 15,01 10,79 11,55 12,38 

CV 7,94 9,18 6,15 7,02 4,28 5,67 4,95 3,73 2,53 2,63 2,75 

 

Após a segunda semana de manejo, período considerando de adaptação, os animais passam 

a responder bem ao manejo, se alimentando adequadamente, sem necessidade de 

alimentação forçada. O coeficiente de variação obtido, abaixo de 10%, demonstra que o 

manejo foi homogêneo ao longo da realização do experimento. No Gráfico 1 podemos 

observar a curva obtida pela análise de regressão. A equação de predição obtida para 

estimar o peso a partir da idade, em semanas, foi: Peso = 26,119 x idade (semanas) + 

186,26, r
2
=95,65%. O crescimento dos ninhegos ocorreu de forma linear ao longo do 

período experimental. A taxa média de crescimento dos ninhegos foi de 15%, entre a 

segunda e a sexta semana, e de 4%, entre a sétima e a décima primeira semana. Não foi 

encontrado trabalho semelhante na literatura, impossibilitando possíveis avaliações 

comparativas entre curvas de crescimento de espécimes de T. alba de outras regiões. 

Novos estudos necessitam ser realizados para obtenção de dados biométricos de suindara 
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manejadas ex situ com o intuito de aumentar o número de parâmetros para avaliação do 

desenvolvimento dos ninhegos, permitindo assim, diminuição da mortalidade através de 

melhor acompanhamento do seu crescimento e observação precoce de qualquer 

anormalidade. 

 

 
Gráfico 1 – Curva de desenvolvimento ponderal (peso vivo em gramas) de T. alba da 

primeira a décima primeira semana em cativeiro. 

 

Palavras-chave: Suindara, cativeiro, curva de crescimento. 
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A dependência do controle químico vinculado aos problemas de impacto ambiental, custos 

e surtos de resistência, enfatiza as necessidades de pesquisa e alternativas viáveis de 

controle a determinados organismos. Entre estes, se encontra os ectoparasitas como o 

carrapato, que causa importantes perdas produtivas e econômicas (SOUTELLO et al. 

2002). A resistência aos carrapaticidas comerciais é especialmente com relação aos 

carrapatos Boophilus microplus (Canestrini, 1887), Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 

1806), Amblyomma cajennense (Fabricius, 1787) e Anocentor nitens (Neumann, 1897) 

(SILVA et al., 2005). Devido à provável resistência adquirida pelos carrapatos nos 

tratamentos convencionais, se tornam necessários à adoção de novos métodos alternativos 

para evitar a infestação de determinadas populações de artrópodes (FERNANDES et al, 

2011). O presente trabalho tem como objetivo utilizar uma alternativa biologicamente 

correta, viabilizando um novo método ao controle de carrapatos, em especial, de equinos, 

de bovinos e de caninos, usando para isto extrato liquênico. Os liquens são associações 

entre fungos e um simbionte fotossintético e o Código Internacional de Nomenclatura 

Botânica (CINB), seguindo a prática já corrente, entre os especialistas em liquens, aboliu 

Lichenes, como grupo taxonômico, que passou a ser encarado como um grupo biológico, 

com características fisiológicas e ecológicas próprias (MARCELLI, 1997). A região do 

cerrado, no estado do Maranhão foi o local escolhido para a coleta, devido a esta 

localidade ser uma das grandes áreas sem impactos significantes de influência, nem 

atividade antrópica, como demonstra a FIG. 1. Visto que, a sensibilidade do material aos 

gases, como a queima de carvão e dióxido de enxofre são considerados um bioindicador de 

poluição. O liquen tipo folhoso ou foliáceo foi o mais coletado, pelo fato de serem 

encontrados em maior concentração neste local, os mesmos crescem em média de 0,5 a 20 

mm por ano e época de seca essa taxa se torna quase nula. Os mesmos foram classificados 

como Parmotrema sp. (MARCELLI, 2010). Depois foram transportados ao Laboratório de 

Biologia do CESI/UEMA. Realizado o processo de tratamento, que inclui a retirada de 

interferentes presentes a partir da limpeza, para a produção do extrato, os liquens foram 

pesados em balança analítica e em seguida foram macerados com álcool etílico. Obtendo-

se assim, dois formatos de liquens, um em pó e o outro triturado, sendo armazenados e 

cobertos em papel alumínio para evitar a interferência da luz. Foi realizada a extração dos 

princípios ativos dos liquens coletados, através de reagentes orgânicos, para utilização nos 

artrópodes. A avaliação in vitro foi concretizada de acordo com Santos et al. (2003), 

através dos organismos artrópodes conferidos e desempenhados nos ensaios de biocontrole 

de teleóginas. As fêmeas ingurgitadas de Rhipicephalus sanguineus coletadas em cães, as 

fêmeas de Rhipicephalus (Boophilus) microplus de bovinos, tanto leiteiros como de corte e 

as fêmeas do Anocentor sp. de equinos foram colhidas no Centro Municipal de Controle de 

Zoonoses e em fazendas nas proximidades do município de Imperatriz/MA. Todos os 
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espécimes foram conduzidos ao LABIO do CESI/UEMA, onde eram lavados em água 

destilada e realizada a secagem em papel toalha, depois colocadas em placa de Petri de 

forma homogênea identificadas com o peso, a espécie, o tipo de grupo (GC ou GE) e a 

data, pesadas e mantidas em temperatura ambiente por 24 horas (SOARES et al., 2001). 

Depois, as fêmeas foram selecionadas, sendo feita a eliminação das que tinham qualquer 

detrimento físico. Foram pesadas, arranjadas em grupos homogêneos de dez por placa de 

cada espécie e um grupo controle também por espécies. No primeiro teste, as teleóginas do 

grupo controle (GC1) de Rhipicephalus sanguineus, Rhipicephalus (Boophilus) microplus e 

Anocentor sp. foram submetidas a banhos de imersão em 20 ml de álcool e cronometrado 

no tempo de dez minutos. As espécies do grupo experimental (GE1) foram imersas em 20 

ml de solução de extrato liquênicos, preparados com álcool e cronometrado no mesmo 

período de tempo. Retiradas em tamis, secas em papel toalha e depositadas em placa de 

Petri com a devida identificação, mantidas em estufa a 27º C de temperatura e umidade do 

ar acima de 75%, para eclosão dos ovos. Realizou-se o segundo teste, com a espécie do 

equino, Anocentor sp. onde foi realizado o mesmo processo de tratamento. As teleóginas 

do GC2 foram imersas em 20 ml de álcool e cronometrado no tempo de 20 minutos, a 

espécie do GE2 foi imerso em 20 ml de solução de extrato (preparado com álcool) e 

cronometrado no mesmo período de tempo. Retiradas em tamis, realizou-se o mesmo 

procedimento anterior. A espécie do bovino Rhipicephalus (Boophilus) microplus, foi 

tratada com o mesmo processo. Foram realizados dois tipos de testes, sendo designados 

dois tipos de grupos, o primeiro T1 e o segundo T2. No grupo T1, o GC2 foi submetido à 

aplicação dorsal de 0,005 µc de cetona, e o GE2 0,005 µc de extrato, preparado com 

cetona, também dorsal. Em seguida foram condicionadas em estufa com os índices de 

temperatura e umidade. No grupo T2, o GC2 foi submetido à imersão de 20 ml de cetona e 

cronometrado no tempo de 10 minutos, o GE2 foi imerso em 20 ml na solução do extrato (5 

ml de extrato e 15 ml de cetona) e cronometrado no mesmo período de tempo. Como 

último teste, foram coletadas as espécies de bovino Rhipicephalus (Boophilus) microplus e 

equino Anocentor sp. em fazendas nas proximidades do município de Imperatriz/MA e 

realizou-se o mesmo procedimento relatado anteriormente. As teleóginas do GC3 de 

Rhipicephalus (Boophilus) sanguineus, e Anocentor sp. foram imersas em 20 ml de álcool 

e cronometrado no tempo de 10 minutos e a espécies do GE3 em 20 ml (5 ml de extrato e 

15 ml de álcool) de solução de extrato liquênicos, preparado com cetona e cronometrado 

no mesmo período de tempo e em seguida, foi realizado o mesmo processo. No primeiro 

teste, a Relação do Índice de Eficiência Reprodutiva (IER) entre os Riphicephalus 

(Boophilus) microplus, Riphicephalus sanguineus e Anocentor sp. com os valores 0, 88% e 

41% para Grupo Controle (GC1). Relação entre Riphicephalus (Boophilus) microplus, 

Riphicephalus sanguineus e Anocentor sp. com os valores 91%, 68% e 61% para Grupo 

Experimental (GE1). O Índice de Eficácia do Produto (IEP), o Riphicephalus (Boophilus) 

microplus por não terem produzido ovos no GC1, não e possível calcular o IEP. Relação 

entre Riphicephalus sanguineus e Anocentor sp. com os valores 76% e 48%. Sendo assim, 

o Índice de Eficácia do Produto (IEP) é melhor para os Caninos. No segundo teste, o Índice 

de Eficiência Reprodutiva (IER) para a espécie Anocentor sp. foi de 85% no GC2 e 61% no 

GE2. Índice de Eficácia do Produto (IEP), 85% no GC2 e 28% no GE2. A espécie 

Riphicephalus (Boophilus) microplus no T1 teve eclosão do GC2, porém não apresentou 

oviposição. No GE2 as teleóginas secaram. No T2, em ambos os grupos, GE2 e GC2, as 

teleóginas amofinaram, não ocorrendo oviposição, como mostra a FIG. 2. O Índice de 

Eficácia do Produto (IEP) foi de 95% em ambos os testes. No último teste, os ovos da 

espécie Riphicephalus (Boophilus) microplus apresentaram eclosão de 73% dos ovos 

viáveis no GC3 e o GE3 não houve eclosão. O Índice de Eficácia do Produto (IEP) foi de 
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95%. Na espécie Anocentor sp. o Índice de Eficiência Reprodutiva (IER) foi de 61% no 

GC2 e 53% no (GE2). O Índice de Eficácia do Produto (IEP) foi de 13%. Devido às 

modificações do clima que apresentaram altas temperaturas e baixa umidade foi possível 

realizar uma coleta da espécie Riphicephalus sanguineus, em um único teste, e este 

apresentou uma eficácia positiva dos extratos liquênicos pesquisados. Os liquens da região 

Sudoeste do Cerrado Maranhense apresentam eficácia nos organismos artrópodes, quando 

o mesmo é dissolvido em solvente ou mesmo em estado puro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Região do cerrado maranhense na região Sudoeste do estado e coleta 

dos liquens para serem processados em extratos liquênicos, 2010. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2 – Teleóginas apos a utilização do extrato liquênico, 2011.  
 

Palavras chave: Liquens, Controle, Eficácia. 
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Na bovinocultura de corte têm-se preferência pelo nascimento de bezerros machos, devido 

a melhor conversão alimentar. Devido a isto, busca-se melhorias nas técnicas que possam 

predizer ou controlar o sexo dos bezerros nascidos. Atualmente, a separação dos 

espermatozoides pelo “sexo” cromossômico (cromossomos X e Y) já é possível devido ao 

desenvolvimento da citometria de fluxo, que é uma técnica com capacidade de separar em 

torno de 10 milhões de células espermáticas de cada sexo por hora, com 90% de acurácia 

(SEIDEL Jr., 2003). Esta biotécnica pode ser utilizada para inseminação artificial e/ou 

transferência de embriões. O objetivo deste estudo foi verificar a produção de embriões 

viáveis, utilizando sêmen sexado, de acordo com o seu local de deposição e intervalo entre 

inseminações e ovulações. Foram utilizadas doze fêmeas da raça Nelore, multíparas, com 

escore da condição corporal (ECC) entre 2,5 e 3,5 e condição reprodutiva (presença de 

corpo lúteo). As fêmeas receberam um dispositivo intravaginal de progesterona (P4; 1,9g) 

e 2 mg de benzoato de estradiol no dia 0 (07:00h). A superestimulação foi induzida com 

133 mg de FSH-p em oito doses decrescentes a cada 12 horas, a partir do dia 4. No dia 6, 

foram administradas duas doses de 25 mg de Prostaglandina F2α. Os dispositivos de P4 

foram retirados 36 horas após a primeira dose de PGF e foi administrado 0,5 mg de 

Gonadorelina 48 horas após a primeira dose de PGF2α. A inseminação artificial em tempo 

fixo (IATF) foi feita 18 e 30 horas após a administração da Gonadorelina (Figura 1). 

 
Figura 14 - Protocolo para superovulação, IATF e colheita de embriões em fêmeas 

bovinas. 

Os animais foram distribuídos ao acaso em dois tratamentos: dose total do sêmen 

depositada no corpo do útero e dose total do sêmen dividida em duas metades, e 
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depositadas, cada uma, na região mediana de cada um dos cornos uterinos, entre a 

bifurcação dos cornos e a junção útero-tubárica. Utilizou-se o delineamento “cross-over”, 

onde todos os animais passaram por todos os tratamentos. Foram feitas duas repetições 

para os tratamentos, objetivando minimizar os efeitos individuais sobre o resultado final. 

Os embriões foram colhidos 6,5 dias após a primeira inseminação, utilizando o método 

trans-cervical. As estruturas recuperadas foram quantificadas, avaliadas e classificadas 

com auxílio de um estereomicroscópio, com aumento final de 50X. Os resultados obtidos 

estão apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Média e desvio padrão da quantidade de embriões recuperados, de acordo com 

o local de inseminação. 

 Embriões recuperados 

Tratamento Corpo Uterino (X±S.D.) Corno Uterino (X±S.D.) 

Subtotal 1ª Repetição 4,28±2,88 2,85±1,96 

Subtotal 2ª Repetição 1,71±1,26 1,14±0,81 

Total 1,75±2,26 1,16±1,52 

 

Foi observado que 25% (3/12) das vacas não produziram embriões; concordando com 

Baruselli e colaboradores (2005), que dizem que 20 a 30% das doadoras não produzem 

embriões. Há também a baixa consistência na produção de embriões viáveis pelas 

doadoras, quando a técnica eleita é a superovulação. Um terço das doadoras tratadas não 

respondeu ao processo superovulatório, outro terço das doadoras produziu em média 3 

embriões e somente o terço restante resultou em grande número de embriões produzidos 

(GALLI, et al., 2003). A baixa quantidade de embriões recuperados não pode ser explicada 

pela baixa concentração do sêmen sexado (2,1x10
6
), pois foram feitas duas inseminações 

(18 e 30 h), com duas doses inseminantes. Inseminações múltiplas podem manter o número 

de espermatozoides, adequados para fertilizar o oócito, dentro do trato reprodutivo 

feminino na mesma proporção que uma inseminação única de 20x10
6
 de sêmen sexado 

(SCHENK et. al., 2006). Foi recuperado um total de 21 embriões das inseminações feitas 

no corpo uterino. Estes resultados estão de acordo com o que foi encontrado em um estudo 

anterior de Baruselli e colaboradores (2003), onde foi obtido 9,9±7,0 de estruturas 

recuperadas, usando a mesma dosagem de FSH – 133 mg. No presente estudo foi visto que 

não houve diferença na quantidade de embriões recuperados, a inseminação sendo no 

corpo uterino, total de 21 embriões recuperados, ou no corno uterino, com 14 embriões 

recuperados. Este resultado obtém suporte de estudos anteriores, o qual não encontrou 

diferença entre inseminações próximas à junção útero-tubárica, no meio do corno uterino 

ou no corpo uterino, no percentual de prenhez (KURYKIN et. al., 2007). Observou-se 

também uma diminuição na taxa de recuperação entre a 1ª e a 2ª repetição. Galli e 

colaboradores (2003) relatam que repetidos tratamentos superovulatórios afetam a 

fertilidade em vacas e novilhas. Conclui-se que o protocolo utilizado para a IATF está de 

acordo com protocolos encontrados na literatura e que este possui uma boa resposta na 

quantidade de embriões recuperados. Contudo, quando este protocolo é usado para a 

superovulação e consequente inseminação com sêmen sexado, sua resposta cai, devido a 

diversos fatores. Não houve diferença quanto ao local de deposição do sêmen sexado no 

momento da IATF, utilizando-se o sêmen sexado. Porém, pode-se observar uma tendência 

à melhor resposta quando utilizou-se o local convencional para inseminação, o corpo 

uterino. 

 

Palavras-chave: Superovulação, colheita de embrião, sexagem. 
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O relacionamento entre homens e outros animais é uma entidade complexa, iniciada nos 

primórdios da história da humanidade com a domesticação dos animais e mantida até hoje 

graças a sentimentos muito peculiares. No Brasil, essa convivência pode ser avaliada 

através estimativas populacionais que indicam a existência de 27 milhões de cães e 11 

milhões de gatos como animais de estimação (FARACO et al., 2004). Outro ponto 

interessante a ser citado, é o fato de que as primeiras leis de proteção aos animais não-

humanos, ao proibir atos de abuso e crueldade contra estes, tinham na verdade, a intenção 

de proteger a moralidade humana e não a integridade física do animal não-humano, 

adotado assim a teoria dos “deveres indiretos” (LOURENÇO, 2008). Entende-se por 

“maus tratos” o ato de submeter alguém a tratamento cruel, trabalhos forçados e/ou 

privação de alimentos ou cuidados. No que diz respeito aos animais, a variedade de maus 

tratos vai bem além dessa definição. É importante saber que maltratar animais é crime. 

Segundo Calhau (2005) há muito tempo foi superado o entendimento que os animais são 

coisas sem nenhuma proteção jurídica. Este estudo objetivou verificar os conhecimentos 

dos criadores de animais domésticos e a banalidade da crueldade para com os animais. É 

possível identificar diversas práticas abusivas contra os animais no perímetro urbano de 

Caxias-MA dentre tantas pode-se citar o  abandono de cães e gatos. Este trabalho visou 

mostrar o panorama da realidade desses animais na cidade de Caxias, Maranhão. O 

trabalho foi desenvolvido no município de Caxias, Maranhão, nas proximidades do centro 

da cidade. O estudo foi elaborado a partir de entrevistas, estruturadas com questionários 

contendo 7 questões, a respeito de maus tratos, abandono e cuidados com animais de 

estimação. O total de entrevistados foi de 50 individuos, e dentre estes 90% afirmaram que 

criam animais de estimação com o intuído de fazer companhias, pode-se observar que essa 

relação de animais domésticos com seres humanos vem desde a história primitiva da vida. 

Os outros 10% afirmaram não criar, por conta de não querer se apegar aos bichos ou por 

não ter espaços nas suas residências. 32% dos entrevistados utilizam remédios caseiros 

para tratar doenças de seus animais de estimação, outros 52% levam os seus animais ao 

veterinário. Ainda dentre os entrevistados, 90% deles criam animais, entre cachorros, 

gatos. Segundo Faraco (2004), a criação de animais de estimação ou de companhia é uma 

característica universal nas sociedades humanas. O convívio com animais pode 

proporcionar ao ser humano alívio para situações tensas, disponibilidade ininterrupta de 

afeto, possibilidade de riso e bom humor, companhia constante e amizade incondicional 

(ARS VETERINARIA, 2009). Dentre os 50 entrevistados, 43 (86%) afirmaram nunca 

terem abandonado algum animal na rua e cerca de 14% afirmaram que já abandonaram 

algum animal na rua (fig. 1). 90% dos entrevistados afirmaram nunca terem maltratado 

algum animal e 10% responderam que já maltrataram animais (fig. 2). Esses animais são 

adotados e depois abandonados por seus donos como se fossem capazes de se defender 

sozinhos. Tais atos devem ser investigados e julgados (DANIELL, 2002), porém o sucesso 
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destas iniciativas depende, entre outros, de relato ou denúncia de atos violentos ou cruéis 

(TAYLOR, 2006). Maus tratos e Abandono de Animais domésticos no meio urbano é um 

crime praticado pelos mais variados tipos de pessoas e os motivos envolvem aspectos 

culturais, sociais e psicológicos, sendo muitas vezes praticado sem a consciência de que tal 

ato é prejudicial (DELABARY, 2012). O desenvolvimento da pesquisa mostrou que a 

população tem certa preocupação com os maus tratos sofridos pelos animais. Apesar dos 

entrevistados afirmarem que nunca maltrataram os animais, verifica-se ainda que os donos 

de animais domésticos não tomam os cuidados essenciais para manter a saúde dos seus 

animais. Porém, fica difícil ajudar quando os próprios responsáveis por eles são os 

primeiros a maltratá-los. A sensibilização dos criadores de animais seria a melhor forma de 

prevenir o seu abandono e maus tratos. 

 

  
Figura 1- Percentual de abandono de animais.      Figura 2- Percentual de maus tratos. 

 

Palavras-chaves: Animais, Abandono, Maus Tratos. 
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A criação de animais é uma característica universal nas sociedades humanas (FARACO et 

al., 2004). Existem em todo planeta, cerca de trezentos milhões de animais que são 

utilizados especificamente para a tração de veículos em áreas urbanas (PRITCHARD et al., 

2005). Nas áreas urbanas e peri-urbanas, os condutores de veículos de tração animal 

(carroças) e seus animais (MTE, 2010), principalmente equídeos, possuem importância 

fundamental, visto que colaboram para a correta destinação de resíduos, derivados em sua 

maioria da construção civil e para a reciclagem e correção ambiental (SILVA & 

VENTURA, 2001; FILHO et al., 2004; MARANHÃO et al., 2006). Dentre as formas de 

agressão, ocorrem estresse e tensão excessivos criados pela sobrecarga intensa, contusões e 

uso de instrumentos pontiagudos, como ferrões e chicotadas, para forçar os animais a 

trabalharem além de suas forças (RAMASWAMY, 1998). O presente estudo objetivou 

verificar como são tratados os animais usados em carroças para trabalhos diários, e 

identificar quais aspectos influencia nos maus tratos a esses animais. O desenvolvimento 

do estudo foi realizado por meio de ações educativas, através de métodos ativos de diálogo 

sobre o problema de maus-tratos de animais. A pesquisa se deu por entrevistas junto aos 

proprietários de animais, com auxílio de questionários padronizados. Cerca de 14 

carroceiros que mantem seus pontos de trabalho no centro da cidade se disponibilizaram a 

participar da pesquisa. No primeiro questionamento, 100% dos entrevistados afirmam que 

quando seu animal adoece compram remédios, dos quais 57,1%, dos proprietários, 

afirmaram que os consultam no veterinário ou no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) 

da cidade e 42,8% compram remédios sem consultar o veterinário (fig. 1). Quando 

questionados em relação a sua interação com o animal, cerca de 21,4% dos entrevistados 

afirmaram as vezes perder a paciência; 28,5% afirmaram ser muito pacientes com seu 

animal, uma vez que afirmaram trabalhar com animais brutos e que os mesmos precisam 

de cuidados que dependem da paciência para trabalhar. Mas 50% dos mesmos confessaram 

que são pouco pacientes (fig. 2). Questionou-se também quanto sua atitude frente a 

desobediência do animal, 28,5% citaram que batem em seu animal, utilizando chicotes; 

42,8% dizem que repetem a ordem ao animal tentando fazê-lo entender; os outros 21,4% 

restantes afirmaram não tomar atitude nenhuma e esperam o animal se acalmar (fig. 3). 

Animais de tração sofrem maus tratos de inúmeras formas, sendo negligenciados inclusive 

pela classe médico veterinária. Em relação à frequência em que os carroceiros 

disponibilizam água e comida aos seus animais durante o dia, 7,1% disponibilizam água 

três vezes; 28,5% duas vezes e 64,2% quatro vezes por dia. Para a comida, 7,1% 

disponibilizam uma vez por dia (á noite); 21,4% três vezes, e 71,4% duas vezes (fig. 4). 

Animais utilizados para trabalho como eqüinos, que tracionam carroças precisam de uma 

ingestão extra de nutrientes para repor a energia gasta rapidamente, podem aumentar em 

até 2,4 vezes o seu nível de necessidade de reposição energética, precisando também de 

água de boa qualidade à sua disposição (SOUSA, 2006). Também foram indagados a 

pontos comuns, se maltratam animais e se já abandonaram algum animal. 100% dos 
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entrevistados afirmaram que nunca chegaram a ponto abandonar alguns de seus animais, 

quando estão velhos eles trocam o animal por outro; 85,7% afirmam não maltratar seu a 

animal. Apenas 14,2% dos criadores tomaram consciência de que o simples fato de colocar 

o animal na carroça é uma forma de maltrato, os mesmos afirmam que maltratam seus 

animais (fig. 5). Segundo Feijó et al., (2007), os abusos aos cavalos ocorrem devido a 

fatores culturais, sociais, a  falta de  informação e principalmente a falta de poder 

aquisitivo dos cidadãos que  tem  seu sustento baseado na utilização dos  cavalos de  

carroça. Portanto, com o desenvolvimento da pesquisa, notou-se que os maus tratos 

sofridos por esses animais, por mais sejam justificáveis por parte de alguns criadores, são 

visíveis e mostram tamanha crueldade. A necessidade financeira e a baixa escolaridade 

desses carroceiros também influenciam nos maus tratos, muitos dizem não ter outra forma 

de sustento. A conscientização dos criadores seria a melhor forma de tentar prevenir, ou até 

mesmo reduzir os maus tratos sofridos por esses animais indefesos. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Percentual de como é tratado 

os animais quando adoecem. 
Figura 2 – Percentual da interação dos 

criadores com seus animais no dia-a-dia 

de trabalho. 

Figura 3 – Percentual da atitude tomada 

pelos carroceiros frente à desobediência 

de seus animais.  

 

Figura 4 – Percentual de maus tratos 

cometidos pelos criadores dos animais. 
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Figura 5 – Percentual da disponibilidade de água e comida para os animais durante o dia. 

 

Palavras-chave: Maus Tratos, Carroceiros, Animais. 
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A soja [Glycine max  (L.) Merrill] é o principal componente do agronegócio brasileiro, 

com o maior valor de produção agregado. Sendo considerada como uma das quatro 

maiores “commodities” do mundo  (RIGA et al., 2001). Paralelamente a expansão da 

cultura, surge um problema de ordem fitossanitária, fazendo com que a maioria das 

doenças de importância econômica também aumente, tanto em número, quanto em 

intensidade (GOMES et al., 2009). A presença de fungos nas sementes constitui-se num 

problema de significativa importância, não só durante o armazenamento como também 

durante a germinação e emergência no campo, podendo torná-las desuniformes ou inaptas 

para produzir um bom estande (LUCCA FILHO, 2003). Dentre os patógenos transmitidos 

pelas sementes, os fungos são considerados os mais importantes, não somente devido ao 

maior número, mas também pelos prejuízos causados, tanto no rendimento quanto na 

qualidade de sementes. Na cultura da soja, existem diversos patógenos que causam 

prejuízos à qualidade das sementes, entre esses se destacam Phomopsis spp., Fusarium 

spp., Colletotrichum truncatum e Cercospora kikuchii (GOULART et al., 1999). Fusarium 

semitectum é o mais comum em sementes de soja, este fungo, considerado por alguns 

autores como parasita fraco ou saprófita, foi propositalmente incluído entre os fungos 

fitopatogênicos, por causar problemas na germinação de maneira semelhante ao Phomopsis 

sp. (HENNING, 2005). A transmissão de patógenos, do ângulo da patologia de sementes, 

diz respeito à passagem de um patógeno de uma geração a outra. Por tanto a taxa de 

transmissão é um período de tempo para que o patógeno seja transportado da semente para 

um determinado tecido da plântula em desenvolvimento (SHAH et. al., 2000). O objetivo 

deste trabalho foi quantificar a taxa de transmissibilidade do F. semitectum das sementes 

para plântulas de soja transgênica variedade BRS Valiosa RR. A pesquisa foi conduzida na 

casa de vegetação do Centro de Difusão Tecnologica-CDT em Imperatriz-MA e no 

laboratório de Fitopatologia, Microbiologia e Alimentos da Universidade Estadual do 

Maranhão, Centro de Estudos Superiores de Imperatriz. As amostras de sementes de soja 

convencional Sambaiba foram semeadas em bandejas plásticas, de 41 cm de comprimento 

x 28 cm de largura x 10 cm de altura, sendo semeadas 9 bandejas, contendo substrato 

autoclavado, constituído pela mistura de solo de horizonte “B” e areia grossa, na proporção 

de 3:1. As plântulas foram coletadas em três épocas, aos 15, 30 e 45 dias após a 

semeadura, para avaliação da transmissibilidade dos patógenos. De cada plântula, 

destacaram-se a raiz primária, o coleóptilo e as folhas. Realizou-se a assepsia do material 

em hipoclorito de sódio (1%) por 3 min, seguido de 2 lavagens com água esterilizada. Os 
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tecidos vegetais foram plaqueados em placas de Petri (previamente esterilizadas), com 8,5 

cm de diâmetro, contendo meio de cultura BDA (Batata-Dextrose- Ágar). O material foi 

incubado durante sete dias em fotoperíodo de 12 horas de luz e 12 horas de escuro e a 

partir de então foi considerado infectado o órgão em que se observou colônia e/ou 

estruturas do fungo. Os dados foram expressos em taxa de transmissão do fungo da 

semente, para cada órgão da plântula, em função da incidência destes nas sementes e 

estruturas respectivas. Para cálculo da taxa de transmissão usou-se a seguinte fórmula de 

Teixeira; Machado (2003): 

T.T(%) = T.I (%) x 100 

I.S (%) 

Em que:  

T.T = Taxa de transmissibilidade;  

T.I = taxa de infecção em orgãos da plântula por fungos;  

I.S = incidência do fungo em sementes avaliadas no “Blotter test”. 
 

O Fungo F. semitectum apresentou transmissibilidade nas três épocas avaliadas e em todos 

os órgãos das plântulas de soja. Para folhas e coleóptilos aos 15 dias foi detectada a mesma 

incidência de transmissibilidade correspondente a 47,02% (figura 1).  

 

Figura 1 – Transmissão de F. semitectum em (A) folhas de plântulas e (B) 

coleóptilo de de soja [Glycine max (L.) Merril]. 
 

As incidências médias apresentadas foram de 32,16%, 35,96% e 32,53% para folhas, 

coleóptilo e raiz respectivamente (Tabela 1). 
 

Tabela 1 – percentagem de transmissibilidade de F. semitectum de sementes para 

diferentes órgãos de plântulas de soja. 
 

Dias após a 

semeadura 

Incidência (%) 

Folhas Coleóptilo Raiz 

15 dias 47,02% 47,02% 41,80% 

30 dias 25,71% 38,53% 34,25% 

45 dias 23,75% 22,35% 21,55% 

Média 32,16% 35,96% 32,53% 

O menor percentual médio de transmissibilidade foi detectado nas folhas das plântulas 

(32,16%) e o maior no coleóptilo (35,96%). Levando em consideração as épocas de 

A B 
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avaliação, pode-se observar que todos os órgãos incubados para determinação da 

transmissibilidade apresentaram decréscimo na taxa de transmissibilidade em relação à 

primeira taxa determinada aos 15 dias. Sartori (2004) ao determinar a transmissão de F. 

moniliforme em plântulas de milho detectou a incidência do fungo em todos os órgãos 

incubados e em todas as épocas de avaliação aos 15, 30 e 45 dias após a semeadura. Pode-

se concluir que o fungo Fusarium semitectum é transmitido de sementes de soja 

naturalmente infectadas para plântulas de soja até os 45 dias nos diferentes órgãos de 

planta, havendo um decréscimo natural na taxa de transmissibilidade. 
 

Palavras–chave: Plântulas, Soja, Transmissibilidade. 
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O arroz (Oryza sativa L.), Cultivado e consumido em todos os continentes, destaca-se pela 

produção e área de cultivo, desempenhando papel estratégico tanto econômico quanto 

social. É considerado o alimento básico da maioria da população. Representa 27 % do 

consumo de energia e 20 % do consumo de proteínas per capita necessárias ao homem
 

(EMBRAPA, 2010). A semente é o meio que leva ao agricultor todo o potencial genético 

de uma cultivar com características superiores. Mas, dos campos de desenvolvimento até 

chegar ao produtor, ela sofre a ação de vários fatores capazes de prejudicar o seu 

desenvolvimento, pois podem veicular esporos de diversos fungos, comprometendo a 

produção e a qualidade do produto final, já que a semente é um dos meios mais eficientes 

de transporte de fungos a longas distâncias e, pela contaminação destas durante o período 

de armazenagem (EMBRAPA, 2010). O isolamento e a identificação da micobiota 

contaminante dos grãos de arroz são essenciais para o controle da qualidade higiênica e 

sanitária principalmente para os pequenos produtores que armazenam o arroz de uma safra 

para outra não só como alimento para suas famílias durante esse período como também 

semente a serem usadas na safra seguinte. Essas informações são de extrema importância 

para que se avalie o risco de micotoxinas nesses alimentos, principalmente o arroz que é a 

base de subsistência da nossa região (MEDEIROS, 2002). O objetivo desse trabalho foi 

verificar a sanidade do arroz estocado pelos pequenos produtores de Imperatriz e 

microrregião na safra de 2009/2010, que incluiu isolar e identificar a micobiota 

contaminante desse cereal, detectando espécies fúngicas fitopatogênicas em campo e 

potencialmente toxígenas. Foram coletadas amostras de sementes e grãos de arroz, de no 

máximo 1 Kg por amostra, em várias regiões produtoras, na primeira etapa as coletas 

foram feitas principalmente em áreas de pequenos produtores de Imperatriz e microrregião. 

As amostras coletadas foram devidamente identificadas e levadas para o Laboratório de 

Fitopatologia da Universidade Estadual do Maranhão – CESI, onde foram distribuídas em 

sacos de papel de 1 Kg, devidamente identificados e acondicionadas em geladeira a 7°C 

durante a realização dos ensaios. A sanidade das sementes e grãos foi analisada utilizando-

se o método de “blotter teste”, onde 400 sementes/grãos foram acondicionadas em placas 

de Petri forradas com papel de filtro umedecido com água destilada, e sobre o papel 

plaqueadas as sementes de arroz em dois tratamentos: sementes desinfectadas 

superficialmente e não desinfectadas superficialmente. A esterelização constou das 

seguintes etapas: as sementes foram imersas em álcool 70% por 3 min, em seguida essas 

sementes, passaram em um recipiente contendo hipoclorito a 0,05 % por 2 min, logo após 

em três outros recipientes com água destilada para cada recipiente, as sementes 

permaneceram imersas por 2 min para lavagem do hipoclorito e o álcool, passado esses 

828



 

processo, foram acondicionados em placas de Petri, onde permaneceram por 7 dias e, em 

seguida colocadas em câmara de crescimento sob temperatura controlada. As sementes 

foram incubadas em condições de fotoperíodo por sete dias, com incidência de luz branca 

fluorescente num intervalo de 12 horas de luz e 12 horas de escuro, à temperatura de 

aproximadamente 26±5
 0

C, durante sete dias. Após esse período foram examinadas 

individualmente, sob microscópio estereoscópico e óptico e feita à devida identificação dos 

fungos e contabilizado o percentual de infecção ou infestação desses fungos na amostra de 

400 sementes. No primeiro tratamento detectou–se infestação fúngica em todas as amostras 

analisadas. Os maiores percentuais de infecção fúngica, foram detectados nas amostras 

coletadas nos Povoado Bacaba 2 e Matança 2, município de Imperatriz-MA, apresentando 

57 % e 53 % respectivamente ( Figura1), Pode-se justificar o alto percentual de fungos 

encontrados nas amostras pelo armazenamento inadequado utilizado pelos pequenos 

agricultores familiares da região, uma vez que grande parte da produção colhida na safra 

tem como destino principal a subsistência das famílias envolvidas no cultivo deste cereal. 

As amostras são armazenadas em suas próprias residências, sem nenhum controle de 

temperatura e umidade. Sementes com alto grau de umidade constituem um meio ideal 

para o desenvolvimento de microrganismos. O grau de umidade e a temperatura são os 

principais fatores determinantes do desenvolvimento de fungos durante o armazenamento 

(PUZZI, 2000). 
 

 
Figura 1 – Percentual de infecção em sementes coletadas em Imperatriz e Microrregião, 

sem desinfecção superficial, 2010. 
 

A amostra coletada no povoado de Arraias, município de Ribamar Fiquene  apresentou 

menor percentual de infecção, 29 %. Esse Dado comprova o fato de que as condições de 

armazenamento influem diretamente na proliferação dos fungos, pois nesse local de coleta 

puderam ser observadas as melhores condições de armazenamento dentre todas as 

amostras coletadas para análise, em laboratório.  No segundo tratamento, onde todas as 

amostras passaram pelo procedimento de desinfecção superficial, as amostras coletadas no 

Povoado de Arraias, município de Ribamar Fiquene e João Lisboa apresentaram os 

menores índice de infecção, ambas com 13 %. Nas amostras coletadas nos povoados 

Bacaba 2 e Matança 1 e 2, Municipio de Imperatriz- foram detectadas os maiores 

percentuais de infecção fúngica, onde todas também apresentaram, 27 % (Figura 2). 
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Figura 2 – Percentual de infecção em sementes coletadas em Imperatriz e Microrregião, 

sem desinfecção superficial, 2010. 
 

Foram identificados: Aspergillus flavus,  Aspergillus niger, Penicillium sp., Fusarium sp., 

Rhizopus sp. nas análises encontrou-se, os principais gêneros de fungos produtores de 

micotoxinas Aspergillus sp., Penicillium sp., Fusarium sp., estas micotoxinas podem ser 

letais a própria semente, ao homem e aos animais. E, em se tratando da agricultura familiar 

do maranhão este dado é de relevância, pois no ano de 2006 registrou-se na região de 

Imperatriz-MA, surto de doença que pode ter sua causa na ingestão da toxina citreoviridina 

produzida pelo fungo Penicillium citreoviridium.  Além da produção de micotoxinas nos 

grãos, os fungos Aspergillus sp.  e  Penicillium sp. podem afetar a qualidade das sementes, 

refletindo na perda do poder germinativo, descoloração e apodrecimento. Todas as 

amostras analisadas apresentaram incidência fúngica nos dois tratamentos realizados. As 

condições de armazenamento contribuem diretamente para a proliferação dos fungos em 

sementes e grãos.  
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O uso intensivo de pesticidas na agricultura tem, reconhecidamente, promovido diversos 

problemas de ordem ambiental, como a contaminação dos alimentos, do solo, da água e a 

intoxicação de agricultores; a resistência de patógenos, pragas e de plantas invasoras a 

certos pesticidas; o desequilíbrio biológico, alterando a ciclagem de nutrientes e da matéria 

orgânica; a eliminação de organismos benéficos; e a redução da biodiversidade. No 

presente trabalho objetivou-se avaliar o efeito fungitóxico do extrato de Melão-São-

Caetano (Momordica charantia L.), para o controle dos fungos, Fusarium subglutinans e 

Pestalotiopsis sp. “in vitro”. A coleta do material vegetal foi realizada nas dependências do 

Parque de Exposição (pertencente ao Sindicato Rural de Imperatriz - MA) durante o mês 

de Janeiro a Maio de 2012. As folhas e galhos do Melão-São-Caetano foram pesadas 

(100g) e em seguida foi feito a assepsia do material coletado e logo após macerados e 

imergidos em solução hidro alcóolica (50% de água destilada e esterilizada e 50% de 

etanol). Após, o preparo do extrato alíquota deste foi adicionada em frascos de Erlenmeyer 

contendo 200 ml de BDA fundente nas concentrações de 0%, 10%, 15%, 20%, 25% e a 

seguir verteu-se em placas de Petri na proporção de 20 ml/placa. Discos de micélio de 5 

mm de diâmetro, contendo as estruturas dos fungos em estudo foi repicados para o centro 

das placas contendo o extrato e incubados a 28° ± 2 °C em foto período de 12 horas 

(BOD), observados e avaliados por 14 dias de incubação. Os testes com o extrato fresco 

foram realizados com os fungos Fusarium subglutinans, Pestalotiopsis sp. O delineamento 

experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e seis 

repetições, através da medição do diâmetro das colônias (média de duas medidas 

diametralmente opostas). Os resultados foram expressos sobre o crescimento micelial 

(C.M) e a percentagem de inibição do crescimento (P.I.C) do fungo F. subiglutinans, 

Pestalotiopsis sp. em relação à testemunha, As médias foram comparadas pelo teste de 

Scott-Knott ao nível de 5% de probabilidade. As diferentes concentrações de extrato do 

Melão- de- São- Caetano (Momordica charantia L.) em contato com o fungo F. 

subglutinans mostram que a testemunha teve crescimento micelial de 51,42,%, no 

tratamento de 10% do extrato, houve um crescimento micelial de 4,73%, com  

percentagem de inibição de crescimento de 90,80%. Já nos tratamentos com concentrações 

de 15%, 20% e 25% obteve-se o controle de 100% do fungo F. subglutinans. Em relação 

ao fungo Pestalotiopsis sp. as diferentes concentrações de 10%, 15%, 20% e 25% mostram 

que a  eficiência foi de 100 % (Tabela 1 e 2). Os dados obtidos evidenciam que o extrato 
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de folhas e galhos de melão – são – caetano (Momordica charantia L.)  em concentrações 

mais elevadas poderão vir a ser usados como controle alternativos de fungo fitopatogênico 

especificamente o F. subglutinans e Pestalotiopsis. Corroborando com estes resultados 

(CELOTO, 2010), em seu trabalho com o extrato de M. charantia nas doenças de pós – 

colheita da banana (Musa spp.) destacando-se a antracnose causada por Colletotrichum 

musae, obteve 100 % de inibição na germinação de conídios e no crescimento micelial 

de C. musae. (SILVA, 2005), em seu artigo avalia o efeito fungitóxico do extrato melão-

são-caetano (Momordica charantia L.), para o controle dos fungos Penicilliumsp., 

Colletotrichum gloeosporioides, Sclerotium rolfsii e Fusarium oxysporum“in vitro” e em 

suas análises a maior eficiência foi obtida no controle de Sclerotium rolfsiicom percentuais 

de inibição de 63%, seguido por Colletotrichum gloeosporioides, Penicillium sp e 

Fusarium oxysporum cujos percentuais de inibição foram de 46,7 % , 31,25 % e 26,7 % 

respectivamente. Pode-se afirmar diante dos fatos que os resultados obtidos permitiram 

validar que a aplicação do extrato de melão - de – são – caetano  no controle do 

crescimento micelial in vitro dos fitopatógenos F. subglutinans e Pestalotiopsis sp., é 

eficiente.  

 

Tabela 01 – Efeito do extrato de Melão-de- São-Caetano (Momordica charantia L.) sobre o 

crescimento micelial (C.M) e a porcentagem de inibição do crescimento (P.I.C) de F. 

subglutinans 

Tratamento C.M (mm) P.I.C (%) 

Testemunha 51,42 a 0 

Concentração (10%) 4,73 b 90,80 

Concentração (15%) 0 c 100 

Concentração (20%) 0 c 100 

Concentração (25%) 0 c 100 

C.V (%) =  11,88 
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente 

entre si. Foi aplicado o Teste de Scott-Knott ao nível de 5% de 

probabilidade. 

 

Tabela 02 – Efeito de extrato Melão-de- São-Caetano (Momordica charantia L.) sobre o 

crescimento micelial (C.M) e a porcentagem de inibição do crescimento (P.I.C) do 

Pestalotiopsis sp. 

Tratamento C.M (mm) P.I.C (%) 

Testemunha 43, 91 a 0 

Concentração (10%) 0 b 100 

Concentração (15%) 0 b 100 

Concentração (20%) 0 b 100 

Concentração (25%) 0 b 100 

C.V (%) =  5,87 
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente 

entre si. Foi aplicado o Teste de Scott-Knott ao nível de 5% de 

probabilidade. 
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Várias pesquisas têm sido realizadas no sentido de caracterizar as substâncias húmicas de 

matéria orgânica, que são originados da degradação química e biológica de resíduos de 

plantas e da atividade metabólica de micro-organismos. As substâncias húmicas 

compreendem um grupo de compostos de carbono gerados na decomposição dos resíduos 

orgânicos que sofrem ressíntese, formando um material denominado de húmus 

(STEVENSON, 1994). Diante da importância significativa da microflora na qualidade do 

solo e no desenvolvimento do vegetal, optou-se por avaliar a ação dos ácidos húmicos e 

fúlvicos extraídos de esterco bovino associado à adubação mineral sobre a microflora do 

solo através do levantamento da população fúngica no solo com e sem aplicação desses 

ácidos. O solo utilizado no experimento foi coletado na área de cultivo de hortícolas da 

INFRAERO, a uma profundidade de 20 cm, a amostra foi empacotada em saco plástico e 

levada para o laboratório de Química do CESI/UEMA a ser analisada para fins de 

fertilidade, segundo a metodologia do Instituto Agronômico de Campinas IAC (1997). 

Para a extração dos ácidos húmicos e fúlvicos foi adotada a metodologia de Benites et al. 

(2003) a qual consiste em pesar amostras  de esterco bovino, seco e peneirado contendo 

aproximadamente 30 mg de carbono orgânico total. A amostra pesada foi transferida para 

tubo de centrífuga de 50 ml com tampa e adicionado 20 ml de NaOH 0,1 mol L
-1 

, em 

seguida foi agitado manualmente e deixado em repouso por 24 h. Após esse tempo as 

amostras foram centrifugadas a 5.000 rpm por 30 min. O sobrenadante em cada tubo de 

centrífuga foi recolhido em copo plástico descartável de 50 mL e este foi reservado.  

Adicionou-se mais 20 mL de NaOH 0,1 mol L
-1 

 a cada tubo e após 1 hora,  foi novamente 

centrifugado e recolhido juntamente com o reservado. O sobrenadante (extrato alcalino) 

teve o seu pH ajustado para pH 1,0 (+ 0,1), pela adição de gotas de solução de H2SO4  20% 

e deixou-se decantar por 18 horas. Este foi filtrado em filtro de membrana de 0,45 πm sob 

vácuo, recolhido e aferido o volume para 50 mL usando H2O destilada (fração ácidos 

fúlvicos), adicionou-se NaOH 0,1 mol L
-1  

sobre o precipitado até a lavagem completa do 

filtro e aferiu-se seu volume para 50 mL usando  H2O destilada (fração ácidos húmicos). 

No delineamento experimental inteiramente casualizado adotou-se 10 (dez) tratamentos e 6 

(seis) repetições utilizando vasos de 3 Kg  para o cultivo dessa hortícola. T1 – Substrato 

com somente solo; T2 – 0,5Kg de esterco bovino + 2,5 Kg de solo; T3 – 200 mL de ácidos 

fúlvicos/ 3 Kg de solo; T4 – 300 mL de ácidos fúlvicos/3 Kg de solo; T5 – NPK + 300 mL 

ácidos fúlvicos/3 Kg de solo; T6 – 200 mL de ácidos húmicos/ 3 Kg de solo; T7 – 300 mL 
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de ácidos húmicos/3 Kg de solo; T8 – NPK+ 300 ml ácidos húmicos/3 Kg de solo; T9 – 

NPK + 300 mL ácidos húmicos + 300 mL ácidos fúlvicos/3 Kg de solo; T10 – NPK. Os 

tratamentos foram aplicados aos cinco, quinze e Vinte e cinco dias após o transplantio da 

hortícola estudada. A adubação mineral foi calculada de acordo com análise de solo. A 

microflora do solo, considerada neste trabalho somente a população fúngica, foi avaliada 

utilizando a metodologia de diluição em placas proposta por Menezes e Assis (2004). 

Coletaram-se cinco amostras de solo de cada vaso equivalente aos tratamentos para formar 

uma amostra composta, está foi rigorosamente misturada e peneirada. De cada amostra 

composta foi pesado 25 ml do solo seco ao ar e colocado em um erlenmayer de 1000 ml e, 

em seguida, adicionou-se 250 ml de água estéril. Este foi mantido sob agitação mecânica 

durante 30 minutos, após esse período foi transferido 10 ml dessa suspensão para 90 ml de 

água estéril (diluição 1:100) e agitado brevemente. A operação foi repetida, até se obter a 

diluição 1:10.000. Desta diluição transferiu-se 0,5 ml para cada placa de Petri (seis 

repetições) contendo meio solidificado de BDA, espalhou-se a suspensão através de 

movimentos rotatórios da placa. Em seguida estas foram incubadas por 2 a 3 dias, em 

condições de alternância luminosa (12h/12h) e temperatura de 25 °C. A microflora do solo 

foi avaliada através da identificação dos fungos com auxílio do estereomicroscópio e do 

microscópio óptico, do Laboratório de Agronomia do CESI/UEMA. A quantificação dos 

fungos foi realizada multiplicando o número médio de colônias pelo fator de diluição, 

obtendo-se o número por grama da amostra de solo original. Os dados obtidos foram 

submetidos à análise de variância pelo sistema estatístico Assitat e as médias foram 

comparadas pelo teste de Ducan. O solo analisado apresenta acidez forte, CTC que 

caracteriza solo com alto teor de areia, maior predisposição para a lixiviação de nitrogênio 

e potássio, baixa capacidade de retenção de água, a saturação de base indica ser um solo 

eutrófico e abaixo da saturação de base exigida para a cultura da alface, que é equivalente a 

80%. Esses dados denotam a necessidade de um manejo adequado do solo como aplicação 

de adubação, enriquecimento com matéria orgânica, no sentido de melhorar as 

propriedades físicas e químicas do solo, bem como disponibilizar nutrientes para a 

hortícola a ser cultivada. Nas amostras de solos analisadas foram identificados cinco 

gêneros de fungos: Penicillium, Fusarium, Aspergillus, Metarhizium, Trichoderma, (fig. 

1). De acordo com Wicklow; Caroll (1983) e Domschet al. (1993) os fungos identificados 

no presente trabalho são considerados habitantes comuns do solo. Os fungos presentes no 

solo com maior número de unidades formadoras de colônia (UFC) neste trabalho foi o 

Metarhizium com 31,7%. O gênero Aspergillus foi o segundo maior em população com 

26%, o Fusarium é abundante na área analisada com 24,7%, o Penicillium foi o fungo 

encontrado em menor número, com 17%, Trichoderma também apresentou número 

pequeno de UFC representando apenas 0,36 % do total analisado. O tratamento com 

somente solo T1 foi o que proporcionou maior população fúngica no solo. Os tratamentos 

T2, T3, T4, T5 não se diferenciaram entre si. O tratamento, portanto, nesse estudo da 

associação dos ácidos húmicos, fúlvicos e adubação mineral não foi favorável à população 

fúngica no solo. O tratamento T9 (aplicação  associada de adubação mineral, ácido húmico 

e fúlvico) favoreceu a menor população de fungos no solo (tab. 1). Pode-se observar que 

quando a dose de ácido fúlvico aumenta a quantidade de fungos diminui. Ao contrário do 

que ocorreu com os ácidos húmicos em que o tratamento com a maior dosagem (300 ml), 

promoveu o número maior de fungos. Com relação às  substâncias aplicadas no solo, na 

microflora do solo essa associação não favoreceu a população fúngica diminuindo a sua 

quantidade.  
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Penicillium (A); Fusarium (B); Aspergillus ninger (C); Aspergillus flavus (D); Metarhizium (E); 

Trichoderma (F). 

A B D C E F 

 
Figura 1 – Fungos isolados do solo sobre aplicação de ácidos húmicos e fulvicos associado 

a adubação mineral. Imperatriz-MA, 2012. 
 

Tabela 1 – População fúngica (g/ solo) nas amostras de solo sob cultivo de alface (Lactuca 

sativa L.) com ácidos húmicos e fúlvicos associado à adubação mineral. Imperatriz-MA, 

2012. 

Tratamentos Médias 

T1 – Substrato com somente solo; 78.333,33 a 

T2 – 0,5Kg de esterco bovino + 2,5 Kg de solo ; 53.333,33 ab 

T3 – 200 mL de ácidos fúlvicos/3 Kg de solo; 60.000,00 ab 

T4 – 300 mL de ácidos fúlvicos/3 Kg de solo ; 53.333,33 ab 

T5 – NPK + 300 mL ácidos fúlvicos/3 Kg de solo; 63.333,33 ab 

T6 – 200 mL de ácidos húmicos/3 Kg de solo; 18.333,67 d 

T7 – 300 mL de ácidos húmicos/3 Kg de solo ; 30.000,17 cd 

T8 – NPK+ 300 ml ácidos húmicos/3 Kg de solo; 43.333,33 bc 

T9 – NPK + 300 mL ácidos húmicos + 300 mL ácidos fúlvicos/3 Kg de solo; 16.667,00 d                      

T10 – NPK  38.333,33  bc 

 5.0523 ** 

CV% 47.87 

Analise de variância - teste Ducanao nível de significância 5%(F = Estatística do teste F; CV% = Coeficiente 

de variação em %; DMS= Diferença mínima significativa)* significativo ao nível de 5% de probabilidade 

(.01 ≤ p < .05); ** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01); ns não significativo (p ≥.05). 

 

Palavras chaves: Substâncias húmicas, solo, microflora. 
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MUNICÍPIO DE CAXIAS, MARANHÃO 
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Prof. Dr. do Departamento de Química e Biologia do CESC/UEMA 

 

A família Cyperaceae apresenta distribuição cosmopolita composta por mais de 5.000 

espécies distribuídas em 104 gêneros (GOETGHEBEUR, 1998; THOMAS, 2003; SOUZA 

& LORENZI, 2005). Os campos rupestres são peculiares pelas altas taxas de endemismos 

em diversas famílias, especialmente monocotiledôneas (ALVES et al., 2007;  ALVES- 

ARAÚJO et al., 2008; GIULIETTI et al., 2000; PIRANI et al., 2003; ZAPPI et al., 2003). 

Essa família mostra-se desconhecida para o Nordeste brasileiro (SOUZA & CONCEIÇÃO, 

2009). Este problema de escassez e rarefação bibliográfica culmina na dificuldade de 

identificação de certos grupos de espécies, problema constante em levantamentos 

florísticos e estrutural de comunidades vegetais (TREVISAN et al., 2008). O presente 

trabalho teve como objetivo conhecer espécies da família Cyperaceae no Município de 

Caxias, visando contribuir com informações sobre esta família. Para a realização do estudo 

da Família Cyperaceae no Município de Caxias-MA, foi coletado material botânico, com 

auxilio de desplantador, onde foram coletados exemplares de cada bairro (Cohab, 

Refinaria, Capão) e posteriormente acondicionados em sacos plásticos e enumerados de 

acordo com a seqüência das coletas. Dos espécimes encontrados foram feitas anotações em 

um caderno. Em seguida os espécimes foram distendidos entre folhas de jornal, colocados 

entre papelões e prensados com uso de prensa de madeira e expostos a temperatura 

ambiente para a secagem do material. Depois foi feita a identificação ao nível de espécie 

por comparação através dos exemplares já identificados presentes no Laboratório de 

Biologia Vegetal (LABIVE) do CESC-UEMA e por último foi preparado às exsicatas. 

Foram registrados três gêneros e oito espécies (Tab. 1) para a família Cyperaceae no 

Município de Caxias (MA). O gênero Cyperus apresentou a maior ocorrência com seis 

espécies, seguido dos gêneros Rhynchospora (1) e Fuirema (1). As espécies encontradas 

em todos os pontos de coletas foram Cyperus rotundus, Cyperus distans; Cyperus iria; 

Cyperus aggregatus; Cyperus virens; Cyperus brevifolius; Friurena umbellata; 

Rhynchopora corymbosa (Fig.1). No trabalho de Souza & Conceição (2009), foram 

registrados sete gêneros e 16 espécies para a família Cyperaceae no Município de Caxias 

(MA), que, também, apresentou como o gênero de maior ocorrência, o Cyperus com seis 

espécies. As espécies: Cyperus aggregatus; Friurena umbellata e Cyperus iria foi 

encontrado, também, no trabalho supracitado. No presente estudo foi encontrada a espécie 

Cyperus virens em um ambiente úmido localizado bairro Capão, essa mesma espécie foi 

encontrada no Rio Grande do Sul, Porto Alegre em ambientes antropizados e baixadas 

úmidas por Silveira &Longhi-Wagner (2008). Fuirema umbellata é encontrado no trabalho 

de Simpsom (2006) que trata da Flora da Reserva Ducke, no Estado do Amazonas. A 

família Cyperaceae apesar de ser um grupo muito diversificado e abrangente, tanto de 

espécies como em biomassa, mostra-se uma família desconhecida para o Nordeste 

brasileiro, cita-se apenas o trabalho de Luceño et al., (1997) para o estado da Paraíba e 

Pernambuco. No presente trabalho concluiu-se que o gênero Cyperus é o de maior 

ocorrência em Caxias – MA, concordando com os resultados encontrados em estudos 
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anteriores. Apesar de já existir alguns trabalhos sobre esta família o registro em herbário e 
estudos taxonômicos no Estado do Maranhão ainda é escasso. Para que se tenha o real conhecimento das 

espécies de Cyperaceae para Caxias/MA é necessária uma intensificação do esforço de coletas botânicas e 

identificação de espécies. 

QNT. = Quantidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Cyperaceae, Distribuição, Conhecimento. 

 

 

Tabela 1 – Espécies de Cyperaceae listadas para o município de Caxias, Maranhão, Brasil. 

NOME CIENTÍFICO QNT. BAIRRO DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA  

Cyperus rotundus 2 Refinaria MA, PI, CE, PE 

Cyperus distans 1 Capão MA, PI, CE, PE, BA 

Cyperus iria 1 Capão MA, PE 

Cyperus aggregatus 1 Capão MA, PE, PI, CE, BA 

Cyperus virens 1 Capão MA, PI, CE, BA, PE,  

Friurena umbellata 1 Capão MA, PE, PB, BA 

Rhynchopora corymbosa 1 Cohab MA, PI, CE 

Figura 1 – Espécies de Cypereceae encontradas nos bairros Capão, 

Cohab e Refinaria.  (A) Cyperu srotundus; (B) Cyperus distans; (C) 

Cyperus iria; (D) Cyperus aggregatus; (E) Cyperus brevifolius; (F) 

Cyperus virens; (G). 
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A análise faunística tem sido utilizada há anos para caracterizar e delimitar uma 

comunidade, medir o impacto ambiental de uma área, conhecer espécies predominantes 

bem como comparar áreas com base nas espécies de insetos (FRIZZAS et al., 2003). 

Assim, os inventários têm sido a cada dia mais valorizado pela comunidade científica 

(LEWINSOHN & PRADO, 2005). O estudo da fauna de insetos em determinados 

ecossistemas pode contribuir na recuperação e monitoramento de áreas degradadas, uma 

vez que a ação antrópica sobre os ambientes conservados tem aumentado 

consideravelmente nas últimas décadas (BROWN & FREITAS, 2000; LEWINSOHN et 

al., 2005). Assim, neste trabalho objetivou-se inventariar e estudar a fauna das famílias de 

dípteros da Subordem Brachycera, em termos de composição, abundância e riqueza em 

áreas de Cerrado (natural e antropizado) nos Municípios de Carolina, Riachão, Balsas 

(Mesorregião Sul Maranhense) e em áreas de Matas de Cocais (natural e antropizado) nos 

Municípios de Esperantinópolis, Poção de Pedras e Lago do Junco no estado do Maranhão 

(Mesorregião Centro Maranhense). Os dados do presente estudo são oriundos do Banco de 

Dados do Projeto Fauna de Califorídeos e Sarcofagídeos em três diferentes zonas 

fitogeográficas do estado do Maranhão, desenvolvido pelo CESI/UEMA em parceria com 

ICB/UFPA. O universo amostral apresentou 36 áreas, sendo 18 de Cerrado e 18 de Mata 

de Cocais, as réplicas foram as 18 áreas de cada zona fitogeográfica, sendo que cada uma 

delas representou a unidade amostral. Foram seis áreas por cada município, três delas em 

áreas naturais e três em áreas antropizadas. As estimativas de riqueza das famílias para as 

áreas estudadas foram calculadas pelo programa EstimateS 8.0 (COLWEL, 2006). Os 

estimadores utilizados nas áreas foram o Jack1 e Jack2. A riqueza de famílias nas áreas foi 

analisada através do método de rarefação baseado nos números de indivíduos por espécie, 

elaboradas do programa BioDiversity Pro 2.0 (MCALEECE et al., 1997). Foram coletados 

21.300 dípteros pertencentes a 18 famílias. As famílias Calliphoridae, Sarcophagidae, 

Otitidae e Muscidae foram as mais abundantes com 7.721(36,25%), 6.112(28,69%), 

4.434(20,82%) e 1.558(7,31%) indivíduos respectivamente, sendo que as demais famílias 

representaram apenas 6,93%. O Cerrado apresentou a maior abundância (64,8% - 13.808 

indiv.) em relação a Mata de Cocais (35,2% - 7.492 indiv.). O Cerrado antropizado 

apresentou a maior abundância com 36,7% e a Mata de Cocais natural a menor com 13,6% 

(Tab. 2). A ANOVA apontou diferença entre os ambientes quanto a abundância das 

famílias Muscidae (H=19,6233; p=0,0002) e Calliphoridae (H=17,4935; p=0,006). O teste 

a posteriori evidenciou diferença significativa entre os ambientes de Cerrado Natural - CN 

e Mata de Cocais Antropizada-MCA (p=0,005), MCA e Mata de Cocais Natural-MCN 

(p=0,0001), para Muscidae e Cerrado Antropizado-CA e MCN (p= 0,0001) para 
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Calliphoridae. Os padrões de abundância  das famílias Otitidae (H=6,8575; p=0,0766) e 

Sarcophagidae (H=1,2774; p=0,7345) não apresentaram  diferenças significativas entre os 

ambientes. No CA, com abundância de 7.807 indivíduos e riqueza observada de 15 

famílias, foram estimados o mínimo de 17,67 (Jack 1) e o máximo de 18,64 (Jack 2). Em 

relação ao CN, com abundância de 5.970 indivíduos e riqueza observada de 15 famílias, 

também foram estimados 17,67 (Jack 1) e o máximo de 18,64 (Jack 2). A observação das 

curvas de acumulação das famílias resultante dos dois estimadores (Jack 1 e Jack 2) e de 

riqueza observada para os dois ambientes, demonstraram não terem atingido a estabilidade. 

Na MCA, com riqueza observada de 11 famílias e abundância de 4.595 indivíduos, 

estimou-se um mínimo de 13,67 (Jack 1) e o máximo de 15,32 (Jack 2), sendo que as 

curvas de acumulação não apresentaram estabilização. Quanto a MCN com uma riqueza 

observada de 10 famílias e abundância de 2.895 indivíduos foram estimados um mínimo de 

9,32 (Jack 2) e o máximo de 10 (Jack 1). Neste ambiente, as curvas de acumulação da 

riqueza observada e dos estimadores apresentaram sinais de estabilidade (assíntota). A 

estimativa de riqueza das famílias por rarefação para um total 188 indivíduos, indicou uma 

variação de 5,02 (CA2) a 8,28 (CA1) (Média= 6,5) para o CA e de 4,99 (CN3) a 8,17 

(CN1) (Média= 6,5) para o CN (fig. 1A). As riquezas observadas dos dois ambientes 

variaram de 8,22 a 15 com médias iguais a 12,6 e 12,7 para o CA e CN respectivamente. 

Para os ambientes de MCA e MCN o cálculo pelo método de rarefação (total: 188 indiv. 

coletados) estimou para cada área uma riqueza que variou de 5,23 (MCA3) a 6,94 (MCA2) 

(Média=6,03), com riqueza observada variando de 6,72 a 11(Média=9,36) (FIG. 13). para 

MCA e uma riqueza mínima de 4,74 (MCN1) e máxima de 9,48 (MCN2) (Média=6,71) 

com riqueza observada variando de 7,1 a 10 (Média=9,32) para MCN (fig. 1B). Apesar de 

ter ocorrido variação nos valores de riqueza estimadas das áreas dos quatros ambientes, o 

teste de Kruskal-Wallis (H) não evidenciou diferença significativa entre os mesmos quanto 

a este parâmetro (H=3,6261 G=3 e  p=0,3048). Neste estudo, para os ambientes de CA, CN 

e MCA, não houve nenhum bom estimador de riqueza em relação aos parâmetros de 

classificação de Toti et al.,, (2000). Contudo, para a MCN as curvas de riqueza observada e 

estimada apresentaram sinais de estabilidade (assíntota), sugerindo que o esforço de coleta 

amostrou todas as famílias de dípteros desse ecótopo. Apesar de ter ocorrido variação nos 

valores de riqueza estimada pelo método de rarefação das áreas dos quatros ambientes, o 

teste de Kruskal-Wallis (H) não evidenciou diferença significativa entre os mesmos quanto 

a este parâmetro. 

Figura 1 – Riqueza observada e estimada (rarefação) das famílias de dípteros nas áreas 

amostradas. Valor de comparação entre as áreas: 188 indivíduos. A - Cerrado Antropizado 

e Cerrado Natural. Onde: 1-Balsas; 2-Carolina e 3-Riachão. B - Mata de Cocais 

A 

 
 B 
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Antropizada e Mata de Cocais Natural. Onde: 1-Esperantinópolis; 2-Lago do Junco e 3-

Porção de Pedras.  

 

Tabela 1 - Composição e abundância de dípteros em áreas antropizadas e naturais de 

Cerrado e Mata de Cocais no estado do Maranhão (ANT: Antropizado e NAT: Natural). 
                Cerrado                Mata de Cocais Total %

ANT NAT ANT NAT

Calliphoridae 2904 2186 1713 918 7721 36,25

Chloropidae 275 11 286 1,34

Clusiidae 19 1 20 0,09

Culicidae 3 3 0,01

Drosophilidae 12 21 1 34 0,16

Ephydridae 6 97 103 0,48

Fanniidae 118 119 84 50 371 1,74

Micropezidae 4 1 9 6 20 0,09

Muscidae 876 420 149 113 1558 7,31

Neriidae 1 4 1 6 0,03

Otitidae 1761 1364 1005 304 4434 20,82

Phoridae 18 26 170 299 513 2,41

Richardiidae 37 20 57 0,27

Ropalomeridae 1 7 5 13 0,06

Sarcophagidae 1771 1690 1458 1193 6112 28,69

Tachinidae 1 1 0,00

Tephritidae 4 3 7 0,03

Tipulidae 4 4 8 0,04

Díptera 2 29 1 1 33 0,15

Total Geral 7809 5999 4596 2896 21300 100

Abundância Relativa (%) 36,7 28,2 21,6 13,6 100

Família

 
 

Palavras-chave: Ecologia de Dípteros. Riqueza. Zona Fitogeográfica. Maranhão. 
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PERCEPÇÕES SOBRE CONCEITOS E APLICAÇÕES DA ECOTOXICOLOGIA 

AQUÁTICA: DIAGNÓSTICO COM PARTICIPANTES DA SEMANA NACIONAL 

DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA REALIZADA EM SÃO LUÍS-MA 

 

Orientada: Débora Batista Pinheiro SOUSA; Caroline Bogéa Souza; Josielma dos Santos 
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CECEN/UEMA. Jonatas da Silva Castro - Acadêmico do Curso de Engenharia de Pesca – 

CCA/UEMA. 

 

Orientadora: Raimunda Nonata Fortes CARVALHO NETA  

Profa. Departamento de Química e Biologia CECEN/UEMA 

 

Colaboradores: Inaldo Carvalho de Macêdo Sobrinho –Mestrando em Ciência Animal – 

CCSA/UEMA; Suelen Rosana Sampaio de Oliveira – Acadêmica do Curso de Ciências 

Biológicas CECEN/UEMA; Ludmila Lima de Araújo – Acadêmica do Curso de Ciências 

Biológicas CECEN/UEMA; Selene Gonçalves Masulo – Especializanda em Meio 
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A ecotoxicologia é um ramo da ecologia aplicada que estuda o efeito da contaminação 

ambiental e ação dos compostos tóxicos nos ecossistemas e nos organismos residentes 

nesses ambientes (MAGALHÃES; FERRÃO-FILHO, 2008). Estudos associados à 

ecotoxicologia aquática têm sido desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em Ecotoxicologia 

e Biomonitoramento (GP-TOX) da UEMA, no que diz respeito a utilização dos diferentes 

tipos de biomarcadores como subsídio ao monitoramento ambiental em regiões protegidas 

e zonas portuárias do Estado do Maranhão (CARVALHO-NETA; TORRES JR.; ABREU-

SILVA, 2012; SOUSA;ALMEIDA; CARVALHO-NETA, no prelo). Dessa maneira, no 

presente estudo objetivou-se realizar um diagnóstico sobre o conhecimento dos visitantes 

da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2012 sobre alguns conceitos e aplicações 

da ecotoxicologia aquática no Maranhão. Foram aplicados vinte e quatro questionários 

com professores, estudantes de graduação, graduados e alunos do ensino médio e 

fundamental (fig.1). No questionário foram abordados os seguintes temas: conhecimento 

do estudo da ecotoxicologia, principais agentes poluidores locais, leis e normas que regem 

a qualidade das águas no Estado do Maranhão e no Brasil, órgãos ambientais responsáveis 

pela gestão dos ecossistemas maranhenses, diferença entre biomarcadores e 

bioindicadores. Os resultados das entrevistas mostraram que 67% dos entrevistados 

desconhecem sobre o estudo da ecotoxicologia e somente 33% afirmaram conhecer sobre o 

assunto. Acerca da legislação e das normas que regem a qualidade das águas no Estado do 

Maranhão e no Brasil apenas 19% afirmaram conhecê-la, enquanto que 57% alegaram o 

contrário e 24% não responderam (fig. 2 A). Averiguou-se ainda que os principais tipos de 

agentes poluidores citados pelos entrevistados foram o lixo, resíduos sólidos e líquidos, 

metais pesados, agentes tóxicos; e que os órgãos ambientais responsáveis pela fiscalização 

dos ecossistemas maranhenses foram a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais e Renováveis (IBAMA) e a 

Compahia de Aguas e Esgotos do Maranhão (CAEMA). A grande maioria dos 

entrevistados (67%) desconhecem sobre a diferença entre biomarcadores e bioindicadores 

uma pequena parte (28%) conhecem ou já ouviram falar sobre o assunto, enquanto que 5% 

não responderam (fig. 2 B). Apesar dos estudos com a utilização de biomarcadores de 

contaminação aquática para a região costeira do Estado (CARVALHO-NETA, 2010; 
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SOUSA, 2012), constatou-se ao longo das entrevistas que o conhecimento sobre a 

ecotoxicologia ainda é muito restrito, especialmente pelos alunos de graduação e da 

educação básica (fundamental e médio). No entanto, uma pequena parcela dos 

entrevistados (professores de graduação e educação básica) possuem um conhecimento 

prévio acerca do estudo aplicado da ecotoxicologia no ambiente e de suas implicações para 

a sociedade. Os dados indicam que a avaliação preliminar sobre o conhecimento da 

ecotoxicologia pelos participantes da III Mostra Científica do Maranhão é uma importante 

ferramenta para a realização estudos de cunho científico e extensionista, voltados para a 

educação ambiental e biomonitoramento em Unidades de conservação do Estado do 

Maranhão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Aplicação de questionários e divulgação das produções desenvolvidas pelo 

Grupo de Pesquisa em Ecotoxicologia e Biomonitoramento (GP-TOX) no Stand da UEMA 

durante a III Mostra Científica do Maranhão. 
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Figura 2 – Resultados das entrevistas realizadas na III Mostra Científica do Maranhão. A) 

Conhecimento dos participantes sobre a Legislação acerca da qualidade das águas no 

Brasil e B) Informação sobre a diferença conceitual entre biomarcadores e bioindicadores. 

 

Palavras-chave: Biomonitoramento, ecotoxicologia, entrevistas. 
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CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO RIBEIRINHA SOBRE A DEVASTAÇÃO 

DA VEGETAÇÃO CILIAR NA MARGEM DIREITA DO RIO ITAPECURU NO 

BAIRRO CANGALHEIRO EM CAXIAS-MA 

 

Voluntárias: Lucianna Lima PEREIRA; Silmara Gomes QUEIRÓS; Cintia Fernandes da 

selva VALE - Voluntários 

Acadêmicas do curso de ciências Biológicas - CESC/UEMA 

 

Orientador: Profº. Dr. Gonçalo Mendes da CONCEIÇÃO 

Prof°Dr. Departamento do curso de Ciências Biológicas - CESC/UEMA 

 

O município de Caxias localiza-se a uma latitude 04º51'32" sul e a 

uma longitude 43º21'22" oeste, com altitude de 66 metros. A cidade é banhada pelo Rio 

Itapecuru e com vários afluentes servindo como banhos naturais. Atualmente o rio 

Itapecuru é um cenário de destruição ambiental devido ação antrofica verificado em toda a 

extensão como lixo, desmatamento de mata ciliar, queimadas em suas margens, 

lançamento de esgoto no curso d’água, dragagem da areia do leito e até barragem. Os 

efeitos a longo prazo são previsíveis como o assoreamento sistemático com a diminuição 

da profundidade do rio, que vem sendo condenado a morrer afogado pela areia que é 

despejada em seu combalido leito. O Itapecuru encontra-se muito assoreado e com as 

coberturas vegetais ribeirinhas sensivelmente danificadas na quase totalidade do seu 

percurso. Este trabalho tem como objetivos a conscientização da população para a 

preservação da natureza, do rio e dos recursos naturais, mostrando como a devastação da 

vegetação ciliar é prejudicial para do rio e identificar os principais problemas relacionados 

com a devastação da vegetação ciliar na margem direita do Rio Itapecuru nos perímetros 

do bairro Cangalheiro/Caxias-MA. Foi Aplicado um questionário com 10 famílias 

ribeirinhas e feita observações mediante visitas a área, registros fotográficos, e conversa 

informal com moradores, a fim de compreender os problemas que estão agravando mais 

rapidamente como o processo de desmatamento, através do questionário foi contestado que 

um dos maiores problemas que atinge o rio Itapecuru é lixo e o desmatamento, já as 

precauções para minimizar o desmatamento segundo os moradores é conscientização da 

população e uma punição mais forte e as causas que mais proporciona essa degradação são 

as queimadas e derrubadas. Mediante ao observado e pela analise dos dados obtidos 

contestamos que degradação da vegetação ciliar da margem direita do rio Itapecuru no 

bairro Cangalheiro esta bastante acentuada, isso devido a queimadas, derrubadas e 

substituição de árvores nativa é necessário que haja uma maior conscientização por parte 

da população e uma pena mais relevante para que através dessa possa minimizar aos danos 

a vegetação ribeirinha. 
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Grafico 01 – Índice de problemas que atinge o rio Itapecuru. 

 

 

 
 

Gráfico 02: Índice das Precauções para mitigar o desmatamento do Rio Itapecuru. 
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Grafico03: Índice das causas que propicia a degradação da vegetação do rio Itapecuru. 

 

Palavras-Chave: Vegetação, Rio Itapecuru, Desmatamento. 
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A FAUNA DE SARCOFÁGIDEOS (DÍPTERA, OESTROIDEA) EM AMBIENTES 

DE CAPOEIRA, PASTAGEM E FLORESTA NO MUNICÍPIO DE ESTREITO – 
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Para a compreensão dos efeitos que as mudanças ambientais causam na fauna, trabalhos 

com organismos capazes de responder a essas alterações têm sido desenvolvidos. Segundo 

OLIVER et al. (1998) os invertebrados  respondem as diferenças mais sutis tanto de 

habitat quanto de aumento de impacto. Na classe Insecta, Díptera é uma das quatro ordens 

megadiversas que inclui aproximadamente 150 mil espécies catalogadas para o mundo, 

organizadas em cerca de 10 mil gêneros e 150 famílias (CARVALHO et al. 2002; 

YEATES et al. 2007; TRIPLEHOM  &  JOHSON, 2010). Dentre os dípteros, a família 

Sarcophagidae é destacada como uma das mais diversas, apresentando aproximadamente 

2.600 espécies conhecidas (PAPE, 1996), sendo que a maioria das espécies dessa família 

habita em regiões tropicais ou com altas temperaturas (SHEWEL, 1987). Conforme 

GUIMARÃES & PAPAVERO (1999) na família Sarcophagidae, existem espécies que 

podem apresentar uma associação total ou inexistente com o homem. De acordo com 

POLVONY (1971), o ambiente modificado pelo homem é constituído por espécies capazes 

de se adaptarem às novas condições surgidas, devido sua grande valência ecológica. Dessa 

forma, é possível que algumas espécies de sarcofagídeos possam ser beneficiadas por 

atividades antrópicas, alterando possivelmente a dinâmica da comunidade. O processo de 

colonização do município de Estreito - MA teve início com a expansão da pecuária 

(FILHO & TSUJI, 2008). Entretanto, o desmatamento para o desenvolvimento da 

agricultura e a expressiva extração de madeira, são fatores que contribuíram de forma 

significativa para a mudança do habitat natural. Em virtude disso, surgiu o interesse na 

realização deste estudo com a fauna de dípteros da família Sarcophagidae em áreas dos 

ambientes de Pastagem, Capoeira, e Floresta no Município de Estreito, MA, objetivando o 

conhecimento das espécies, bem como dos padrões de abundância, riqueza e diversidade 

desses grupos nestes ambientes, para a possível compreensão das mudanças nas 

comunidades desses insetos em decorrência do processo de antropização nas últimas 

décadas nesta região. Para isso foi testada a seguinte hipótese: A composição das espécies, 

bem como os padrões de abundância, riqueza e diversidade de sarcofagídeos apresentam 

diferença em decorrência das características ambientais distintas dos ambientes estudados.  

Este estudo teve como universo amostral 18 áreas, sendo 6 áreas de Pastagem, 6 de 

Capoeira   e 6 de Floresta.  As coletas foram realizadas nos meses de Janeiro/ 2011; 

Fevereiro/ 2012. Em cada área foram colocadas 2 armadilhas, que permaneceram por um 

período de 24 horas, totalizando 18 armadilhas por coleta, e 36  ao final . As estimativas de 
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riqueza foram calculadas através do programa EstimateS 8.0 (COWEL 2006). Os 

estimadores utilizados foram Jack1 e Jack2. A riqueza de espécies foi analisada pelo 

método de rarefação, baseado nos números de indivíduos por espécie, através do programa 

BioDiversity Pro 2.0 (MCALEECE et al., 1997). A diversidade alfa foi analisada através 

do cálculo dos índices: Shannon-Wiener (H’); equitabilidade (Shannon J’) e dominância de 

Simpson (D). Para avaliar a similaridade (diversidade beta) da fauna entre os ambientes, os 

dados de presença ou ausência em cada área de todas as espécies foram submetidos a uma 

análise de ordenação (NMDS) e a medida de similaridade foi o índice de Bray-Curtis 

(LEGENDRE & LEGENDRE 1998). Para comparar as diferenças de abundância, riqueza 

estimada e diversidade (índice de diversidade Simpson – D) entre os ambientes foram 

realizadas análises de variância, para os dados normais e testes não paramétricos de 

Kruskall-Wallis (ZAR, 1999), para os dados não normais. Foram coletados 7.328 dípteros 

distribuídos em 14 famílias, onde a mais abundante foi a Sarcophagidae com 2.191 

(29,90%) indivíduos, sendo que desse total 2.090 (Tabela 1) foram identificados em nível 

de espécie, distribuídos em 6 gêneros, 5 subgêneros e 12 espécies (Tabela 1). Dentre as 

espécies identificadas as mais abundantes foram Tricharaea (Sarcophagula) occidua 

(Fabricius, 1794) com 1.764 (84,4%) indivíduos (Tabela 1), Sarcodexia lambens 

(Wiedemam, 1830) com 157 (7,5%) e Peckia (Peckia) chrysostoma (Wiedemann, 1830) 

com 95 (4,5%) indivíduos (Tabela 1). A análise de variância não apontou diferença 

significativa entre os três ambientes quanto à abundância das espécies P. (Peckia) 

chrysostoma e P. (Pattonella) intermutans. O mesmo ocorreu por meio do teste não-

paramétrico Kruskal-Wallis (H), para a espécie Sarcodexia lambens. Dessa forma, este 

resultado não corroborou a hipótese levantada neste estudo. Em relação à riqueza estimada 

por rarefação (Figura 1A) e diversidade alfa (Figura 2B) a análise de variância verificou 

que os ambientes são diferentes, fato este que corrobora com a hipótese levantada neste 

estudo (Figura 1A e 2B). Quanto à diversidade beta (Figura 3C) as comparações entre as 

áreas dos ambientes (Floresta e pastagem) e (Floresta e capoeira), apresentaram os 

menores valores de similaridade em referência a composição de espécies. A análise de 

ordenação (NMDS) demonstrou um agrupamento da fauna de sarcofagídeos das áreas de 

Pastagem e Capoeira e uma separação destes ambientes, com relação às áreas doS 

ambientes de Floresta (Figura 3C). Dessa forma, a composição de espécies demonstrou ser 

o parâmetro mais adequado para indicar diferenças entre a estrutura de ambientes. 

 

Tabela 1 – Abundância absoluta das espécies de Sarcophagidae, coletados nos ambientes 

de Pastagem, Capoeira e Floresta no município de Estreito, MA. 
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Figura 1A. Riqueza Observada (Coluna) e Estimada (Linha) nas áreas de Pastagem (P), 

Capoeira (C) e Floresta (F). Eixo Y (Riqueza de espécies); Eixo X (Amostras). Figura 2B. 

Diversidade de Sarcofagídeos nos ambientes (P), (C) e (F). Figura 3C. NMDS baseado na 

composição de espécies de Sarcofagídeos, para as 18 áreas dos ambientes de Pastagem, 

Capoeira e Floresta do município de Estreito, MA. 

 

Palavras – chave: Ecologia de Dípteros. Sarcophagidae. Riqueza e Diversidade. 
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SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA: A CIÊNCIA BOTÂNICA 

PEDE CARONA 

 

Orientados: Clebiana de Sá NUNES; Domingos Lucas dos Santos SILVA; Guilherme 

Sousa da SILVA; Naiara Assunção SAMPAIO, Daniele Souza dos SANTOS; Débora 

Andrade de SOUSA - Voluntários 

Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – CESC/UEMA 

 

Orientador: Gonçalo Mendes da Conceição 

Prof. Dr. Departamento de Química e Biologia – CESC/UEMA 

 

Colaboradores: Prof. Me. Eduardo Oliveira SILVA – Departamento de Química e 

Biologia (CESC/UEMA); Eluana RODRIGUES-DA-SILVA, Gizele Brito de OLIVEIRA, 

Filipe Bezerra COSTA, Tatiane da Silva BACELAR, Ingrid Caroline Abreu SOARES, 

Dailma Lima MEDEIROS – Acadêmicos do Curso de Ciências Biológicas 

(CESC/UEMA). 

 

Sabe-se que a Ciência e a Tecnologia são ferramentas indispensáveis nas tarefas do 

cotidiano. Os instrumentos, processos e práticas que se utilizam na sociedade moderna, 

como atender ao telefone, abrir uma torneira, usar o computador, sacar dinheiro com cartão 

magnético ou ouvir o prognóstico do tempo pelo rádio, baseiam-se em teorias e conceitos 

científicos e tecnológicos. Quanto ao estudo das plantas, este tem despertado interesse da 

humanidade desde os primórdios da sua existência, dando demonstração clara, que ela 

depende direta ou indiretamente das plantas, principalmente pelo fato delas fornecerem 

alimentos para o homem e animais, madeira para moradia e mobiliária, fibras e 

vestimentas, medicamentos para prevenção e cura de muitas doenças, papel, borracha, 

temperos, e bebidas alcoólicas (cerveja, vinho, licor, rum, aguardente, etc), e não 

alcoólicas (café, chá, chocolate, sucos, etc). Neste sentido as coleções botânicas acumulam 

volume inestimável de dados valiosos para o avanço da ciência e conservação do meio 

ambiente. No âmbito da Semana de Ciência e Tecnologia de 2012, a popularização da 

ciência é um instrumento de inclusão social da população, onde esta deve atingir todas as 

camadas e faixas etárias da sociedade. No Brasil, essa é uma tarefa árdua, uma vez que, o 

ensino básico é deficiente, o que ocasiona um distanciamento entre a comunidade 

científica e a população. Com isso, o presente projeto propiciou a divulgação do 

conhecimento botânico para o público não especializado, tendo como objetivo a 

popularização da ciência botânica no âmbito do município de Caxias/MA durante a 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. De 15 a 18 de outubro de 2012 foram 

desenvolvidas diversas atividades como exposição de Banners “dialogando com a ciência e 

a tecnologia” (Figura 2), exposição de plantas (Figura 3), apresentação de dança de rua 

com o grupo Reação Periférica Hip-Hop RPH2 (Figura 4), palestras e oficinas (Figura 5), 

distribuição de brindes e certificação simbólica. O Projeto “A Ciência Botânica Pede 

Carona” contemplou passageiros do Terminal Rodoviário Municipal de Caxias bem como 

toda comunidade escolar da Unidade Integrada Municipal Pedro Neiva de Santana 

Povoado Brejinho BR – 316 Caxias-MA. Foram ministradas oito palestras e uma oficina. 

Sendo as palestras: (1) O Uso das Plantas no Biomonitoramento Ambiental; (2) Plantas 

Medicinais; (3) A importância das Gramíneas nativas do Cerrado para a Comunidade 

Brejinho; (4) Samambaias: Importância Econômica e Ecológica; (5) Conhecendo as 

Briófitas (Musgos); (6) O Valor Nutritivo das Plantas; (7) Aprendendo bons hábitos 

alimentares: verduras e legumes; (8) Desmatamentos e queimadas no Cerrado; e uma 
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oficina: Usando Garrafa Pet como modelos botânicos. Durante a Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia: A Ciência Botânica pede carona, passaram pelas exposições, 

palestras e oficinas mais de 10.000 pessoas, sendo elas distribuídas entre passageiros, 

alunos, docentes e comunidade em geral que prestigiaram o evento. Assim, o evento pode 

proporcionar a divulgação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia para aqueles que 

por meio de suas viagens estariam impossibilitados de participar de forma ativa e também 

a popularização da Ciência Botânica para toda a população e comunidade em geral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1 – Slogan do Projeto “A Ciência Botânica Pede Carona”. 

Figura 2 – Exposição de Banners. Figura 3 – Exposição de material botânico. 
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Palavras-chaves: Ciência, Tecnologia, Botânica. 
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Figura 4 – Apresentação do grupo de dança 

RPH2. 

Figura 5 – Palestras educativas. 
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COLEÇÃO DE CYPERACEAE JUSS. DO HERBÁRIO PROF. ALUÍZIO 

BITTENCOURT, CAXIAS, MARANHÃO 
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CESC/UEMA 

 

As coleções científicas têm fundamental importância para a realização do inventário da 

biodiversidade. Além de material essencial e indispensável para estudos taxonômicos, 

contém os passos da evolução da botânica, um histórico dos pesquisadores que a ela se 

dedicaram um retrato de potencialidades etnobotânicas e um quadro de modificações 

ambientais geradas por ações humanas ao longo do tempo (PEIXOTO, 2005). Para Fidalgo 

e Bononi (1989), um herbário é uma coleção de plantas composta por amostras secas de 

ramos com folhas, flores e/ou frutos, fixadas em cartolina, denominada exsicata, a qual é 

acompanhada de uma etiqueta com dados inerentes a espécie coletada. A exsicata é a 

unidade básica de coleção de um herbário, pois constitui material testemunho referencial 

para futuros estudos. A família Cyperaceae compreende plantas herbáceas geralmente 

perenes e graminiformes, seu aspecto lembra muito as Gramíneas, diferenciando-se destas 

pelo seu caule (WERBERLING & SCHWANTES, 1986). É uma família cosmopolita de 

monocotiledôneas, ocorrentes em diferentes habitats, preferencialmente mal drenados 

(TREVISAN et al. 2007). O gênero Cyperus aproximadamente 550 espécies distribuídas 

nas zonas tropicais e temperadas de todos os continentes. No Brasil, ocorrem cerca 112 

espécies habitando ambientes alagados ou solos secos (ALVES, 2007). Segundo Simpson 

(2006) são ervas anuais ou perenes, rizomatosas ou estoliníferas. Caule geralmente 

triangular sem folhas em todo o seu comprimento, folhas basais em três séries, sem lígula e 

folhas triangulares no ápice dos talos florais. O presente trabalho consiste no levantamento 

de dados da família Cyperaceae no Herbário do Laboratório de Biologia Vegetal, do 

Centro de Estudos Superiores de Caxias, da Universidade Estadual do Maranhão. Foram 

registradas 151 exsicatas, sendo que apenas 39 destas estavam identificadas. No geral 

listou-se 16 espécies onde podemos verificar a lista destas espécies identificadas na (Tab.1) 

distribuídas em sete gêneros, sendo Cyperus o mais representativo (Gráf.1), seguido de 

Rhynchospora, Fimbristylis, Fuirena, Diplacrum, Kyllinga e Eleocharis.  O presente 

estudo foi de extrema importância, por possibilitar a atualização das identificações e 

evidenciar a necessidade de novos levantamentos, para o aumento do acervo. 
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Gráfico 1 – Distribuição percentual sobre as espécies encontradas para cada gênero da 

Família Cyperaceae. 

 

Tabela 1 – Lista de espécies da Família Cyperaceae para cada gênero identificado. 

 

 

Família 

Cyperaceae 

(151) exsicatas 

destas apenas 39 

identificadas 

 

16 ESPÉCIES 

 

7 GÊNEROS 

 

Cyperus haspan L.  

 

 

Cyperus 

 

Cyperus surinamensis Rottb. 

Cyperus luzulae (L.) Retz. 

Cyperus aggregatus (Willd.) Endl. 

Cyperus iria L. 

Cyperus polystachyos Rottb.  

Rhynchospora 

 

 

 

 

Rhynchospora riparia (Ness) Boeckeler 

Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeckler 

Rhynchospora holoschoenoide (Rich.) 

Herter 

Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeckeler 

Fuirena umbellata Rottb. Fuirena 

Diplacrum capitatum (Willd.) Boeckeler Diplacrum 

Kyllinga vaginata Lam Kyllinga 

Fimbristylis miliacea (L.) Vahl Fimbristylis 

Fimbristylis litoralis Gaudich 

Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult. Eleocharis 

 

 

Palavras- chave: Coleção botânica, Cyperus, Herbário. 
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O Brasil é um país com grande diversidade de espécies de plantas frutíferas, com um 

enorme potencial agroindustrial e nutricional. A grande diversidade de plantas com 

frutificação distribuída durante o ano todo, fornece alimento de forma continua e 

equilibrada para a fauna. Muitas destas espécies são plantas agrícolas de importância 

econômica, das quais, algumas já são cultivadas em vários países do mundo (LORENZI, 

2002).  As espécies frutíferas das comunidades locais e regionais, tanto de ocorrência 

natural como cultivadas, não implicam em nenhum impacto ambiental, pois quase a 

totalidade das plantações estão em áreas anteriormente degradadas, e seu cultivo em bases 

sustentáveis, favorece a geração de emprego e renda, serviços, e outras facilidades de 

cunho social, econômico e ambiental (SOUZA & SILVA, 2008). A importância das 

espécies frutíferas pode ser comprovada pelo o aumento da comercialização de seus frutos 

principalmente no consumo humano. O presente trabalho teve como objetivo realizar o 

levantamento das espécies frutíferas ocorrentes no Centro de Estudos Superiores de Caxias 

– CESC/UEMA. |Os dados foram coletados em todo o Campus no período de junho a julho 

de 2012, sendo a área percorrida em visitas semanais, onde foram feitas análises, 

fotografias e as anotações das espécies. A identificação preliminar do material botânico foi 

feita no campo e, posteriormente confirmada no laboratório de Biologia Vegetal 

(LABIVE) do CESC – UEMA, através de consultas a bibliografias especializadas. Os 

dados levantados foram: números de espécies frutíferas, quantidade de indivíduos de cada 

espécie, família e nome vulgar (TABELA 1). Os mesmos foram tabulados e representados 

por gráficos e tabelas. A partir da metodologia descrita, registrou-se um total de 09 

espécies, distribuídas em 08 famílias (GRÁFICO 1). Pinto (1993) relata que na região 

Nordeste ocorre uma diversificação ecológica com flora rica e variada, com muitos 

endemismos, e valioso potencial genético de espécies nativas produtoras de frutos édulos 

(FIGURA 1). 
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NOME POPULAR NOME 

CIENTÍFICO 

FAMÍLIA USO GERAIS 

Cajá Spondias mambin Anacardiaceae Frutíferas 

Caju Anacardium 

ocidentale 

Anacardiaceae Frutíferas, Alimento 

Avifauna 

Coco – Babaçu Orrbignya speciosa Palmae Frutíferas 

Goiaba Psidium guajava Myrtaceae Frutíferas, Alimento 

Avifauna 

Jacarandá do 

cerrado 

Machaerium opacum Leguminosae Frutíferas 

Jenipapo Genipa americana Rubiaceae Frutíferas 

Mutamba Guazuma ulmifolia Esterculiacea Frutíferas 

Pequi Caryocar brasiliense Caryocaraceae Frutíferas, madeira 

Pitomba Mellicocus 

oliviformis 

Sapindacea Frutíferas, madeira 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Vegetais nativas do Centro de Estudos Superiores de Caxias. 

Gráfico 1 – Contabilidade de indivíduos por espécie. 
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Palavras – Chave: Frutas, CESC – UEMA, botânica. 
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Figura 1 – Espécies do CESC – UEMA. (A) Orrbignya speciosa (B) Anacardium 

ocidentale (C) Caryocar brasiliense. 
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Colaborador: Roberto Pereira da SILVA 

Mestrando em Química Analítica - UFMA 

 

As Poaceae encontram-se espalhados por todo o mundo, ocupando vastas extensões de 

terra em todos os grandes continentes. Compreendem cerca de 700 gêneros, com 10.035 

espécies e 12 subfamílias. A maioria das plantas pertencentes a esta família são herbáceas, 

anuais ou perenes, e incluem as mais importantes espécies para a humanidade, como os 

grãos: milho (Zea mays), cevada (Secale sp), aveia (Avena sp), trigo (Triticum sp), sorgo 

(Sorghum sp) e o arroz (Oriza sp), responsáveis pela alimentação humana e animal numa 

escala global. Particularmente na alimentação animal, ganham destaque os pastos, nativos 

ou plantados, que em sua maioria contribuem para a produção de gado bovino. Também 

possuem uma grande importância ecológica como estabilizadoras do solo e, como 

prestadoras de abrigo, podem ser utilizadas também com grande potencial de 

desenvolvimento, como vegetação pioneira para recuperação de áreas degradadas por 

atividades mineradoras ou voçorocas em áreas de cerrado. As plantas, em geral, necessitam 

de aproximadamente 16 elementos químicos para a sua nutrição, os quais podem ser 

obtidos do solo, do ar, da água e/ou de adubos orgânicos e minerais. Quando o meio não 

tem e/ou, não fornece as quantidades adequadas de nutrientes, as plantas não terão as suas 

exigências nutricionais atendidas. Haverá, portanto, redução do crescimento e produção 

das culturas devido à deficiência nutricional. O presente trabalho teve por objetivo fazer a 

determinação dos macros e micronutrientes em espécies da família Poaceae, em uma área 

de cerrado. A pesquisa foi realizada na Propriedade Cupins, localizada no município de 

Caxias, Maranhão. Foram realizadas expedições de coletas sistematizadas, que ocorreram 

na estação chuvosa, referente a novembro de 2010 a maio de 2011. Ao final de cada coleta 

os exemplares foram transportados ao Laboratório de Biologia Vegetal do CESC/UEMA, 

onde passaram por processo de herborização e identificação das espécies vegetais. Os 

procedimentos de trituração dos exemplares foram realizados no Laboratório de Química 

do Instituto Federal de Educação do Piauí/IFPI e As análises foram realizadas no 

Laboratório de Análises de Solo e Plantas da UNESP em Jaboticabal-São Paulo. Foram 

identificas para a área, 19 espécies da família Poaceae, distribuídas em 15 gêneros (Tabela 

1). O presente trabalho demostrou que os teores dos nutrientes entre as espécies vegetais 

apresentaram uma variação respeitável de teores entre as espécies. As espécies de Poaceae 

apresentaram porcentagem alta de nitrogênio e potássio para macronutrientes (Gráficos 1 e 

2); e de Ferro e manganês para micronutrientes, (Gráficos 3 e 4). Contudo, o presente 

trabalho mostrou-se com grande relevância para a área, pois os exemplares indicaram que a 

mesma é rica em minerais, proporcionando com isso teores adequados às plantações. 
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Tabela 1- Espécies de Poaceae e teores de macro e micronutrientes existentes nas mesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPÉCIES 
N P K Ca Mg S B Cu Fe Mn Zn 

---------------- g/Kg ------------- -----------mg/Kg ----------- 

Andropogon angustatus 8,6 1 12,6 2,1 2 0,5 14 1 96 179 22 

Aristida longifólia 9,4 0,7 3,6 0,6 1,1 0,7 3 4 87 47 16 

Axonopus polydactylus 6,8 0,4 2,2 1,5 1,6 0,8 4 1 93 82 43 

Digitaria ciliaris 7,1 0,5 3,6 1,2 1,1 0,6 7 1 89 98 26 

Eleusine indica 10,5 1,9 19,1 4,8 3,2 1,2 12 3 369 72 41 

Ichnanthus calvescens 7,9 0,6 5,2 1,1 2,9 0,9 8 3 274 155 16 

Mesosetum loliiforme 7,1 0,4 1,1 1,2 1,6 0,8 4 4 50 101 16 

Melinis minutiflora 5,6 0,3 2 1,4 1 0,5 7 2 216 77 25 

Panicum hirtum 7,5 0,4 3,4 1,2 1,1 0,7 4 2 83 71 19 

Panicum nervosum 10,5 0,6 8,9 1,9 3 0,8 12 6 198 415 27 

Paspalum gardnerianum 7,9 0,6 5,5 4,2 4,4 0,6 8 3 126 321 25 

Paspalum maritimum 11,3 2,6 20,4 3,5 3,4 1,7 8 13 374 59 76 

Paspalum plicatulum 7,9 0,6 4,1 1,3 1,6 0,5 7 4 207 99 27 

Setaria geniculata  10,1 0,9 9,6 2 2,7 0,5 14 3 202 172 58 

Setaria parviflora 8,3 0,5 10,8 1,8 1,7 1,2 7 5 74 171 71 

Sporobolus indicus 9,4 0,7 5,3 3,9 1,4 1,5 11 4 974 103 170 

Steinchisma laxa 5,6 0,3 1,1 1,6 1,3 0,5 3 3 241 56 27 

Streptostachys asperifólia 10,5 0,5 8,7 1,8 2,9 0,7 10 6 186 407 25 

Trachypogon spicatus 5,6 0,3 2 1,4 1,2 0,5 5 1 163 65 33 

Gráfico 1 - Percentual de nitrogênio das espécies de Poaceae no povoado Cupins. 

Gráfico 2 - Percentual de potássio das espécies de Poaceae no povoado Cupins. 
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Palavras-chaves: Cerrado, Minerais e Vegetais. 
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HORMÔNIOS VEGETAIS: UMA ATIVIDADE PRÁTICA PARA A 

OBSERVAÇÃO DA AÇÃO DAS AUXINAS EM MUDA DE IPÊ (Tabebuia 

serratifolia (Vahl.) Nich. BIGNONIACEAE) 

 

Orientandos: Filipe Bezerra COSTA; Silmara Gomes QUEIRÓS; Deusinete Ribeiro 

VIANA; Daniele Souza dos SANTOS – Voluntários 

 

Orientador: Gonçalo Mendes da CONCEIÇÃO 

Prof. do Departamento de Química e Biologia CESC/UEMA 

 

Colaboradores: Eduardo Oliveira SILVA 

Prof. do Departamento de Química e Biologia CESC/UEMA 

 

A auxina desempenha papel importante em vários aspectos do desenvolvimento vegetal, 

como a polaridade do eixo hipocótilo-radícula da planta, durante a embriogênese, o que 

demonstra está associado ao transporte polar ou unidirecional do hormônio de crescimento 

da planta. Esse padrão no transporte, que promove o crescimento e o desenvolvimento do 

corpo do vegetal, não seria possível sem uma comunicação eficiente entre suas células, 

tecidos e órgãos. O presente estudo teve como objetivo, observar a influência da auxina no 

desenvolvimento de gemas laterais pela remoção do meristema apical na planta de Ipê 

Amarelo. A observação foi realizada em um espécime cultivada no Centro de Estudos 

Superiores de Caxias, CESC/UEMA, como parte da atividade prática da disciplina de 

Fisiologia Vegetal. Para isso, foram realizados cortes da gema apical de um dos ramos da 

planta com auxilio de uma tesoura de poda, e em seguida, mediu-se o diâmetro do caule no 

nível do solo, bem como a altura da planta. Semanalmente, foram realizadas observações 

para se verificar a ação da auxina na formação de novos ramos (fig. 1). Como resultado 

esperado, observou-se a formação de novos ramos e consequentemente, um aumento na 

ramificação do caule e um maior alargamento da copa da árvore, evidenciando-se dessa 

forma, a ação da auxina no desenvolvimento das gemas laterais (fig. 2). A auxina controla 

o aumento do comprimento do caule, formação e/ou ativação das gemas laterais, e na 

presença da gema apical, a auxina inibe o crescimento das gemas laterais, mantendo assim 

a dominância apical durante o crescimento do vegetal. Com base nesse experimento os 

alunos da disciplina de Fisiologia Vegetal do CESC/UEMA puderam reconhecer a função 

do hormônio citado no qual foi analisado a ação das auxinas na planta de Ipê, a nível de 

meristema apical, e acompanhar o desenvolvimentos de novas gemas laterais e o aumento 

do número de ramos quando o ápice principal foi removido, eliminando assim a 

dominância apical exatamente como citam RAVEN et al., (2007) e TAIZ, & ZEIGER 

(2004). Dessa forma ressalta-se a importância didática e eficácia da realização de 

experimentos simples como instrumento de aprendizagem dos conteúdos teóricos não 

apenas de fisiologia vegetal, mais em qualquer outro ramo da ciência botânica. 
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Figura. 1– Imagens da ação das auxinas nas plantas de Ipê do CESC/UEMA. A. Planta de 

Ipê; B. O galho a ser podado; C. Crescimento das gemas; D. Contagem das folhas. 
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Figura 2 - Representação gráfica da espécie Ipê (Bignoniaceae) com a ação da auxina. 

 

Palavras – chave: Alongamento caulinar, Hormônio, Gema apical. 
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CAMPANHAS DE EDUCAÇAO E SAÚDE PARA PREVENÇÃO E CONTROLE 

DO DENGUE NOS BAIRROS ENDÊMICOS DE CAXIAS, MARANHÃO, BRASIL 

 

Orientanda: Rosa Cristina Ribeiro da SILVA – Voluntária 

Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – CESC/UEMA 

 

Orientadora: Valéria Cristina Soares PINHEIRO 

Profa. Dra. do Departamento de Química e Biologia do CESC / UEMA 

 

Colaboradora: Katiane dos Santos LOBO 

Graduada do Curso de Ciências Biológicas – CESC/UEMA 

 

A dengue é hoje objeto de maior campanha de saúde pública do Brasil, tendo como 

principal vetor da doença o Aedes aegypti (Linnaeus, 1792) e a transmissão ocorre quando 

a fêmea da espécie vetora se contamina ao picar um indivíduo infectado, tornando-se capaz 

de transmitir o vírus por toda sua vida através de suas picadas. (CÂMARA et al, 2007; 

TRAVASSOS DA ROSA et al., 1998). Dentre as medidas de controle, as campanhas 

educativas são fundamentais para esclarecer a população, pois o controle da transmissão do 

vírus exige um esforço de toda a sociedade (NETO et al, 2006). A mobilização deve ser 

compreendida como um suporte para as ações de gestão, utilizando-se das ferramentas da 

comunicação para fazer chegar à sociedade o papel de cada um nas ações a serem 

implementadas. O município de Caxias possui alta incidência de casos de dengue e 

elevados índices populacionais de A. aegypti, o que levou a realização desse estudo com 

objetivo de esclarecer a população dos bairros endêmicos de Caxias sobre as medidas de 

prevenção e controle da doença e verificar o nível de participação comunitária nas 

campanhas de combate ao vetor. As campanhas foram realizadas em seis bairros da cidade 

(Salobro, Itapecuruzinho, Fazendinha, São Francisco, Cohab e Campo de Belém), que 

foram selecionados por possuírem elevado número de casos de dengue ou os maiores 

índices do vetor. Foram realizadas palestras educativas para um público de 502 pessoas 

com a utilização de material didático como folderes, cartazes e demonstrações das fases de 

vida do mosquito (Figura 1). Após as campanhas foram aplicados 20 questionários em 

cada bairro, visando verificar o nível de entendimento das informações repassadas, 

perfazendo um total de 120 moradores (figura 2). Dos 120 entrevistados, 60% (72) 

corresponderam ao sexo feminino e 40% (48) ao masculino (Figura 3). A idade variou 

entre 15 até mais de 65 anos, encontrando-se os maiores percentuais de entrevistados, 

25,85% (31) na faixa etária de 15 a 25 anos, seguido de 36 a 45 com 21,66% (26) (Tabela 

1). Em relação ao conhecimento da população sobre a transmissão da doença, 98,34% dos 

entrevistados responderam corretamente, ou seja, pela picada do mosquito vetor. Quando 

interrogados sobre as fases de vida do mosquito, 69,18% disseram não saber e 14,16% 

citaram corretamente ovo, larva, pupa e alado. Quando perguntados se já viram as fases do 

mosquito, 21,66% responderam que sim, 0,83% responderam não e 77,60% falaram não 

saber diferenciar ovos, larvas, pupas ou mosquito adulto. Em relação às características do 

mosquito, 64,17% sabiam que o mosquito é escuro e apresenta manchas brancas pelo 

corpo e 35,83% não souberam responder. Quando perguntados onde o mosquito se 

desenvolve, 91,67% responderam corretamente, ou seja, na água. Quando interrogados 

sobre os recipientes existentes no quintal das residências, 96,67% disseram possuir 

recipientes que armazenam água, como baldes, tanques, tonéis e potes (Tabela 2). Os 

dados revelam que a população possui informação sobre a dengue, no entanto, precisa 

conhecer mais sobre o mosquito, o que é essencial para se estabelecer medidas de controle 
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do vetor. As campanhas educativas são necessárias para reforçar a prática das ações que 

evitam a proliferação do inseto e transmissão da doença. 

 
 

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Número de entrevistados; % = Porcentagem. 

 

 

 

 

Tabela 1 – Número de moradores entrevistados segundo a faixa etária nos bairros 

endêmicos de Caxias-MA, 2011. 

 

Identificação 

 

N 

 

(%) 

15 a 25 31 25,85 % 

26 a 35 20 16,66 % 

36 a 45 

46 a 55 

56 a 65 

Acima de 65 

26 

17 

14 

12 

21,66 % 

14,16 % 

11,66 % 

10,01 % 

 
Figura 1 – Realização da palestra 

educativa. 
Figura 2 – Aplicação dos 

questionários. 

 
Figura 3 – Percentual de entrevistados quanto ao sexo, nos bairros 

endêmicos de Caxias-MA, 2011. 
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 n % 

Como se pega dengue?   

Tomando banho em água parada 2 1,66 

Pela picada do mosquito Aedes aegypti 118 98,34 

Quando se fica perto de alguém doente 0 0 

Bebendo água contendo larvas de mosquito 0 0 

Não sei 0 0 

Como são as fases de vida do mosquito?   

Ovo-larva - mosquito 0 0 

Ovo – mosquito 20 16,66 

Ovo – larva – pupa - mosquito 17 14,16 

Larva –pupa – mosquito                                                                                                    0 0 

Não sei 83 69,18 

Você já viu alguma fase do mosquito da 

dengue? 

  

Sim 26 21,66 

Não 1 0,83 

Não sei se o que vi eram ovos, larvas, pupas ou 

o mosquito da dengue 

93 77,60 

Como é o mosquito da dengue?   

Escuro e apresenta manchas brancas pelo corpo 77 64,17 

Claro e apresenta manchas escuras pelo corpo 0 0 

Amarelo com manchas brancas e pretas 0 0 

Não sei 43 35,83 

Nunca vi o mosquito da dengue 0 0 

Onde se cria o mosquito da dengue?   

Na areia 1 0,83 

Na água 110 91,67 

Na areia e na água 9 7,50 

Não sei 0 0 

Dos recipientes abaixo quais existem no 

quintal da sua casa? 

  

Aqueles que armazenam água 116 96,67 

Pneus 1 0,83 

Garrafas e latas 0 0 

Todos                                                      3 2,50 

Nenhum     0 0                                                                

N = Número de entrevistados; % = Porcentagem. 

Palavras-chave: Campanhas, dengue, conhecimentos. 

 

 

 

Tabela 2 – Respostas dos entrevistados após as campanhas sobre os aspectos gerais da 

dengue, Caxias-MA, 2011. 
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ESTUDO DE CASO: O CÂNCER DE PRÓSTATA COMO DESAFIO NA SAÚDE 

PÚBLICA E NA ENFERMAGEM 

 

Orientadas: Joseane COSTA - Enfermeira/UFMA; Benezoete Rodrigues da SILVA- 

Enfermeira / Instituto Florence de Ensino Superior; Francisca Paula Cardoso CARVALHO 

- Enfermeira / Universidade Estadual do Maranhão – UEMA; Márcia Cristina Machado 

LEAL – Enfermeira / UNICEUMA; Sônia Regina Moreira dos SANTOS – Enfermeira / 

Instituto Florence de Ensino Superior – Voluntários. 

 

Orientadora: Eulália Cristina Costa e COSTA- Enfermeira / Universidade Estadual do 

Maranhão-UEMA 

 

O Instituto Nacional de Câncer (Inca) prevê que, em 2012, serão diagnosticados 60 mil 

casos de câncer de próstata (CaP). A taxa de incidência da doença é cerca de seis vezes 

maior em países desenvolvidos em comparação a países como o Brasil. Em 2009, 12 mil 

pessoas morreram devido ao câncer de próstata. A Próstata é uma glândula existente 

apenas nos homens e pesa 20 gramas no adulto, tem a função de produzir substâncias 

importantes para a fecundação e está localizada próximo à bexiga e ao ânus. Corresponde 

atualmente a 31% do tipo de tumor que mais ocorre nos homens, segundo o Inca. O câncer 

de próstata também está entre as causas mais frequentes de mortes. O crescimento de 

óbitos por esse tipo de câncer cresceu 120%, entre 1979 e 2006, segundo o instituto. O 

câncer de próstata é o câncer mais comum em homens depois do câncer de pele e a 

segunda causa de mortes. A taxa da manifestação da doença é seis vezes maior nos países 

desenvolvidos, quando comparados aos países em desenvolvimento. Cerca de três quartos 

dos casos no mundo ocorrem em homens com mais de 65 anos. Quando o diagnóstico e o 

tratamento são no início, tem os riscos de mortalidade reduzidos. As taxas de câncer de 

próstata são duas vezes mais elevadas em homens brancos. Os fatores de riscos para o 

câncer de próstata incluem idade crescente; a incidência de câncer de próstata aumenta 

rapidamente depois dos 50 anos de idade, e mais de 70% dos casos acontecem em homens 

acima dos 65 anos de idade. Ter um pai ou irmão com câncer de próstata duplica o risco; o 

risco aumenta mais quando vários parentes tiveram câncer de próstata. Uma dieta rica em 

carne vermelha e gorduras aumenta o risco de câncer de próstata (Brunner e Suddarth, 

2006). No Brasil, é a quarta causa de mortes por câncer e corresponde a 6% do total de 

óbitos por este grupo. Segundo estimativa da pesquisa incidência do câncer no Brasil em 

2010/11, realizado pelo Instituto Nacional do Câncer, a população masculina do Rio 

Grande do Sul deve ser a que apresentará mais casos de câncer de próstata até o final do 

ano, será 80 casos a cada 10.000 homens (INCA, 2012). O câncer de próstata, em seus 

estágios iniciais, rapidamente produz sintomas. Os sintomas que se desenvolvem devido à 

obstrução urinária acontecem tardiamente na doença. Esse câncer tende a variar em sua 

evolução. Quando a neoplasia é suficientemente grande para avançar sobre o colo vesical, 

ocorrem sinais e sintomas de obstrução urinária; dificuldade e frequência da micção, 

retenção urinária, tamanho e força diminuídos do jato urinário. Os outros sintomas podem 

incluir o sangue na urina ou sêmen e ejaculação dolorosa, a hematúria pode resultar 

quando o câncer invade a uretra e ou a bexiga. O câncer de próstata pode gerar metástases 

para os ossos e linfonodos. Os sintomas relacionados com as metástases incluem dor nas 

costas, dor no quadril, desconforto perianal, anemia, perda de peso, fraqueza, náuseas e 

oligúria (débito urinário diminuído). Quando o câncer de próstata é detectado precocemente, a 

probabilidade de cura é alta. Todo homem com mais de 40 anos de idade deve fazer o exame PSA 

(antígeno prostático específico). Os homens com níveis de PSA abaixo de 2,5 ng/ml devem repetir 
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o exame a cada dois anos, já aqueles com PSA acima desse valor devem fazer o exame anualmente.  

A palpação retal rotineiramente da próstata é importante porque o câncer inicial pode ser detectado 

como um nódulo dentro da substancia da glândula ou como um endurecimento extenso no lobo 

posterior. O diagnóstico do câncer de próstata é confirmado por um exame histopatológico do 

tecido removido por meios cirúrgicos, através da ressecção transuretral, a aspiração por agulha fina 

é um método rápido e indolor de obter células da próstata para exame citológico, o procedimento e 

valioso para determinar o estagio da doença. Caso a doença seja comprovada, o médico pode 

iniciar radioterapia, cirurgia ou até tratamento hormonal. Para a doença metastática quando o tumor 

original já se espalhou para outras partes do corpo, o tratamento escolhido é definido após o 

médico e paciente discutirem os riscos e benefícios. O Ministério da Saúde criou a Política 

Nacional de Saúde do Homem, em 2009.  Alinhada à Política Nacional de Atenção Básica e 

integrante do Programa Mais Saúde: Direito de Todos, criado em 2007, a iniciativa pela saúde 

masculina prevê aumento de até 570%  no valor repassado às unidades de saúde por procedimentos 

urológicos e de planejamento familiar, como a vasectomia, e a ampliação em até 20% no número 

de ultrassonografias de próstata. Setenta cidades, incluindo todas as capitais, já aderiram à Política 

Nacional de Saúde do Homem. Cada uma delas recebeu R$ 75 mil para financiar as atividades. O 

cidadão encontra esse serviço nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nas Unidades de Pronto 

Atendimento (UPAS). A iniciativa foca os homens de 20 a 59 anos de idade, que correspondem a 

41,3 % da população masculina ou 20% do total da população, totalizando 2,5 milhões de 

brasileiros. Além de criar mecanismos para melhorar a assistência a essa população, a meta do 

governo federal é incentivar que eles procurem o serviço de saúde ao menos uma vez por ano,  nas 

UBS e UPAS.  De acordo com Rouquayrol (2003) a prevenção deste tipo de neoplasia está 

associada, a nível primário, a redução dos fatores de risco que colaboram para seu aparecimento 

estabelecendo uma relação de mudança de comportamentos em saúde que promovam sua redução. 

Oliveira (2011) constatou em sua pesquisa que no contexto geral a prevenção primária ao CaP é 

uma modalidade pouco explorada, as atividades educativas ainda não são o foco primordial no 

despertar de comportamentos saudáveis na população masculina jovem ou na faixa etária de risco 

para desenvolvimento da doença e elencou alguns fatores que se tornam determinantes na não 

adesão das comunidades masculinas a estas propostas, sendo: 1- O grupo de profissionais das 

Estratégias de Saúde da Família (ESF) ainda não enxergam o CaP como um agravo que mereça 

abordagem nesse nível de atenção; 2- O nível de instrução das comunidades não é satisfatório, do 

ponto de vista de assumir os comportamentos desejáveis e mantê-los como rotineiros para 

manutenção do estado de saúde; 3- O programa Nacional de Atenção a Saúde do Homem ainda não 

é implementado no que diz respeito as suas políticas em saúde e as premissas da prevenção do 

aparecimento das neoplasias. Os níveis secundários de prevenção se organizam com o intuito de 

promover o diagnóstico precoce das doenças neoplásicas e assim promover o mapeamento e 

encaminhamento dos indivíduos portadores do tumor. Os órgãos municipais e estaduais em saúde 

entendem que a atividade é uma forma de promover a atenção a grupos que antes não eram 

privilegiados e incluem em seu calendário de atividades em saúde momentos campais com a 

presença de equipes que promovem esta coleta de amostras e um possível rastreamento da 

população de risco para o agravo, porém observa-se que esta prática utiliza apenas a dosagem do 

PSA na elucidação diagnóstica, com o intuito de aproximar a população masculina afastada e 

amedrontada quanto a realização do toque retal (OLIVEIRA, 2011). A metodologia aplicada foi 

Estudo de caso com entrevista aos familiares, a fim de obter mais conhecimento a respeito desta 

patologia, visto que este tipo de estudo propicia um aprofundamento e uma sistematização do 

cuidado de maneira humanizada e individualizada de acordo com as particularidades que cada caso 

requer. Resultados do estudo de caso: Sr. J.B.C, nascido em 01/02/1927 e falecido em 30/12/2011, 

teve câncer de próstata detectado aos 81 anos em 2008, em estado avançado com os seguintes 

sintomas: aumento da frequência urinária, necessidade de acordar à noite para urinar (nictúria), 

urgência para urinar, dor e sensação de queimação ao urinar. O diagnóstico foi confirmado com o 

aumento do PSA (Antígeno Prostático Específico), juntamente com a hiperplasia prostática através 

do toque retal. Realizou cirurgia e biópsia confirmatória. Ficou em tratamento supervisionado 

durante 3 anos de 3 em 3 meses com o urologista e cardiologista, pois após a cirurgia apresentou 

picos hipertensivos.Vários cuidados de enfermagem foram dispensados ao Sr. J.B.C no hospital e 
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em sua residência. Após este período apresentou dificuldades respiratórias e o aumento da dor e 

queimação no ato de urinar, evoluindo ao óbito em 30/12/2011. Concluímos que com o 

aprimoramento técnico-científico a enfermagem pode reconhecer os principais sintomas clínicos do 

câncer de próstata e encaminhar os casos suspeitos para diagnóstico precoce, orientando-lhes de 

acordo com a necessidade e prestando seus cuidados com assistência individualizada e 

humanizada. 

 

Palavras-chave: Saúde do homem. Câncer de próstata. Enfermagem em Saúde Pública. 
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Desde do tempo de Bernardo Ramazzini (considerado pai da medicina do trabalho), por 

volta de 1700, já fazia relação entre instrumentos mal construídos e movimentação 

anormal do corpo como causa de sintomas de doenças do trabalho. Levantando assim, uma 

preocupação bem antiga quanto ao bem estar do trabalhador. Inúmeros estudos vem 

relacionando o aparecimento e desenvolvimento de complicações osteomusculares em 

trabalhadores com a adoção de determinadas posturas e movimentações para a realização 

de suas atividades laborais. Entre os problemas osteomusculares encontrados e estudados, 

os que representam maior incidência são as lombalgias e cervicalgias. Estatísticas 

brasileiras e mundiais mostram que a lombalgia é a causa mais frequente de decréscimo 

permanente ou temporário da capacidade laboral entre as pessoas em idade produtiva. No 

Brasil, a relação trabalho e doença tem uma evolução tardia, os primeiros estudos médicos 

sobre a saúde do trabalhador foram realizados pelas Faculdades de Medicinas do Rio de 

Janeiro e da Bahia, entre 1880 e 1890. Por volta do século XIX, cerca de 20 países já 

adotaram Leis de Acidentes do Trabalho, tendo o Brasil, aprovado sua primeira Lei, em 

1919, sendo conceituada como: “o produto por uma causa súbita, violenta e involuntária no 

exercício do trabalho, determinando lesões corporais ou perturbações funcionais, que 

constituam a causa única da morte ou perda total, ou parcial, permanente ou temporária, da 

capacidade para o trabalho.” (SOUSA, 2002). Em 1990, a Ergonomia ganhou destaque no 

Brasil, estudando o homem em relação ao trabalho, ou seja, com o ambiente, equipamentos 

e ferramentas, através dos conhecimentos anatômicos e fisiológicos. Os fatores de riscos 

para as doenças relacionadas ao trabalho estão divididas em duas causas: os 

predisponentes, considerados alterações anatômicas (incluindo o estreitamento da polia de 

movimentos, maior angulação articular) e os desencadeantes, os quais podem ser: 

biomecânicos (força excessiva ao realizar tarefas, repetitividade dos movimentos, postura 

inadequada por longos períodos), organização do trabalho (mobiliário inadequado, 

ausência de boas condições de trabalho), fatores sociais (dupla jornada de trabalho, 

questões salariais insuficientes, sedentarismo), fatores pessoais (idade, sexo, doenças 

crônicas, fatores hormonais) e os fatores psicossociais (são as percepções subjetivas que o 

trabalhador tem dos fatores de organização do trabalho, como relativo a carga e ao ritmo de 

trabalho). (NASCIMENTO e MORAES, 2000). Os GARIS estão expostos a vários desses 

riscos, pois, adotam um trabalho dinâmico, percorrendo grandes distâncias por dia, 

gerando gasto energético significativo e maior exposição às exigências posturais 

inadequadas. O objetivo deste estudo foi analisar o perfil sócio-demográfico e clínico das 

doenças osteomusculares  relacionadas ao trabalho do GARI. Foi um estudo transversal, 

realizado no período de abril e maio de 2004, na Companhia de Limpeza e Serviços 

Urbanos (COLISEU), da Prefeitura Municipal de São Luís, Maranhão. Com uma 

população de 367 GARIS, a amostra foi de 21,52% (79), com um intervalo de confiança de 

95% e uma força de 80%. Adotou-se uma amostragem de conveniência. Os critérios de 

inclusão compreenderam os trabalhadores, de ambos os sexos que concordaram em 

participar do estudo e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Só fizeram 
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parte da amostra, aqueles que permitiram ser entrevistados e assinaram o termo de 

consentimento. Para coleta dos dados foi utilizado um questionário semiestruturado 

abordando informações gerais como sexo, idade, questões sobre nível sócio-demográfica e 

da saúde no ambiente de trabalho. Os dados coletados foram processados no Epi Info 2002 

para análise estatística descritiva. A distribuição da amostra segundo o sexo, foi de 86,07% 

(68) do sexo masculino, responsáveis pela coleta de lixo e jardinagem. De acordo com 

Nascimento e Morais (2000) a profissão do GARI exige força física e elevado gasto 

energético sendo, portanto formada em grande parte por homens. Os DORT’s atingem 

trabalhadores de ambos os sexos e em qualquer faixa etária, sendo a maior incidência em 

mulheres na fase produtiva, em decorrência da capacidade física, pois apresentam menor 

resistência muscular (cerca de 70%) e das alterações hormonais. Segundo a idade, 

predominou os adultos jovens na faixa etária de 19 a 25 anos, com 30,37% (24), seguido 

por 21,51% (17) acima dos 45 anos de idade. Na profissão de GARI há grande 

rotatividade, em função da dificuldade de adaptação com o serviço, sendo substituídos por 

pessoas jovens e dispostas ao trabalho pesado. Quanto ao tempo de profissão, dos 42% 

(42) tinham menos de um ano de tempo de serviço; seguido de 24% (24) com mais de três 

anos de atividade laboral; 15% (15), 9% (9) e 5% (5) tiveram um ano, dois e três anos de 

atividade profissional, respectivamente e 5% (5) não souberam responder. Quanto ao grau 

de instrução dos GARIS, ficou distribuído com 87,34% (69) entre os que apresentaram o 

primeiro grau incompleto, possuindo baixa escolaridade; 6,33% (5) eram analfabetos; 

3,79% (3) não responderam e 2,53% (2) apresentaram o segundo grau incompleto. Já em 

relação às pausas para o descanso durante as atividades laborais 81,01% (64) relataram ter 

pausas durante o trabalho; 15,18% (12) não realizavam pausas e 3,79% (3) não 

responderam. Para Ferreira Júnior (2000) as pausas ao longo da jornada de trabalho tem 

sido uma das propostas efetivas para a prevenção de lesões musculares, nervosas e/ou 

tendinosas. 

 

Tabela 1 – Distribuição corporal da dor, setor de serviços de limpeza urbana de São Luís. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presença de dor muscular foi relatado por 78,48% (62); enquanto 21,51% (17) não 

apresentavam nenhuma dor relacionada ao trabalho. A dor é um sintoma que predomina 

nos indivíduos que apresentam distúrbios osteomusculares, sendo no início difusa, mal 

interpretada pelos trabalhadores – apenas sensações de peso, cansaço e ardor. A tabela 1 

refere-se a queixa de dor pelo corpo em vários locais, inclusive mais de um local 

Distribuição da dor n f (%) 

Cabeça 6 7,59 
Cabeça, ombro e pescoço 5 6,33 

Cabeça e costa 9 11,39 

Cabeça, braço, punho e mão 2 2,53 
Ombro e pescoço 2 2,53 

Ombro, pescoço e costa 8 10,13 

Ombro, pescoço e perna 2 2,53 
Ombro, pescoço, braço 1 1,27 

Punho e mão 11 13,92 

Costa 20 25,32 
Costa e perna 2 2,53 

Costa, braço, punho e mão 2 2,53 

Costa e tórax 3 3,80 
Perna e pé 1 1,27 

Perna, braço, punho e mão 1 1,27 

Pé 1 1,27 
Pé, braço, punho e mão 1 1,27 

Sem resposta 2 2,53 

Total 79 100 
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simultâneo. Dor nas costas foi mais citado para 25,32% (20) principalmente na região 

lombar, seguido por 13,92% (11) relatando dores nos punhos e mãos. Para Nascimento e 

Moraes (2000) em trabalhos em pé, ocorre normalmente uma sobrecarga dos músculos da 

região lombar e membros inferiores, no entanto, dependendo da atividade, pode-se também 

ser exigido da musculatura cervical, cintura escapular e membros superiores. O GARI além 

de permanecer por inúmeras horas em pé, apresenta como forma de trabalho o varrer, 

movimento repetitivo do punho, trabalho dinâmico, permite contrações e relaxamentos 

alternados. Posturas como ficar de pé, erguer pesos, utilização repetitiva dos membros 

aumenta a sobrecarga sobre a coluna lombar, pela própria força gravitacional, bem como 

movimentos repetitivos, esforço físico aliado a uma postura inadequada também podem 

ocasionar desordens ocupacionais musculoesqueléticas nos membros. A intensidade da dor 

foi relatada por 48,10% (38) com queixa de dor com intensidade média, ou seja, que não 

chega a interferir em suas atividades laborais; seguido por 32,91% (26) referiram ter dor 

com intensidade forte. Já quanto ao aparecimento da dor em relação ao trabalho, para 

45,56% (36) da amostra, a dor aparecia mais no final da jornada de trabalho, seguido por 

35,44% (28) que se queixaram de dor durante o trabalho. São danos decorrentes da 

utilização excessiva, imposta ao sistema musculoesquelético, e da falta de tempo para 

recuperação (BRASIL, 2012). Os dados obtidos permitiram avaliar que os GARIS 

necessitam de uma implementação de um programa que buscasse a promoção da saúde no 

trabalho, através de exercícios laborais de aquecimento, alongamento e relaxamento; 

possibilitando com isso, mudanças significativas nos aspectos organizacionais, o que 

favoreceria o bem-estar dos funcionários pelas melhorias nos rendimentos desses 

trabalhadores. 

 

 
A - Pausas para descanso. 

 

B - Presença de dor muscular. 

 

C - Intensidade da dor. 

 

D - Surgimento da dor. 

 
Figura 1 – Análise dos dados, setor de serviços de limpeza urbana de São Luís, Maranhão. 

 

 

Palavras-chave: Distúrbios Osteomusculares, Epidemiologia, Gari. 
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A Malária é uma doença infecciosa parasitária febril aguda, cujos agentes etiológicos são 

protozoários transmitidos por vetores. Reveste-se de importância epidemiológica, 

atualmente, pela sua elevada incidência na região amazônica e potencial gravidade clínica. 

Causa consideráveis perdas sociais e econômicas na população sob risco, principalmente 

aquela que vive em condições precárias de habitação e saneamento (PORTAL SAÚDE, 

2011). A malária é reconhecida como grave problema de saúde pública no mundo, 

ocorrendo em quase 50% da população, em mais de 109 países e territórios. Sua estimativa 

é de 300 milhões de novos casos e 1 milhão de mortes por ano, principalmente em crianças 

menores de 5 anos e mulheres grávidas do continente africano. A região amazônica é 

considerada a área endêmica do país para malária. Em 2008 no Brasil, aproximadamente 

97% dos casos de malária se concentraram em seis estados da região amazônica: Acre, 

Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima (BRASIL, 2011). Mesmo na área endêmica, 

o risco de contrair a doença não é uniforme. É uma doença de caráter endemoepidêmico, 

causada por protozoários do gênero Plasmodium. As espécies envolvidas na etiologia da 

doença são Plasmodium vivax, responsável por cerca de 70% dos casos, seguida pelo 

Plasmodium falciparum e Plasmodium malariae (BRASIL, 2011). O Plasmodium vivax 

possui ainda três tipos diferentes ou variantes que podem estar relacionados com a 

gravidade da doença, a negativação da parasitemia e a resposta ao tratamento 

(MACHADO et al., 2003). A transmissão da malária é feita por mosquitos fêmeas do 

gênero Anopheles durante o repasto sanguíneo. No Brasil, são estas as principais espécies 

envolvidas na transmissão: Anopheles darlingi, que tem grande susceptibilidade à infecção, 

ampla distribuição geográfica e é considerado o mais importante vetor no país; Anopheles 

aquasalis, encontrado ao longo da zona costeira, regiões áridas do nordeste e na cidade de 

Belém e Anopheles marajoara, que juntamente com o Anopheles darlingi são os vetores 

primários ou principais na cidade de Macapá (CONN, WILKERSON, SEGURA, et al., 

2002). No Maranhão, são duas as principais espécies vetores de plasmódios: Anopheles 

darlingi, no interior, e Anopheles aquasalis, no litoral. Outras espécies que integram a 

extensa fauna anofelina, e que ocorrem no nosso Estado, são eventualmente incriminadas 

como vetores secundários em outras áreas amazônicas (REBÊLO, SILVA, FERREIRA et 

al, 1997). Apesar de o Maranhão ser conhecido como área endêmica da malária e de se 

fazer referência aos principais vetores aqui existentes, não existe nenhum trabalho 

científico, com o objetivo de determinar a ocorrência de dados epidemiológicos notificados 

da malária no Município de Imperatriz. Existem apenas trabalhos que relatam a existência 

do inseto vetor da doença na região. Tal conhecimento é importante, pois permite avaliar o 

por que dessa incidência de vetores e determinar se existe ou não casos positivos da 

enfermidade na região, como também avaliar os fatores de risco envolvidos na transmissão 
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e as medidas usadas no controle e prevenção da doença. Este trabalho tem como objetivo 

analisar a Ocorrência da Malária no Município de Imperatriz, Região Sudoeste do Estado 

do Maranhão, Brasil. A pesquisa foi realizada no município de Imperatriz, região Sudoeste 

do Estado do Maranhão, na região Pré Amazônica, localizada no nordeste brasileiro, a 

oeste do meridiano de Greenwich, abaixo da linha do equador. O Município de Imperatriz 

é banhado pelo rio Tocantins, além de riachos (MAPSAT, 2006). Durante o período de 

investigação da coleta de dados no estudo deste trabalho, que ocorreu nos Laboratórios do 

Município, nos Postos de Saúde, na Secretaria de Vigilância em Saúde e na Fundação 

Nacional de saúde de Imperatriz.  Esta pesquisa foi realizada no período de novembro de 

2011 a outubro de 2012, e os dados obtidos são referentes aos anos de 2009 a outubro de 

2012. A análise de dados foi obtida mediante uma análise estatística sobre as frequências 

Absoluta e Relativa de casos confirmados da doença. Foram visitadas 34 Unidades de 

Saúde no município onde foram notificados juntamente com a Secretária de Vigilância em 

Saúde 77 casos positivos da Malária no ano de 2009, 71 casos em 2010, 39 casos em 2011 

e de janeiro a outubro de 2012 foram notificados 34 casos. A TAB. 1 mostra a freqüência 

relativa dos casos de malária segundo o ano da notificação onde em 2009 obteve 34,8% 

dos casos, 2010 com 32,1%, 2011 possui freqüência de 17,6% e em 2012 com 15,3%. Os 

dados apresentados demonstram que O número de casos de malária registrados ao longo 

dos últimos quatro anos no município, incluindo ou não os casos autóctones, mostrou-se 

praticamente igual nos anos de 2009 e 2010. E um decréscimo no número de casos foi, no 

entanto, observado nos anos de 2011 e 2012. Apesar de todos esses fatores contribuírem de 

forma significativa para um elevado número de casos de malária no município de 

Imperatriz, no presente estudo tal fato não foi observado o que coincide com Renalt, 

Bastos, Figueira, et al (2007). Os dados da TAB.2 mostra o número de exames realizados 

no município de Imperatriz cujos pacientes manifestavam sintomas da malária, que 

totalizaram 1632 casos nos quatro respectivos anos desse estudo desse valor 221 foram 

positivos coincidindo com Bértoli e Moitinho em 2001 que obteve resultados semelhantes 

na correlação entre o número de exames e o total de casos confirmados. Quanto aos casos 

autóctones obteve se um total de 7 notificações, o que demonstra que o controle dos focos 

da doença, bem como dos doentes, realizado pela Vigilância epidemiológica diminuem o 

ciclo de vida da doença no município, sendo que esses casos foram diagnosticados no 

Hospital Municipal de Imperatriz e no Posto de Saúde situado no povoado Vila Conceição, 

mostrando que o primeiro caso autóctone possivelmente tenha surgido no referido 

povoado. Tais informações estão de acordo com Couto, Calvosa e Lacerda (2001). 

Analisando os casos importados de outro município do estado obteve 8 casos, o que é 

baixo quando comparado com os casos importados de outros estados ou Países, os números 

foram 1393 casos confirmados. Entretanto, sabe-se que a malária não se transmite com 

igual intensidade e rapidez em todas as áreas com potencial malarígeno (BÉRTOLI, 

MOITINHO, 2001). A dinâmica de transmissão é variável entre os agrupamentos humanos 

e está na dependência da conjugação de vários fatores. Nas capitais dessa região, por 

exemplo, o risco é existente, mas pequeno se comparado a outras áreas, e se localiza, 

principalmente nos arredores das cidades, onde pode haver transmissão significativa 

(MARTINS, CASTIÑEIRAS, PEDRO, 2006). Conclui se que há ocorrência da malária a 

partir dessas observações, que uma constante vigilância faz-se necessária, especialmente 

para a região de influência com outros estados. As medidas de vigilância devem estar 

associadas ao diagnóstico e tratamento precoce dos pacientes acometidos por malária 

adquirida em outros estados e/ou países, buscando diminuir a introdução e reintrodução de 

novos focos, e aos fatores locais que favorecem a autoctonia no Município de Imperatriz, 

região sudoeste do estado do Maranhão, Brasil. 
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Tabela 1- Casos Positivos de Malária segundo o ano da notificação no Município de 

Imperatriz, região sudoeste do Estado do Maranhão, Brasil. 

    ANO           FREQUÊNCIA  

           ABSOLUTA 

         FREQUÊNCIA   

          RELATIVA 

 

    2009                  77                   34,8%  

    2010                  71                   32,1%  

    2011                   39                   17,6%  

    2012                  34                   15,3%  

   Total                221                  100%  

 

Tabela 2 – Quantidade de exames e casos positivos autóctones e importados de Malária no 

Município de Imperatriz, região Sudoeste o Estado do Maranhão, Brasil. 

ANO               TOTAL 

   EXAME    POSITIVO 

   AUTÓCTONE IM/UF     I/UF/P 

2009         552                   77                0 1               503 

2010         519                   71                7 3               414 

2011          362                   39                0 2               259 

2012         204                   34                0 2               217 

Total       1632                 221                7                               8             1393 

IM/UF- Importado outro município da UF 

I/UF/P – Importado de outra UF/País 

 

Palavras Chave: Malária, Plasmodium, Endemoepidêmico. 
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A dipirona (ácido 1-fenil-2,3-dimetil-5-pirazolona-4-metilaminometanossulfônico) é o 

analgésico e antipirético mais popular em muitos países. Atualmente está disponível na 

América do Sul e nos países africanos, na Rússia e na Espanha. Entretanto, foi proibida nos 

Estados Unidos e no Reino Unido devido ao seu potencial para causar discrasias 

sangüíneas, como, por exemplo, a agranulocitose. Apesar de raro, esse efeito colateral 

pode rapidamente levar à depleção dos granulócitos e ser fatal (Edwards et al. 2002). 

Porém, devido ao seu forte efeito analgésico, formulação parenteral e baixo custo, é ainda 

extremamente utilizada na Europa (Alemanha, Itália e Espanha) e América do Sul, e 

vendida sem prescrição médica no Brasil e na Turquia (GOMEZ et al. 2007). Além de ser 

um fármaco amplamente utilizado pelas pessoas, a dipirona representa segurança quando 

se trata de medicamentos sem prescrição, visto que em um encontro patrocinado pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) sobre a segurança da dipirona, 

concluiu-se que a dipirona, quando comparada a outros analgésicos/antipiréticos presentes 

no mercado, apresenta a segurança e a eficácia necessárias para continuar a ser 

comercializada no Brasil como um MIP (Medicamento Isento de Prescrição). A dipirona 

apresenta grande importância na prática clínica no Brasil. Atualmente, faz parte da lista de 

medicamentos do programa Farmácia Popular do Ministério da Saúde. Além de fazer parte 

da lista de medicamentos do programa Farmácia Popular do Ministério da Saúde. Por ser 

utilizada para a produção de MIPs (Medicamentos Isentos de Prescrições) de baixo custo, 

sua procura pela população para tratamento de febres e neuralgias é grande. Sendo, 

portanto necessárias análises que garantam sua qualidade e eficácia terapêutica esperada, 

não oferecendo assim um maior risco a saúde do paciente. 

(MEDICAMENTOSFARMACIAPOPULAR, 2012). O controle de qualidade é a parte das 

Boas Práticas de Fabricação (BPF) que deve assegurar que um medicamento não seja 

liberado para a venda e uso até que sua qualidade seja julgada satisfatória. As farmacopéias 

apresentam as bases sobre a qualidade dos medicamentos em suas diversas apresentações. 

Infelizmente, no mercado farmacêutico brasileiro há uma grande quantidade de produtos 

de qualidade duvidosa sendo comercializados. Avanços tecnológicos de automatização de 

procedimentos analíticos para a manipulação de soluções visando à determinação 

quantitativa de espécies químicas têm sido propostos por diversos pesquisadores. Ou ainda, 

o desenvolvimento de softwares de operação e tratamento de dados que otimizam o tempo 

de análise e de interpretação dos resultados obtidos. (NUNES et al., 2004). Tendo em vista 

isso, a Análise por Injeção em Fluxo (FIA) tornou-se uma ferramenta alternativa aos 

procedimentos convencionais na utilização crescente para atender à demanda analítica cada 

vez maior no controle agronômico, análises clínicas, ambiental e industrial. Entre as 
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vantagens oferecidas por esse processo temos o aumento na frequência analítica e 

economia no consumo de amostras e reagentes (ROCHA, 2000). No presente trabalho foi 

desenvolvido método para quantificação de dipirona em medicamentos utilizando a técnica 

de análise por injeção em fluxo com detecção espectrofotométrica UV-VIS. A análise por 

injeção em fluxo consiste num método prático e rápido de análises de amostras, no qual foi 

montado um sistema de análise de injeção em fluxo composto das seguintes 

instrumentações analítica e materiais: Bomba peristáltica, injetor comutador de acrílico, 

tubos de polietileno, potenciômetros e espectrofotômetro UV-VIS, de acordo com figura 5. 

Funciona basicamente assim: os reagentes R1 e R2 são inseridos e se encontram na 

confluência Y1, passam pela bobina B1 para que haja tempo de reação e sendo detectado 

no espectrofotômetro (D); enquanto isso a amostra passa pela alça de amostragem (L), indo 

para descarte (W). Quando se muda o injetor comutador (I) de posição, ai então a amostra 

é inserida no percurso analítico, reagindo então com o reagente cromogênico e sendo 

detectada no aparelho de espectro conforme figura 1. 

 
Figura 1:Diagrama de fluxo para determinação de dipirona. BP, bomba peristáltica, R1, 

solução de iodato de potássio (KIO3) 6x10
-5

em meio HCL 1x10
-2

 mol.L
-2

 R2, solução de 

iodeto de potássio (KI) 2,5x10
-3

  mol.L
-1

, contendo amido a 0,1%; S, soluções de amostras; 

I. injetor, na posição de aspiração da amostra; L, alça de amostragem (10cm); B1 e B2, 

bobina de reação de 300 e 325cm respectivamente; Y1, ponto de confluência; D, 

espectrofotômetro e W, descarte. Todas as concentrações de reagentes, tamanho de bobinas 

e alça de amostragem, foram de acordo com metodologia de PEREIRA et al, 2002. 

Preparou-se 05 soluções padrão a partir da solução estoque de dipirona (mol L
-1

) nas 

seguintes concentrações: 1,5x10
-3

 mol L-1, 3,0x10
-4

 mol L-1, 4,5x10
-4

 mol L-1, 6,0x10
-4

 

mol L
-1

 e 7,5x10
-4

 mol L
-1

. A curva de calibração obtida pode ser observada na figura 2. 

2 4 6 8

0,00

0,08

0,16

CONCENTRAÇÃO (Mol L
-1
)

 

Figura 2 – Curva de calibração do espectrofotômetro com a absorbância em função da 

concentração de dipirona. A equação obtida para essa curva de calibração foi Abs=0,2827 

x C +(-0,024) 

Com as condições analíticas otimizadas foi realizada a avaliação de 5 marcas diferentes de 

medicamentos cujo princípio ativo era a dipirona. Foi realizada diluição das amostras em 
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água destilada até a concentração de 4 mg/L de acordo com o que foi relatado nas bulas 

dos medicamentos. O gráfico abaixo apresenta os valores obtidos nas determinações. 

Pode-se perceber que as marcas de medicamentos analisados, ficaram abaixo do 

especificado, tendo como mais próximo a MARCA E, porém com 0, 498 mg a menos. 

Sabe-se que a Farmacopéia Brasileira preconiza a iodimetria como método para a 

determinação quantitativa da dipirona sódica, então vemos que os resultados não estão de 

acordo com método citado. Todavia ao se comparar as técnicas, o sistema utilizado 

dispensa a preparação e padronização de soluções de iodo e supera o problema da 

instabilidade desta solução pela exposição ao ar, uma vez que as reações ocorrem em um 

sistema fechado e em poucos segundos. Os íons triiodeto gerados em linha, ao reagirem 

com a dipirona injetada no sistema, oxidam o grupo metanossulfônico do fármaco a sulfato 

(PEREIRA et al, 2002). Com as análises realizadas nesse trabalho foi possível determinar 

de maneira confiável e prático, através da técnica empregada as quantidades médias de 

dipirona em cinco diferentes marcas de fármacos. 

Palavras-chave: dipirona, análise por injeção em fluxo, medicamentos. 

REFERÊNCIAS: 

GOMEZ, M. J.; MARTINEZ BUENO, M. J.; LACORTE, S.; FERNANDEZ-ALBA, A. 

R.; AGUERA, A. Pilot survey monitoring pharmaceuticals and related compounds in 

a sewage treatment plant located on the Mediterranean coast. Chemosphere, v. 66, 

2007. 

MEDICAMENTOS FARMÁCIA POPULAR. Disponível em: 

<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/medicamentosfarmaciapopular.pdf>. acesso 

em: 18 de junho de 2012.  

NUNES, P. M. Fotodegradação em linha do glicerofosfato de sódio em medicamentos 

e determinação de fosfato em sistema por análise em injeção em fluxo. p. 32-47. 

Dissertação (Mestrado em Química Analítica) – Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, 

Universidade Federal do Maranhão, São Luís. 2004. 

ROCHA, F. R. P.; MARTELLI, P. B.; REIS, B. F., Quim. Nova. 2000, 23, 119. 

Publicação autorizada pelo orientador Prof.Msc. Péricles Mendes Nunes 

(Matrícula2199818) em 26/10/2012 

887

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/medicamentosfarmaciapopular.pdf


 

BIOMONITORAMENTO DO CENTRO URBANO DA CIDADE DE CAXIAS-MA, 

ATRAVÉS DO BIOENSAIO TRAD-SH 
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Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – CESC/UEMA. 
 

A qualidade do ar atmosférico nos centros urbanos está frequentemente comprometida por 

diversos fatores, implicando diretamente na qualidade de vida das pessoas que vivem nestas 

áreas. Estudos epidemiológicos apontam sistematicamente para o aumento na frequência de 

tumores de pulmão em habitantes das áreas urbanas, sendo a poluição atmosférica a possível 

responsável por essa doença (BATALHA et al., 1999). Entre os fatores que contribuem para 

reduzir a boa qualidade do ar em centros urbanos, destaca-se a emissão de gases pelas 

descargas de veículos automotores que liberam para o ambiente, poluentes como o dióxido 

de enxofre (SO2), monóxido de carbono (CO), óxido de nitrogênio (NO2), diversos 

hidrocarbonetos (HC) e material particulado (MP). À custa destes poluentes, o ar em áreas 

de tráfego intenso acumula substâncias prejudiciais à saúde humana, algumas delas com 

potencial mutagênico e carcinogênico (MONARCA et al., 1999). Desse modo, o 

monitoramento da poluição do ar constitui importante procedimento para que medidas de 

controle sejam adotadas visando à melhoria da qualidade de vida dos habitantes das áreas 

urbanas. O monitoramento ambiental pode ser realizado por análises químicas de amostras 

do ar para detectar a concentração dos poluentes, ou através de bioindicadores da poluição. 

As análises químicas fornecem informações relevantes sobre a composição da atmosfera, 

identificando, seus componentes. Avaliar o comportamento do poluente no ambiente, ou 

seja, monitorar a sua ação através de organismos vivos é um tópico relativamente novo nas 

ciências ambientais, que tem sido chamado de biomonitoramento ou bioindicação. O 

biomonitoramento atmosférico através de bioindicador vegetal é uma metodologia que 

reproduz de modo mais fiel, a qualidade do ar, uma vez que avalia respostas de sistemas 

biológicos de modo integrado, ou seja, a ação de vários poluentes ao mesmo tempo e em 

condições atmosféricas reais. É de reconhecimento mundial a utilização do 

biomonitoramento como ferramenta na avaliação da qualidade ambiental (LIMA et al.2005). 
Um bioensaio frequentemente utilizado é a análise de mutações em pêlos estaminais de 

Tradescantia clone KU-20 (figura 1) (FERREIRA et al., 2003). Este bioensaio detecta 

mutação mitótica com base na mudança da coloração roxa (dominante) para rosa (recessiva), 

sendo as células normais heterozigóticas para cor. Este trabalho tem por objetivo avaliar o 

risco mutagênico dos poluentes presentes na atmosfera do centro urbano da cidade de 

Caxias-MA. Para avaliação da mutagenicidade será feita a comparação entre as 

inflorescências não expostas aos poluentes (grupo um - controle) e as expostas em diferentes 

pontos do centro da cidade de Caxias - MA (grupos dois, três e quatro). As plantas expostas 

nos pontos serão cultivadas, cuidadas e regadas da mesma forma. A coleta de todos os 

pontos será realizada na mesma época, para evitar viés no estudo. As inflorescências, após a 

exposição, serão retiradas dos locais de cultivo mantidas em um becker com água sob um 

sistema de aeração, por aproximadamente três dias. Diariamente à medida que as flores 

forem abrindo, estas serão coletadas e analisadas quanto ao número de eventos de mutação 

nos pelos estaminais. Serão realizadas análises estatísticas e espera-se que os resultados 
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desta pesquisa mostrem uma freqüência de mutação maior nos grupos 2, 3 e 4, pois os 

mesmos estarão expostos em locais com maior fluxo de veículos automotores do que no 

grupo 1 (controle). Pois uma das principais fontes de poluição atmosférica nas zonas urbanas 

é a queima dos combustíveis fósseis pelos veículos automotores. Embora as emissões 

tenham sido reduzidas pelo uso de tecnologias de controle de poluentes, o número de 

veículos e outras fontes que utilizam combustíveis continuam aumentando (LEWTAS, 

2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Figura 1: Clone KU-20 de Tradescantia. 

 

Palavras-chave: Tradescantia, Biomonitoramento, Bioensaio. 
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O mel é um produto biológico muito complexo, por sua composição variar com a flora e 

ser influenciado pelas condições climáticas da região onde foi produzido (KOMATSU et 

al., 2002).  No mel destacam-se, a alta concentração de açucares que leva ao aumento da 

pressão osmótica do meio; a baixa atividade de água; o meio ácido favorecendo o 

crescimento de fungos filamentosos (SILVA et al., 2006). Com o aumento das exigências 

dos mercados interno e externo quanto à qualidade dos produtos comercializados, tornam-

se necessários estudos que objetivem fornecer o perfil de qualidade do mel, promovendo 

assim, a sua melhor utilização alimentícia (VILELA, 2000). A região do Alto Turi, maior 

produtora de mel no Maranhão, responde por 600 toneladas de mel/ano, cuja produção é 

oriunda dos municípios: Nova Olinda, Santa Luzia do Paruá, Maranhãozinho, Governador 

Nunes Freire, Maracaçumé, Junco do Maranhão e Boa Vista do Gurupi. Diante da escassez 

de informações microbiológicas do mel maranhense, foi delineado este trabalho 

objetivando contribuir com o Arranjo Produtivo Local da Apicultura no Maranhão. As 

coletas das amostras foram realizadas em dois módulos: o primeiro em condições 

assépticas, juntamente por apicultores, bolsista e pesquisadora e no segundo módulo, as 

amostras foram obtidas diretamente do produtor. Após coletadas, as amostras foram 

identificadas de 1 a 9 (Tabela 1), segundo o tipo de coleta e produtor, e encaminhadas para 

o Laboratório de Microbiologia de Alimentos e Água do Curso de Medicina Veterinária da 

Universidade Estadual do Maranhão – UEMA onde foram submetidas às avaliações 

microbiológicas para contagens de bolores e leveduras, bactérias aeróbias mesófilas, 

Coliformes totais e C. a 45º C seguindo os métodos analíticos recomendados pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2003). A Tabela 2 

apresenta os resultados microbiológicos obtidos. Todas as amostras coletadas no município 

de Nova Olinda estão de acordo com a legislação do Ministério da Agricultura, 

Abastecimento e Pecuária para a contagem de bolores e leveduras (BRASIL, 2000). Para a 

quantificação de bactérias aeróbias mesófilas, a amostra 1 apresentou contagem de 1,9x10
2
 

UFC/g. Resultados semelhantes foram encontrados por Sousa et al., (2011) que ao 

analisarem méis do município de Santa Luzia do Paruá encontraram em duas amostras 

contagens de 1,1 x 10
4
 UFG/g e 4,4 x 10² UFC/g. As demais amostras encontravam-se 

dentro dos padrões vigentes. Ressalta-se que, embora a forma de coleta da amostra 1 tenha 

sido asséptica, apesar disso foi detectada  contagem elevada de bactérias mesófilas. 

Possivelmente, as condições higiênicas no entorno das colmeias não estivessem adequadas 

ou as amostra não foram acondicionadas corretamente. Por outro lado, a grande maioria 

das bactérias patogênicas de origem alimentar é mesófila. Portanto, alta contagem de 

bactérias mesófilas significa ocorrência de condições favoráveis à multiplicação destes 
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patogênicos (SOUZA, 2002). Não há padrões microbiológicos para bactérias mesófilas, 

porém esta contagem é comumente empregada para indicar algum procedimento 

inadequado (FRANCO & LANDGRAF, 1996). Todas as amostras analisadas 

apresentaram-se aptas para o consumo, ou seja, com segurança alimentar. Para melhorar a 

qualidade do mel sugerem-se boas práticas de coleta e acondicionamento assim como, 

práticas higiênico–sanitárias adequadas de comercialização e uso. 
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O Cádmio, o Cobre, o Crômio e o Chumbo são tóxicos às plantas, aos animais e ao 

homem. Fertilizantes fosfatados contem concentrações variáveis desses metais e 

dependendo destas concentrações e de aplicações sucessivas ocasionam o acúmulo deles 

no solo, e devido a sua grande toxidade, causam impactos ambientais, e podem ser 

absorvidos pelas plantas e consequentemente pelos animais e seres humanos. O objetivo 

deste trabalho foi determinar o teor de Cd, Cu, Cr e Pb em fertilizantes fosfatados 

comercializados na cidade de Imperatriz - MA e avaliar a eficiência de quatro métodos de 

extração de metais potencialmente tóxicos (MPT) em cinco amostras de fertilizantes 

fosfatados, duas de superfosfato simples de marcas diferentes, e uma de fosfato de cálcio, e 

duas de superfosfato triplo identificados como A, B, C, D e E, as amostras foram 

adquiridas em lojas de insumos agrícolas na cidade de Imperatriz - MA. As amostras foram 

trituradas manualmente em gral de ágata em seguida peneiradas em peneira descartável de 

náilon de 0,15 mm e armazenadas em frasco de polietileno de cor escura. A quantificação 

dos teores de Cd, Cu, Cr e Pb foi feita em Espectrômetro de Absorção Atômica com chama 

(FAAS) VARIAN-modelo espectra AA-240. O sistema de aquisição de dados foi 

gerenciado por microcomputador e foram empregadas lâmpadas de cátodo oco dos 

respectivos metais. Para análise do teor dos metais foram utilizados quatro métodos de 

extração: EMBRAPA, 1999 (EMBRAPA, 1999), EDTA ( LANTAMANN e MEURER, 

1982), Método Mehlich I (EMBRAPA, 1999) e Método USEPA 3050B da Agência de 

Proteção Ambiental dos EUA (USEPA, 1998a). Dentre os métodos utilizados, o método 

USEPA foi o que melhor extraiu cobre tanto no fertilizante A, B e C, foi possível observar 

diferença significativa entre as médias dos métodos EMBRAPA, MEHLICH e EDTA em 

ordem decrescente de percentagem 78 %; 72 %; 60 % no fertilizante B; e 87 %; 83 %; e 53 

% (MEHLICH /EMBRAPA/EDTA) no fertilizante C respectivamente, quando 

relacionadas à extração do método USEPA. No entanto, para os fertilizantes D e E o 

método EMBRAPA foi o que melhor extraiu cobre. De acordo com a concentração 

preconizada por Amaral Sobrinho et al (1992) se encontra dentro da faixa típica para 

fertilizantes fosfatados (fig. 1). Na extração de cádmio os métodos USEPA e EMBRAPA, 

para o fertilizante A e C apresentaram teores na mesma magnitude (FIG.1). E nos 

fertilizantes B, D e E os resultados mais expressivos foram no método USEPA. Nos 

fertilizantes A, B e C (fig. 1) os métodos MEHLICH e EDTA foram os que extraíram 

menor quantidade de cádmio em relação aos outros métodos. O cádmio está abaixo dos 

limites dados pela legislação na Instrução Normativa SDA nº 27, 05 de junho de 2006, e 

dentro das faixas consideradas limite de Amaral Sobrinho et al. (1992). O método 

EMBRAPA e USEPA 3050B não diferiram estatisticamente entre si na extração de 
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chumbo e extraíram aproximadamente 58 % e 91 %, respectivamente, mais que os 

métodos EDTA e MEHLICH (fertilizante A). O MEHLICH nos fertilizantes A, B e C foi o 

que obteve a menor concentração de chumbo extraída. O chumbo no método EMBRAPA 

encontra-se abaixo do limite máximo admitido em fertilizantes fosfatados na legislação, o 

mesmo ocorre quando comparado com as faixas limite para fertilizantes minerais que 

contenham fósforo consideradas por Amaral Sobrinho et al. (1992). Nos métodos USEPA 

e EDTA apenas o fertilizante A permaneceu na faixa típica considerada, nos demais 

métodos a extração obtida está abaixo da faixa determinada e abaixo da legislação.  Para o 

crômio, as concentrações extraídas nos fertilizantes A, B e C podem ser consideradas 

relativamente baixas quando comparados aos obtidos por Campos et al. (2005) e ainda se 

comparados com os demais fertilizantes que atingiram uma faixa de 9,7 à 251,00 mg kg 
-1

. 

No fertilizante D na extração de crômio com o método EDTA que a concentração esteve 

no nível máximo admitido pela legislação para fertilizantes fosfatados, pois de acordo com 

a norma aos resultados analíticos obtidos são admitidas tolerâncias limitadas a 30% dos 

valores definidos. Os baixos valores obtidos para o Cr, podem estar relacionados à 

capacidade de extração dos extratores ou aos teores de crômio presentes nesses fertilizantes 

considerando que os fertilizantes com maior concentração de crômio (D e E) são 

fertilizantes NPK, levando-se em consideração, pois há um maior uso dos mesmos pelo 

agricultores da região, portanto um alerta em virtude da alta toxicidade desse metal. (fig.1). 

Os desvios padrão para espécies metálicas investigadas variaram entre 0,02 e 11, 5, para 

Cu, Pb e Cd em todos os fertilizantes. O crômio apresentou variação no desvio padrão de 

suas repetições entre 0,03 para os fertilizantes A, B, C, no entanto, nos fertilizantes D e E o 

desvio padrão foi de 45,0, o que significa que houve uma dispersão nas repetições 

analíticas, isto pode estar relacionado ao tempo de aquecimento destas amostras, ou pode 

ter havido a complexação dos metais junto aos extratores. A melhor relação linear obtida 

para o cobre explica que 98,9 % das variações totais do método EDTA, somente 1,1 % das 

variações de EDTA são consideradas aleatórias. Assim como o poder explicativo da 

regressão (R
2
) correspondentes a 98,2 % para o cádmio, e 97,3 % no estudo de crômio. A 

melhor correlação encontrada no estudo de chumbo, porém não satisfaz as expectativas, 

pois 0,67 indica uma fraca correlação entre os métodos. Assim como o poder explicativo 

da regressão que mostra que 54,6 % das variações de EDTA são consideradas aleatórias. 

Os resultados foram tratados estatisticamente mediante a Análise de variância (ANOVA), 

sendo que apenas no fertilizante D não houve diferença significativa entre todos os 

métodos na extração de Chumbo, nos demais houve diferença significativa, sendo aplicado 

teste Tukey ao nível de significância de 0,05, entre as médias para avaliação dos métodos 

diferiram estatisticamente entre si, por meio do programa estatístico Assistat versão 7.6 

beta (2011), que é mostrado na Tabela 1.  Os métodos de extração analisados apresentaram 

capacidade extração individualizada das amostras, ambos os métodos devem ser testados 

para se verificar se as quantidades extraídas dos fertilizantes relacionado-se com as 

quantidades absorvidas por plantas, o que pode ser um indicativo de biodisponibilidade 

deste metal potencialmente tóxicos, e portanto, não se pode afirmar se são ou não tóxicos 

às plantas e animais, pois isso depende da aplicação sucessiva e da mobilidade desses 

metais no solo.  
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Tabela 1 – Concentração média (mg Kg -1 ) de Cu, Cd, Cr e Pb extraída em cinco fertilizantes 

fosfatados comercializados na cidade de Imperatriz-MA pelos métodos USEPA, EMBRAPA, 

MEHLICH e EDTA. Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de significância de 0,05. 

 
1: USEPA; 2: EMBRAPA; 3: MEHLICH; 4: EDTA.; nd: não detectado; 

Médias seguidas de mesma letra na coluna para cada fertilizante não 

diferem pelo teste de Tukey a nível de significância de 0,05. 

Palavras - chave: fertilizante, FAAS, MPT. 
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ESTUDO PRELIMINAR DAS CONCENTRAÇÕES DE Cu (II) E Pb (II) NOS 

RESÍDUOS LÍQUIDOS GERADOS NA ESTAÇÃO DE TRATMENTO DE ÁGUA-

ETA DA CIDADE DE IMPERTARIZ-MA 

 

Orientanda: Letícia Almeida da SILVA – Voluntária 

Acadêmico dos Cursos de Ciências Biologica – CESI/UEMA 

 

Orientador: Jorge Diniz de OLIVEIRA 

Prof. Adjunto do Departamento de Química e Biologia- CESI/UEMA 

 

Colaboradoras: Lia Lima de OLIVEIRA; Vanessa Santiago ARAUJO - Alunos de 

Graduação do Curso de Ciências Biológica – CESI/UEMA, Márcia Dias CHAVES- 

Alunos de Graduação do Curso de Química-CESI/UEMA 

Os resíduos de ETAs são constituídos por materiais removidos da água bruta, por produtos 

químicos adicionados à água durante o tratamento e pela própria água que atua como 

agente transportador destes mesmos resíduos. Geralmente, tais resíduos apresentam baixa 

biodegradabilidade, alta concentração de sólidos totais, agentes patógenos e, 

eventualmente, metais potencialmente tóxicos podem causar toxicidade à vida aquática 

(BARBOSA, 2000). Conforme CORNWELL et al. (1987), a produção de resíduos líquidos 

em uma ETA é função: das características da água bruta afluente; da quantidade e 

qualidade dos produtos químicos aplicados; da eficiência do sistema de tratamento e do 

método de remoção dos resíduos, isto é, do tipo de decantador ou flotador e filtros 

empregados. Os resíduos líquidos de Estação de Tratamento de Água (ETA) são formados 

nos decantadores da estação, resultado dos processos de floculação e coagulação. São 

constituídos de sólidos orgânicos e inorgânicos provenientes da água bruta, tais como: 

algas, bactérias, vírus, partículas orgânicas em suspensão, colóides, areias, argila, siltes, 

cálcio, e metais potencialmente tóxico, inclusive bactérias e outros organismo removidos 

no processo. Os metais comumente encontrados nos resíduos de decantadores e na água de 

lavagem de filtros são cromo, zinco, chumbo, cádmio, antimônio, mercúrio, cobre, níquel, 

ferro e alumínio, (AWWARF e KIWA, 1990); (CORDEIRO, 1993). A quantidade e forma 

como os metais entram no decantador resultam das condições de coagulação e das 

características inerentes da água bruta. Geralmente, os metais apresentam-se na forma de 

hidroxo-complexos metálicos, associados a partículas sólidas (flocos formados) e/ou 

complexados com matéria orgânica e, em menor escala, na forma solúvel dissolvida (DI 

BERNARDO, 1993); (AWWARFe KIWA, 1990). Os metais potencialmente tóxicos 

representam um grupo de poluentes que requer atenção especial, pois, não são 

biodegradados biológica ou quimicamente de forma natural, principalmente em ambientes 

terrestres e em sedimentos aquáticos. Ao contrário, permanecem em ciclos biogeoquímicos 

globais nos quais, as águas naturais são seus principais meios de condução (FRANCI et al., 

2000). O sistema de tratamento é do tipo convencional de ciclo completo, constando das 

etapas de coagulação, floculação, decantação, filtração, correção de pH e desinfecção. 

Utiliza, atualmente, no processo de tratamento, sulfato de alumínio, cal hidratada e cloro 

gasoso. O rio Tocantins é a principal fonte de captação de água da CAEMA. A água de 

lavagem dos filtros é jogada sem nenhum tratamento prévio no Riacho Cacau afluente do 

rio Tocantins. Este trabalho teve por objetivo fazer uma avaliação preliminar a cerca dos 

níveis de Cu e Pb encontrado nos resíduos líquido gerado pela ETA da cidade de 

Imperatriz-MA. Foram realizadas neste estudo 3 campanhas de amostragem nos pontos 

C1(RLD- Resíduos líquidos descartável da ETA), C2 (ALF-Água de lavagem dos filtros), 
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C3 (AD- água dos decantadores). As mostras de água residuais da CAEMA foram 

coletadas garrafas de plásticas de 50 mL previamente lavadas no laboratório, e, no próprio 

local de amostragem, foram lavadas três vezes, consecutivamente, com água  residuais da 

CAEMA. Após coleta uma porção das amostras de água foi acidificada empregando-se 

HNO3 1:1(v/v), foram transportadas em recipientes termicamente isolados. Também foram 

coletadas amostras de água não acidificada para determinação de pH, condutividade. Essas 

amostras foram transportadas para o laboratório, sob resfriamento, em caixa de isopor. O 

período de amostragem compreendeu o mês de julho a agosto de 2012. A amostra da água 

50 ml, foram pré-concentrada por aquecimento, em chapa aquecedora a até um volume 

final. Sob digestão com uma mistura 3:1 de HNO3 e H2O2 concentrados em bloco digestor. 

Após a digestão, a amostra (50 mL) será transferida para um balão volumétrico de 50 mL 

(metais totais), e armazenada sob refrigeração até que as análises serem feitas. As 

determinações de Cu e Pb nas amostras serão feitas por espectrometria de absorção 

atômica em chama (FAAS), com corretor de fundo com lâmpada de deutério. As condições 

de operação do espectrofotômetro de absorção atômica (FAAS). Embora não exista um 

padrão de emissão para resíduos líquidos descartáveis de ETA, foi utilizado neste trabalho 

os parâmetros e limites a serem obedecidos, tanto para Padrão de Emissão (resíduos 

líquidos) como para Padrão de Qualidade (corpos hídricos receptores), que constam na 

Resolução Federal CONAMA (Conselho Nacional de Meio Ambiente) nº 357 de 17.03.05. 

A tabela 1 apresenta as concentrações de Cu e Pb em amostra de água bruta enquanto na 

tabela 3 apresenta os resultados encontrados nos resíduos líquidos liberados após o 

tratamento químico. Os níveis de Cu e Pb em amostra de água bruta variaram 0,02 a 0,04 

mg L
-1

, e de 0,08 a 0,04 mg L
-1

 respectivamente. As concentrações de cobre e chumbo 

ficaram acima do limite estabelecido pelo Conselho Nacional de meio Ambiente. 

(CONAMA 357/2005) para águas naturais de classe II. Os valores da concentração do Pb 

ponto P1.1, pela legislação vigente fora aproximadamente 8,8 vazes acima do valor 

estabelecido para águas naturais. Na primeira coleta pode-se observa uma variação na 

concentração de Cu ao longo do dia, na segunda coleta houve uma decrescente na 

concentração ao longo do dia.  O Cu e Pb apresentaram comportamento semelhantes no 

primeiro dia de coleta ambos decrescem ao longo do dia, observa-se também um 

comportamento análogo na segunda coleta. Não foram observadas diferenças significativas 

para o Cu entre amostragens realizadas em períodos diferentes no ponto C-3, entretanto 

para Pb no C-3 houve uma variação significativa. Observa-se pelas tabelas 2 e 3 que as 

concentrações de cobre em C-3 em abas amostragens e C-1 na segunda amostragem foram 

superiores que na água bruta o Pb no em C-3 foi maior que os valores observado para água 

bruta este fato ocorre provavelmente devido a adição de produtos químicos utilizados na 

floculação, caso a origem desses metais seja os produtos químicos utilizados no processo 

de floculação, o teor destes metais contaminantes terá que ser muito alto. Outro fator que 

poderá esta contribuindo é ressolubilização do lodo no processo de lavagem dos 

decantadores e filtros, assim sendo, parte permaneceram na coluna d’água como íons livres 

ou na forma hidrato o no material particulado em suspensão. Foi possível observar 

situações em que os valores das concentrações de chumbo e cobre não foram totalmente 

removidos nos sistema utilizado pela CAEMA (do tipo convencional) das águas advindas 

do manancial analisado. De qualquer forma os valores encontrados neste estudo devem ser 

tratados cuidadosamente devidos apequena amostragem utilizada. Com relação aos metais 

Cu e Pb, a água bruta capturada pela ETA apresentou valores acima dos estabelecidos para 

águas naturais tipo 2. Os resíduos líquidos liberados pela CAEMA apresentaram valores 

ainda mais altos que na água bruta, capturada do rio Tocantins, sugerindo que as 

concentrações de chumbo e cobre não foram totalmente removidos nos sistema utilizado 
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pela CAEMA (do tipo convencional) das águas advindas do manancial analisado. A 

presença desses metais nos resíduos líquidos possa representam risco para a biota aquática 

do rio Tocantins, uma vez que os mesmo são lançados no Riacho Cacau tributários do rio 

Tocantins sem nenhum tratamento prévio. Devido ao tamanho da amostragem e do curto 

período de realização deste trabalho sugerimos uma melhor análise destes dados 

possivelmente em um trabalho mais detalhado e em um período maior. Só assim, poderá 

ser proposto, meios de solucionar um possível problema gerado pelo lançamento de 

resíduos líquidos pela ETA de Imperatriz neste corpo hídrico. 

 

Tabela 1 – Concentração de metais Cu e Pb na água captada pela CAEMA no rio 

Tocantins em Imperatriz, de  

 

P.A Cobre (mg L
-1

) 
Chumbo (mg 

L
-1

) 

P1.1 0,02 0,08 

P1.2 0,02 0,01 

P1.3 0,04 0,04 

Média 0,03 0,04 

CONAMA 0,01* 0,009* 

* Valores preconizados pela resolução CONAMA 

Palavra-chave: ETA, metais potencialmente tóxicos, CAEMA 
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ESTIMAÇÃO DO FLUXO RESPIRATÓRIO UTILIZANDO TÉCNICAS DE 

FUSÃO DE DADOS 
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As doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC), entre as quais as mais importantes 

são os enfisemas pulmonares e a bronquite crônica, estão hoje entre as principais causas de 

mortalidade em todo o mundo. Dentre os fatores que têm contribuído para o aumento 

gradativo dos casos de DPOC tem-se o aumento da poluição ambiental e o tabagismo. 

Assim, torna-se necessário um diagnóstico precoce das doenças associadas a esta mecânica 

ventilatória possibilitando um tratamento mais eficaz de tais enfermidades. A medição do 

fluxo de ar constitui uma das possíveis formas de diagnóstico destas doenças, 

determinando sua severidade, e monitorando o seu progresso. Dentre as formas de 

avaliação mecânica desta função, existem algumas técnicas que possibilitam diagnósticos 

mais exatos como as técnicas de espirometria, pletismografia, oscilações forçadas e 

oclusão. A técnica de oscilações forçadas, abordada neste trabalho, utilizada no estudo das 

propriedades mecânicas do sistema respiratório humano, foi proposta por Dubois, Brody, 

Lewis e Burgess, em 1956 (Dubois, 1956). Com esta técnica é possível estudar o 

comportamento mecânico do sistema respiratório humano numa larga faixa de frequências 

e características pouco perceptíveis à frequência respiratória espontânea (Farré, 1991). Esse 

método não evasivo utilizado na determinação dos parâmetros da mecânica respiratória se 

baseia na aplicação de um pequeno sinal de pressão oscilatório por meio de um alto-

falante, próximo à boca do paciente, enquanto este está respirando espontaneamente 

(Peslin, 1993). As variações de pressão induzem mudanças no fluxo de gases com 

amplitude e fase, que dependem das propriedades mecânicas do sistema respiratório. Na 

Figura1, é ilustrado o método de oscilações forçadas utilizado um pneumotacômetro para 

avaliação da função pulmonar. Um dos parâmetros necessários ao processo de avaliação da 

função pulmonar é a impedância respiratória, que é obtida a partir da relação entre a 

variação de pressão (P) e a variação de fluxo (Q), medidas próximo à boca do paciente. O 

pneumotacômetro é um dispositivo composto de uma malha de pequenos tubos dispostos 

paralelamente no seu interior na direção axial do tubo. Utilizando-se um transdutor para 

estimar a diferença de pressão entre os dois lados da malha, pode-se então estimar o valor 

do fluxo a partir da pressão diferencial. Este dispositivo consiste em um elemento resistente 

ao fluxo de ar, devido ao princípio de perda de carga, que faz com que haja um aumento na 

diferença de pressão entre os lados opostos da malha, sendo este proporcional ao fluxo de 

ar que circula pelo pneumotacômetro. Ele pode ainda detectar a direção dos fluxos e 

também determinar de forma satisfatória a precisão, a sensibilidade, a linearidade e a 

resposta em frequência na maioria das aplicações clínicas (Aziz, 1996). Os elementos de 

resistência ao fluxo usados num pneumotacômetro consistem basicamente em uma ou mais 

telas finas colocadas perpendicularmente ao fluxo (Q) ou em um conjunto de tubos 

capilares sobrepostos com seus eixos paralelos ao fluxo. O pneumotacômetro pode 

apresentar erros na medição da impedância respiratória, pois os tubos capilares e os poros 

das telas podem ser facilmente bloqueados por partículas sólidas e líquidas presentes no ar 

expirado pelo paciente. Isso reduz a área transversal efetiva do elemento e causa alterações 

na resistência mecânica, medida pelo pneumotacômetro (Aziz, 1996). Outro problema 
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apresentado reside na limpeza do equipamento para o uso de vários pacientes, o que pode 

possibilitar a contaminação do paciente a partir de partículas acumuladas na tela ou nos 

tubos capilares. Com o intuito de evitar alguns destes problemas e erros relacionados

 com o pneumotacômetro tradicional, optamos por utilizar um pneumotacômetro 

com transdutores ultrassônicos, que não teria partes móveis e que não obstruiria o fluxo do 

fluido. Neste caso, os transdutores são colocados nas paredes laterais do duto (tubulação) 

permitindo a transmissão e recepção  das  ondas  ultrassônicas sem  obstruir  o fluxo do 

fluido. Para se determinar o fluxo respiratório com o pneumotacômetro proposto, é 

necessário que seja conhecida a área por onde passa o fluido e que se determine a 

velocidade deste fluido. Esta determinação da velocidade pode ser estimada utilizando-se o 

mesmo principio dos anemômetros ultrassônicos comerciais. Os métodos mais comuns 

para a determinação da velocidade de fluido através da propagação de ondas 

ultrassônicas é através da utilização dos métodos de Tempo de Trânsito ou de Efeito 

Doppler. Nesta pesquisa pretende-se utilizar um sistema de medição de fluxo empregando 

transdutores ultrassônicos utilizando o método do Tempo de Trânsito para se analisar a 

incerteza na estimação da velocidade do fluido, e consequentemente a sua influência na 

determinação do fluxo respiratório. Pretende-se também, minimizar o valor da incerteza 

total estimada utilizando-se algumas técnicas de fusão de dados. Após a correta aplicação 

destas técnicas houve uma melhora na  estimação  dos  valores  do  tempo  de trânsito (ToF 

- Time-of-Flight) e, por consequências, os resultados com maior exatidão e confiabilidade. 

A partir dos resultados de simulação, foi verificado que a configuração proposta por meio 

de transdutores de ultrassons em ambas as direções (AB e BA), juntamente com a técnica 

de fusão de dados MLE, permitem reduzir a incerteza cerca de 35% em relação às 

configurações em uso apenas em uma direção (AB ou BA) para a medição da velocidade 

de fluxo. Além disso, esta configuração permite eliminar os efeitos da temperatura sobre a 

velocidade do som. 

  

 

Figura 1 - Pneumotacômetro e seus elementos resistentes ao fluxo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Configuração dos sensores ultrassônicos.  
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Figura 3 – Modelo do circuito proposto para a medição da velocidade do vento. 
 
 
Palavras-chave: Medição de Fluxo Respiratório, Fusão de Dados, Transdutores 
Ultrassônicos. 
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O estol em uma aeronave é conhecido também como perda de sustentação, e está 

diretamente ligado ao ângulo de ataque máximo e ao coeficiente de sustentação máximo da 

asa (CLmax). O presente artigo será uma breve explanação sobre estol em aeronaves, 

abordando desde os conceitos básicos informativos do que é o estol, velocidade de estol 

nas aeronaves, propagação do estol em perfis de asas diferentes, possíveis meios de evitar 

ou diminuir o estol na asa com o auxilio de implementos, e curiosidades como, por 

exemplo, a maneira de lidar com um avião quando em situação estol em ângulo crítico, 

com sua recuperação de voo. O estudo do estol representa um elemento de extrema 

importância para o projeto de um avião, uma vez que proporciona a determinação de 

parâmetros importantes de desempenho, como por exemplo, a mínima velocidade da 

aeronave e a determinação dos comprimentos de pista necessários ao pouso e decolagem. 

O estol é provocado pelo descolamento do escoamento na superfície superior da asa, esse 

descolamento é devido a um gradiente adverso de pressão que possui a tendência de fazer 

com que a camada limite se desprenda no extradorso da asa. Conforme o ângulo de ataque 

aumenta,  o gradiente de pressão adverso também aumenta, e para um determinado valor 

de a, ocorre a separação do escoamento no extradorso da asa de maneira repentina. Quando 

o descolamento ocorre, o coeficiente de sustentação decresce drasticamente e o coeficiente 

de arrasto aumenta rapidamente. A representação do estol pode ser descrita na Figura 1, 

onde mostra a curva característica CL versus Alfa (ângulo de ataque) para uma asa 

qualquer, onde são apresentados dois pontos principais. No ponto A verifica-se o 

escoamento completamente colado ao perfil e no ponto B nota-se o escoamento separado, 

indicando assim, uma condição de estol. 

 
Figura 1 – Representação do estol no gráfico CL versus Alfa. 
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Para a visualização e determinação do estol, foram feitos estudos e testes com base na 

configuração aerodinâmica da aeronave Gênesis por meio das equações aeronáuticas 

correspondentes, desta forma foi possível a determinação da curva de sustentação da asa 

bem como o ângulo de estol da aeronave, para a validação das análises realizadas, foi 

montada uma bancada de testes na parte interna de um carro com a asa da aeronave posta 

para fora do mesmo com fios colocados em seu extradorso a fim de visualizar o 

escoamento sobre a asa até o ângulo de estol (13º). Vale ressaltar que, aviões podem entrar 

em estol em qualquer posição ou em qualquer velocidade no ar excedendo-se o ângulo de 

ataque crítico que depende somente da posição do vento relativo e não da velocidade da 

aeronave no ar ou a posição em que ele se encontra, a Figura 2 mostra um ensaio para 

simulação do estol da aeronave Gênesis destinada a participar do AeroDesign. 

 

 
Figura 2 – Analise da asa diante ao escoamento do ar em seu extradorso com finalidade de 

visualizar o estol. A) Asa em escoamento Turbulento ocasionado pelo estol. B) Asa em 

escoamento colado/laminar.  

 

A fim de melhorar o rendimento da aeronave Gênesis, foi utilizado na aeronave 

mecanismos que pudessem minimizar os efeitos da propagação do estol, como a torção 

geométrica, aplicando-se a torção geométrica, as seções mais próximas à ponta da asa 

ficam com um ângulo de incidência menor quando comparadas às seções mais internas 

evitando um estol nas pontas das asas mantendo o comando dos ailerons viável, como 

mostra a Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Torção geométrica da asa ou Washout. 

A B 
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Outro ponto fundamental do projeto aeronáutico da aeronave Gênesis ainda na concepção 

de análise do estol é a determinação da velocidade de estol. Velocidade de estol é a mínima 

velocidade com a qual é possível se manter o voo reto e nivelado da aeronave, ou seja, a 

mínima velocidade em que a asa pode produzir sustentação suficiente para suportar a 

aeronave. A partir desse estudo podem-se obter boas qualidades de desempenho de uma 

aeronave, é desejável que se obtenha o menor valor possível para a velocidade de estol, 

pois dessa forma, o avião conseguirá se sustentar no ar com uma velocidade baixa, além de 

necessitar de um menor comprimento de pista tanto para decolar como para pousar. Essa 

velocidade pode ser calculada a partir da equação fundamental da sustentação e escrita da 

seguinte forma. 

 

 

Analisando as variáveis presentes na equação, nota-se que o aumento do peso e a 

densidade do ar contribuem de maneira negativa para a redução da velocidade de estol. 

Algo difícil de lidar no AeroDesign pois o aumento do peso é um ponto fundamental para a 

equipe, uma vez que a carga útil carregada representa a conquista de muitos pontos. Com 

relação a densidade do ar, quanto maior a altitude, menor ela fica e a minimização da 

velocidade de estol passa a ser dependente somente dos aumentos da área da asa e do 

coeficiente de sustentação máximo. O aumento da área da asa de forma excessiva pode 

piorar em muito o desempenho da aeronave, pois da mesma forma que aumenta o valor da 

força de sustentação gerada, também proporciona um aumento na força de arrasto, 

portanto, conclui-se que o parâmetro mais eficiente para se reduzir à velocidade de estol é 

utilizar um valor de CLmáx tão grande quanto possível, e isso recai na escolha adequada do 

perfil aerodinâmico da asa. Velocidade de estol em curva acontece quando a aeronave inicia 

uma curva nivelada, e a sustentação deve aumentar para compensar a perda resultante da 

inclinação do vetor de sustentação. Para aumentar a sustentação mantendo-se a velocidade 

constante é necessário aumentar o CL, aumentando-se o ângulo de ataque. Numa situação 

de ângulo crítico, a sustentação total não será suficiente para manter o voo nivelado, sendo 

necessário aumentar a velocidade. Dessa forma, a velocidade de estol em curvas é maior 

do que em voo horizontal. Este artigo procurou mostrar de forma simples e objetiva as 

características mais importantes sobre o estol nas aeronaves. Em geral, regras apresentadas 

podem ser aplicadas para o AeroDesign, inclusive dando maior base de conhecimento 

sobre tal assunto que é de grande importância para se obter um voo seguro, tanto na 

aviação comercial, quanto de uma aeronave para a competição do AeroDesign. Espera-se 

que o conteúdo 
 

Palavras-Chave: Estol, perda de sustentação, CLmax. 
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Para um bom desempenho em voo, uma aeronave deve ter uma boa relação entre a tração 

disponível e requerida, a fim de garantir eficiência e redução no consumo de combustível. 

Este artigo aborda uma introdução, sobre alguns conceitos aeronáuticos fundamentais 

como força de sustentação e de arrasto, além de, mostrar uma forma bastante genérica do 

que são e como se calculam as curvas de tração e disponível e requerida para uma aeronave 

não tripulada em regime sub sônico. Inicialmente serão abordadas as definições das forças 

atuantes em um avião para que ele atue em um voo reto e nivelado, no qual são baseados a 

maioria dos cálculos do projeto. A força de sustentação (L) é responsável por garantir e 

manter o avião voando em plena segurança, e sendo assim, tem que ser maior ou igual à 

força peso. Ela se caracteriza pela diferença de pressão entre o intradorso e o extradorso da 

asa do avião, portanto quanto maior o fluxo de ar em um perfil da asa de um avião, mais 

sustentação ele gera. Pode-se entender melhor esse conceito através da aplicação da 

terceira lei de Newton e do principio de Bernoulli. A equação utilizada para determinar 

essa força é: 

 
onde ρ é o valor da densidade do ar, S é a área da asa, v representa a velocidade da 

aeronave e CL é o coeficiente de sustentação da asa. A força peso (W): é uma força 

exercida pela gravidade, e que “puxa” não só o avião para baixo, mas também todos os 

corpos que possuem massa. Ela pode ser calculada utilizando a equação W=m.g na qual W 

é a força peso, m é a massa do objeto e g é igual à gravidade do local (vale lembrar que 

gterrestre = 9,81 m/s²). A força de tração (T): também chamada de empuxo, é uma força 

produzida pela conversão do torque gerado pelo motor em empuxo por meio da hélice, 

fazendo assim, o avião se movimentar para frente. Esta pode alterar o seu valor quando 

existe variação de velocidade e altitude. A força de arrasto (D): é uma força que se opõe ao 

movimento do avião e que prejudica a sua voo. A força de arrasto se divide em varias 

componentes como, por exemplo: arrasto de interferência (causado pela interação do 

campo dos escoamentos ao redor de cada componente da aeronave), arrasto de perfil (soma 

do arrasto de atrito com o arrasto de pressão, e é empregado quando se realiza a análise de 

um aerofólio), arrasto induzido (depende da geração de sustentação, causado pelo arrasto 

do escoamento induzido que por sua vez se associa aos vórtices de ponta de asa) e parasita 

(é a parcela do arrasto total do avião menos o induzido). A força de arrasto infelizmente 

não pode ser extinta, porém com um e detalhado de aerodinâmica, é possível em muito a 

atuação dela. A fórmula para calcular o arrasto é dada por:  
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A Figura 1 mostra mais claramente essas forças atuando em um avião. 

 
Figura 1 – Forças atuantes em um avião durante o voo nivelado. Onde L é a força de 

sustentação, W o peso da aeronave, T a tração/empuxo e D é o arrasto. A tração disponível 

representa o quanto de empuxo a hélice em uso é capaz de fornecer para a aeronave.  

 

 

As curvas de tração disponível que estão apresentadas no Gráfico 1 de acordo com o 

estudo realizado avaliar alguns modelos de hélice utilizadas nas aeronaves que participam 

da competição AeroDesign buscando a melhor a ser utilizada no projeto Gênesis. Estas 

curvas podem ser obtidas mediante a aplicação de conceitos que vão desde uma 

modelagem teórica, bem como uma análise prática com a utilização de dinamômetros, 

softwares e ainda ensaios em campo ou túnel de vento. Este último torna-se mais 

complicado, pois, a maioria das universidades não possui um túnel de vento e os poucos 

instalados no Brasil se encontram em centros de pesquisa avançada e possuem um acesso 

muitas vezes com um custo elevado. 

 

 
 

Gráfico 1 – Curvas de tração disponível em algumas hélices comerciais. 
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Para a realização do cálculo da tração requerida pela aeronave, considere um avião em voo 

reto e nivelado com velocidade constante no qual o valor da tração requerida depende 

diretamente das quatro forças que atuam na aeronave tem-se que: 

 

 
Dividindo-se a Equação (3) pela Equação (4), tem-se que: 

 
Portanto, a tração requerida para se manter o voo da aeronave em uma determinada 

velocidade é: 

 
A análise da Equação (6) permite observar que a tração requerida de uma aeronave é 

inversamente proporcional à eficiência aerodinâmica da mesma e diretamente proporcional 

ao peso, ou seja, quanto maior for o valor do peso da aeronave maior deve ser a tração 

requerida para se manter o voo ao passo que quanto maior for a eficiência aerodinâmica 

para um determinado peso menor será a tração requerida, portanto, aqui já se faz presente 

uma primeira relação entre a aerodinâmica e a análise de desempenho, pois como forma de 

se melhorar o desempenho com a redução da tração requerida para uma certa condição de 

voo se faz necessário o aumento da eficiência aerodinâmica da aeronave que pode ser 

obtida a partir da seleção ótima do perfil aerodinâmico, da forma geométrica da asa e com 

a minimização do arrasto total, recaindo portanto em uma análise muito confiável da polar 

de arrasto da aeronave em estudo. Geralmente a variação da tração requerida em função da 

velocidade e da altitude de voo é representada em um gráfico como forma de se obter um 

melhor retrato do desempenho em diferentes condições de voo. Este gráfico possui uma 

forma genérica para qualquer tipo de aeronave atingindo um valor mínimo para uma 

determinada velocidade de voo. O presente artigo mostrou uma forma simplificada para se 

determinar as curvas de tração disponível e requerida de uma aeronave em regime 

subsônico de voo. A metodologia apresentada permite uma rápida maneira de se 

determinar todos os pontos necessários para o traçado das curvas. Assim, buscou-se com a 

breve descrição presente neste artigo, levar fundamentos básicos do traçado das curvas de 

tração disponível. 

 

Palavras-Chave: Tração disponível, tração requerida, desempenho de aeronaves. 
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A empenagem é a parte terminal da fuselagem, leme (superfície vertical) e profundor 

(superfície horizontal). O leme funciona como controlador direcional do avião; faz com 

que o nariz vire para esquerda ou direita (guinada). O profundor tem como principal 

função o controle longitudinal (controle de arfagem) e a trimagem da aeronave. Trimagem 

é a regulagem e correção, no controle, de pequenas perturbações que podem ocorrer 

durante o voo. Quando o bordo de fuga do profundor se deflete para baixo ou para cima ele 

gera um momento ao redor do CG no sentido horário e anti-horário, respectivamente, se 

traduzindo. Os dimensionamentos das superfícies de controle da empenagem necessitam 

ser suficientes para garantir uma boa estabilidade e controle da aeronave. O 

dimensionamento dos componentes da empenagem de um avião representa um dos 

aspectos mais empíricos e menos preciso de todo o projeto. Como citado, a função 

primária da superfície horizontal da cauda é prover a estabilidade longitudinal e o 

profundor atua como forma de se garantir o controle longitudinal e a trimagem da 

aeronave. Já a superfície vertical possui a finalidade de garantir a estabilidade direcional 

sendo que o leme de direção atua com a finalidade de prover o controle direcional da 

aeronave. Dessa forma, durante a fase preliminar do projeto de uma nova aeronave, as 

dimensões das superfícies horizontal e vertical da empenagem devem ser suficientes para 

se garantir a estabilidade e o controle da aeronave. O processo para a realização desse 

dimensionamento é fundamentado em dados históricos e empíricos onde duas quantidades 

adimensionais importantes denominadas de volume de cauda horizontal e volume de cauda 

vertical são utilizadas para se estimar as dimensões mínimas das superfícies de cauda. 

Essas quantidades adimensionais são definidas a partir das Equações (1) e (2). 

 
Nessas equações, lHT representa a distância entre o CG do avião e o centro aerodinâmico 

da superfície horizontal da empenagem, lVT é a distância entre o CG do avião e o centro 

aerodinâmico da superfície vertical da empenagem, SHT é a área necessária para a 

superfície horizontal da empenagem, SVT a área necessária para a superfície vertical da 

empenagem, c representa a corda média aerodinâmica da asa, b é a envergadura da asa e S 

a área da asa. Baseado em dados históricos e empíricos de aviões monomotores existentes, 

os valores dos volumes de cauda estão compreendidos na seguinte faixa:  

0,35 < VHT < 0,5 

0,03 < VVT < 0,06 

As Equações (1) e (2) possuem como finalidade principal o cálculo das áreas necessárias 

das superfícies horizontal e vertical da empenagem como forma de se garantir a 
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estabilidade e o controle da aeronave, assim, para a solução dessas equações se faz 

necessário o conhecimento prévio da corda média aerodinâmica, da área da asa e da 

envergadura da mesma. Os valores de lHT, lVT, VHT e VVT são adotados de acordo com a 

experiência do projetista e às necessidades do projeto em questão. É importante observar 

que maiores valores de lHT e lVT proporcionam menores valores de áreas para as 

superfícies horizontal e vertical da empenagem. De maneira inversa, maiores valores de 

VHT e VVT proporcionam maiores valores de área necessária. Portanto, a experiência do 

projetista é essencial para se definir os melhores valores a serem adotados para a solução 

das Equações (1) e (2). As principais configurações de empenagem geralmente utilizadas 

nas aeronaves são denominadas como convencional, cauda em T, cauda em V, cauda dupla 

e cruciforme e estão representadas a seguir nas Figuras 1 e 2. 

 

 
Figura 1 - Principais tipos de empenagens. 

 

 

 
Figura 2 – Ilustração dos principais tipos de empenagens. 

 

A configuração convencional geralmente é a utilizada em praticamente 70% dos aviões, 

este modelo é favorecido pelo seu menor peso estrutural quando comparada às outras 

configurações citadas e também possui boas qualidades para se garantir a estabilidade e o 

controle da aeronave. A cauda em T possui uma estrutura mais pesada e a superfície 

vertical deve possuir uma estrutura mais rígida para suportar as cargas aerodinâmicas e o 

peso da superfície horizontal. Uma característica importante da configuração em T é que a 

superfície horizontal atua como um “end plate” na extremidade da superfície vertical 

resultando em um menor arrasto induzido. A configuração em V geralmente pode ser 
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utilizada na intenção de se reduzir a área molhada da empenagem além de propiciar um 

menor arrasto de interferência, porém sua maior penalidade é com relação a complexidade 

dos controles uma vez que leme e profundor devem trabalhar em conjunto como forma de 

se manobrar a aeronave. A cauda dupla normalmente é utilizada como forma de se 

posicionar o estabilizador vertical fora da esteira de vórtices principalmente em elevados 

ângulos de ataque e a configuração cruciforme representa basicamente uma situação 

intermediária entre a cauda convencional e a cauda em T. Uma vez que as utilizações das 

superfícies vertical e horizontal da empenagem devem fornecer meios para se garantir a 

estabilidade e o controle da aeronave, as forças aerodinâmicas atuantes nesses 

componentes geralmente são bem menores que as atuantes na asa da aeronave além de 

mudarem de direção constantemente durante o voo, isto implica na utilização de perfis 

simétricos como forma de se garantir que em qualquer sentido de movimento dessas 

superfícies a força aerodinâmica gerada seja equivalente. Uma vez selecionado o perfil e 

calculada qual a área necessária para cada uma das superfícies da empenagem, a forma 

geométrica adotada pode ser fruto da criação e imaginação do projetista, normalmente a 

superfície horizontal assume uma forma geométrica retangular, elíptica ou trapezoidal e a 

superfície vertical em 99% dos casos assume uma forma trapezoidal. Outro ponto 

importante com relação à superfície horizontal da empenagem é relacionado ao seu 

alongamento, pois esta superfície pode ser considerada uma asa de baixo alongamento, e, 

portanto, uma asa de menor eficiência. Assim, se o alongamento da superfície horizontal 

for menor que o alongamento da asa da aeronave, quando ocorrer um estol na asa a 

superfície horizontal da empenagem ainda possui controle sobre a aeronave, pois o seu 

estol ocorre para um ângulo de ataque maior que o da asa. A empenagem tem função de 

estabilizar a aeronave. Além de sua importância, outro fator que a torna crítica é sua 

imprecisão, por depender de vários fatores externos. Toda aeronave precisa estar em 

congruência para que a empenagem esteja bem ajustada e seja ideal para suprir a demanda 

do avião. 

 

Palavras-chave: Empenagem, controle, aerodinâmica. 
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Orientando: Romario Sampaio BASÍLIO – Voluntário 

Acadêmico do Curso de História Licenciatura – CECEN/UEMA 

 

Orientador: Marcelo Cheche GALVES 

Profº do Departamento História e Geografia CECEN/UEMA 

 

A produção, comercialização e transporte de impressos na América Portuguesa estava 

condicionada aos órgãos censores do Império luso. A Real Mesa Censória, o principal 

desses órgãos, foi fundada em abril de 1768 (ANTT, Real Mesa Cesória, Livros de 

Registro 1), no período Pombalino. Antes desse tribunal, a Inquisição em 1536 e a Mesa do 

Desembargo do Paço, em 1548, fundada por Dom Sebastião, desempenhavam o papel de 

controle da produção livresca e da consequente entrada e saída desses impressos 

(VILLALTA, 1999, p.186-187). Para que se enviassem ou se levassem livros e impressos 

para algum lugar do Império Português era necessário que se submetesse aos órgãos 

censores uma requisição com o inventário dos títulos e da quantidade de obras que se 

pretendia trasladar. A documentação que registra a circulação de livros entre Lisboa e São 

Luís, no Fundo da Real Mesa Censória (ANTT), se estende temporalmente de 1773 a 

1826. A pesquisa tematiza-se com a delimitação das práticas comerciais de livros entre 

Lisboa e São Luís. O objetivo se insere no eixo da produção historiográfica comumente 

identificada como história do livro, da leitura e práticas letradas que vêm sendo adicionada 

de importantes trabalhos em âmbito nacional. Num cenário da produção histórica local, 

não verifico a existência consolidada de uma historiografia que lida especificamente com 

esse tema. Encontro algumas importantes obras que dentro dos seus interesses econômicos 

e/ou políticos abordam a questão livresca, mas sem ater-se a investigações mais profundas 

(VIVEIROS, 1954; LAGO, 2001); além de outros autores de outras áreas, como a 

Comunicação e Biblioteconomia, mas apenas com destaques em capítulos ou tópicos sobre 

o Maranhão (MORAES, 1979; HALLEWEL, 1985; RIZZINI, 1988). Afirmações como a 

de Antonio Bernardino Pereira do Lago (2001, p. 77), em 1822, de que não existia livraria 

nem loja de livros em São Luís no período foram resgatadas e repetidas sem o acesso a 

fontes que corroborassem ou não as afirmações, que acabaram por produzir deduções de 

que a ausência, efetiva, desses estabelecimentos específicos condicionava também a não 

ocorrência de comércio de livros. Pretendo analisar, após a transcrição de toda a 

documentação preservada de registro de entrada desses impressos, e identificar práticas 

comuns dentro dessas requisições. Com o transcorrer das análises objetivo mapear os 

agentes locais e lisbonenses que se envolviam nas práticas comerciais livrescas, assim 

como estabelecer as conexões entre as praças de Comércio de São Luis e Lisboa dentro do 

período da Revolução do Porto (1820-1823). Muitos dos remetentes dessas obras ao 

Maranhão eram comerciantes em Lisboa e cumpriam a função de Procuradores de muitos 

dos agentes locais. Essas conexões são muitas vezes intrigantes e passam pela 

determinação conceitual de quem era o ‘Livreiro’ ou apenas um comerciante que incluia 

no seu rol de atuação livros e impressos, como qualquer outra mercadoria. Nota-se que é 

necessário relacionar esses procuradores e o oficio de mercador de livros que era, muitas 

vezes, exercido por pessoas não especializadas no ramo (ABREU, 2003, p.147-148). Para 

além disso, busco entender as transformações vividas pela cidade de São Luís nesse 

período, a partir de importantes acontecimentos políticos, como a transferência da Família 

Real para o Rio de Janeiro, a abertura dos portos do Reino em 1808 e os desdobramentos 
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de tal abertura para a economia maranhense nas primeiras décadas do oitocentos. Para 

tanto, emprego, além dos autores já citados, um conjunto teórico contemporâneo, que 

pesquisa documentação semelhante e que possue indagações dentro das tentativas de 

investigação dos modos de cultura letrada no Brasil oitocentista e sua relação com Portugal 

(PEDREIRA, 1995; VILLALTA, 1999; ABREU, 2003; ALGRANTI, 2004; GALVES, 

2010). De modo geral, as requisições para o envio de livros de Portugal para o Maranhão 

possuem a mesma estrutura. O nome do solicitante e as obras a serem remetidas são 

listados com maior ou menos abundância de informações (quantidade por título, local de 

impressão, ano de impressão e autores). O gráfico abaixo indica alguns dos resultados já 

obtidos com as transcrições e análises da documentação listada. Com a contabilidade de 

requisições/ano percebe-se a não totalidade periódica da documentação, já que alguns anos 

não são verificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em alguns casos, identifico algumas atribuições para tais hiatos. A intermitência após 1773 

não é determinada inicialmente; a eliminação da censura tríplice e a posterior fundação da 

Real Mesa Censória, em 1768, podem ter influido nesse interregno e nas ausências por ele 

provocadas, já que se efetivaram mudanças quanto às atribuições desses órgãos e sua 

subordinação ao Estado. A preservação de documentação a partir de 1795 dialoga com a 

reinstalação da censura tríplice, em 1794. Dois anos depois, se verifica um aumento com 

outra ausência. Ao que parece, tal ausência pode ser justificada pelo alvará lançado pelo 

Principe Regente D. João um ano antes, que determinava critérios comuns para que os três 

orgãos da nova censura classificassem as obras (VILLALTA, 1999, p. 162), já que ocorre 

uma queda superior a 50% em número de pedidos de um ano a outro. De 1799 a 1803 a 

média é de 20,4 por ano. Via de regra, essa foi um temporada de - dada a documentação 

que registra e que está conservada - grande circulação. Identifico uma falha a partir de 
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Ilustração 1–Os registros, como mostrado acima, constituem-se dos anos de 1773, [--], 

1795, 1796, [--], 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, [--], 1807, 1808, [--], 1813, [--], 1815, 

1816, 1817, [--], 1819, 1820, 1821, [--], 1825 e 1826 (o símbolo [--] indica ausência). 
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1803, sem suporte teórico para justificá-la. A partir de 1807, a redução é perceptível tendo 

em vista a transferência da Família Real para a América Portuguesa em 1808. É a partir de 

1815 que se inicia um novo período de aumento das requisições, até 1819. Contabiliza-se 

uma queda de mais de 50% em relação ao próximo ano, 1820, ano de agitados 

acontecimentos políticos tanto no Maranhão quanto em Portugal. Desse período até 1826 

os números se mantém numa média de 11 requisições/ano, semelhantes aos do início do 

século XIX. De modo geral, as obras listadas estão sendo analisadas dentro de critérios que 

tentam determinar a origem e o objetivo da requisição. O enquadramento dentro da lógica 

de envio de obras como comércio ou como obras pessoais vêm demostrado efetivas 

práticas comerciais e pessoais de livros e impressos em geral entre Portugal e o Maranhão, 

e acaba por ir de encontro com afirmações clássicas da historiografia maranhense sobre a 

província e seu ambiente cultural. 

 

Palavras-chave: Comércio. Livros. Portugal-Maranhão. 
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O IMAGINÁRIO SOCIAL ACERCA DO CORPO FEMININO NA ATENAS DO 

SÉCULO IV A.C. – O EXEMPLO DA CORTESÃ FRINÉIA 

 

Orientada: Andressa Nascimento Teixeira - Voluntária 

Acadêmica do Curso de História - CESI/UEMA 

 

Orientadora: Profa. M. e. Margarida Chaves dos Santos 

Profa. do departamento de História e Geografia – CESI/UEMA   

 

Colaborador: Fabrício Nascimento de Moura 

Prof. Mestrando – IH/PPGHC/UFRJ 

 

A pesquisa trata do imaginário dos helenos em relação ao corpo feminino, na Atenas do 

séc. IV a.C., e como essa questão repercutiu na sua cultura e vida social. Nosso objeto de 

estudo é a cortesã Frinéia, cuja beleza inspirou Praxíteles a esculpir Afrodite de Cnidos
33

. 

Utilizaremos como documento o Ateneu. No presente estudo, objetivou-se interpretar o 

imaginário social dos gregos antigos a respeito do corpo feminino. A metodologia é a 

partir da análise de conteúdo, usada para descrever e interpretar o documento. Essa 

observação conduz as descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas em relação ao 

conteúdo.  Afirma O Ateneu que Frinéia nascera na cidade grega de Téspias. E era uma 

mulher reconhecida por sua beleza. Não era comum vê-la nua, pois ela usava normalmente 

uma túnica que cobria toda a sua pessoa, e nunca usou os banhos públicos. Mas na 

assembleia solene do festival de Elêusis, e na festa do Poseidonia
34

, ela deixou de lado suas 

vestes, à vista de todos os gregos reunidos, e se banhou no mar (ATENEU, XIII: 591). Em 

consequência disso, foi processada pelo grego Euthias no tribunal do Areópago
35

, por 

crime capital. Porém Hyperides, o seu defensor, implorou pela absolvição de Frinéia, mas 

estava claro que os arcontes
36

 iam condená-la. Então, ele a levou até o meio do Areópago, 

e rasgou a túnica desta, exibindo o seu seio nu. Com a maior arte oratória, para excitar a 

piedade dos arcontes pela visão de sua beleza, os quais a absolveu pelo temor de condenar 

à morte uma sacerdotisa de Afrodite (ATENEU, XIII: 591). È possível notar, a 

representação cultural do imaginário em relação ao corpo feminino na Grécia antiga. 

Observando a estátua de Praxíteles, o qual criou o primeiro nu feminino em forma 

tridimensional e monumental (HAVELOCK, 1995, p. 9). Por meio do corpo da hetaira
37

 

Frinéia foi modelado a Afrodite de Cnidos (Fig. 1). 

 

                                                 
33

 Afrodite de Cnidos: foi uma das mais famosas criações do escultor ático Praxíteles (século IV a.C.). A 

estátua tornou-se famosa por sua beleza, significou ser apreciada de todos os ângulos, e por ser uma das 

primeiras representações de uma deusa completamente nua. Ela despiu-se quando se preparava para um 

banho, deixando sua roupagem em sua mão esquerda, enquanto escondia suas genitais com sua mão direita. 
34

 Poseidonia: é uma festa comemorada no inverno, ou seja, solsísticio de poseidon. É dezesseis dias de 

celebração com os ritos de Afrodite para concluir o festival.  
35

 Areópago: cumpria a função de um tribunal constituído por arcontes que, era responsável pelos 

julgamentos dos crimes de homicídio premeditado, envenenamento e incêndio, entre outros. 
36

 Arcontes: eram responsáveis por dirigir a vida religiosa da cidade e presidir às cerimônias do culto. Eles 

eram sorteados dentre os cidadãos e o seu mandato durava um ano. 
37

 Hetaira: (do grego ἑταίραι - hetaírai - "companheiras") na sociedade da Grécia antiga, eram cortesãs e 

prostitutas sofisticadas. 
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Figura1 - Localização: Roma. Museu: Vaticani. Escultor: Cópia em mármore, original de 

Praxíteles. Data: 350-340 a.C.. Indicações Bibliográficas: MORAIS, 2001, p.40. 

GOLDHILL, 2007, p.42, fig.13. 

 

A figura acima expõe uma estátua de uma mulher nua. A cidade Cós que encomendou 

negou-se a aceitá-la quando esta ficou pronta. Mas logo ela foi recebida pela ilha vizinha 

de Cnidos. E o templo que a abrigou tornou-se um dos mais afamados locais de turismo do 

mediterrâneo antigo. A Afrodite de Cnidos era famosa, pela sua estonteante beleza erótica. 

A pose sugere que a divindade tenha sido surpreendida em seu banho, descoberta em sua 

nudez pelo observador. A mão esquerda se estende em direção à toga. A outra cobre os 

genitais em um gesto que ao mesmo tempo esconde e atrai a atenção para eles. 

(GOLDHILL, 2007, p. 41-42). A representação social do próprio corpo está relacionada, 

ao olhar, que não é apenas um simples poder universal e abstrato de objetivação. É um 

poder simbólico cuja eficácia depende da posição relativa daquele que percebe e daquele 

que é percebido. E do grau em que os esquemas de percepção e de apreciação postos em 

ação são conhecidos por aquele a quem se aplicam. Por intermédio, do corpo da mulher é 

possível perceber a justificativa do estatuto social que lhes é imposto. Apelando para 

oposições tradicionais entre o interior e o exterior, a sensibilidade e a razão, a passividade 

e a atividade (BOURDIEU, 2002: 12, 30). Assim, Frinéia pertencia ao grupo das cortesãs 

na sociedade ateniense. A hetaira é a cortesã com um elevado nível social, por causa do 

contato com os intelectuais. Na tipologia do feminino feita por Apolodoro, acontece uma 

curiosa alteração do papel atribuído às prostitutas gregas. Esta estava ligada ao prazer 

sexual e ao companheirismo de festas e banquetes. Embora a sua presença também se 

caracterizasse pela cultura, porque sabia das artes, da música, canto e dança, e até mesmo 

para a leitura de poemas. A hetaira podia exercer a prática do amor de uma forma privada e 

individual, ou de uma forma pública e profissional. Esta categoria de mulheres parece ter 

vocação para proporcionar sedução, paixão, encanto e erotismo (APOLODORO, 2011, p. 

16-17 – Contra Neera, cap. 1). É correto dizer que, o corpo serve para um estudo, porque 

se registra o imaginário da sociedade, e a partir disso se mostra como um identitário 

cultural. Portanto, um corpo que representa a liberdade por seu desnudamento, mas que 

muitas vezes, é “vigiado e punido” pelas regras sociais (FOUCAULT, 1987). No entanto, o 

que dizer sobre imaginação? Segundo Bronislaw Baczko, é uma faculdade produtora de 
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ilusões, sonhos e símbolos. O termo funciona como elemento importante de um dispositivo 

simbólico, por meio do qual, um, certo movimento de massas procura dar-se a si próprio 

identidade e coerência (BACZKO, 1985: 296). Em Atenas o corpo feminino era visto 

como inferior ao corpo masculino. Sendo que a diferença residia no grau de calor do corpo. 

A compreensão antiga sobre o calor do corpo levou a crenças a respeito da vergonha e da 

honra. O registro médico, passando de fêmea, fria, passiva e frágil, para macho, quente, 

forte e participante. Assim, formava uma escala ascendente de valores; tratava os machos 

como superiores às fêmeas, embora fossem da mesma matéria (SENNET, 2003, p. 39-40). 

De acordo com Focault, em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de poderes 

muito apertados, que lhe impõe limitações, proibições ou obrigações (FOUCAULT, 1987). 

Todavia, um corpo porta em si a marca da vida social. Ele é sempre uma representação da 

sociedade, isto porque, a experiência do corpo é sempre modificada pela prática cultural. E 

que no corpo está simbolicamente impressa a estrutura social. Até mesmo porque, uma 

sociedade só encontra existência nos corpos pulsantes dos seres humanos que a constituem 

(LESSA, 2003, p. 49). Portanto, a tomada de consciência em relação com este problema 

nos permite perceber qual é a situação do imaginário do corpo feminino na idade 

contemporânea. Deste modo, vincular o estudo do passado, com as inquietudes do 

presente. E são através da análise de outras culturas, que de forma significativa 

influenciaram os nossos modos culturais. 
 

Palavras -Chave: Atenas, Corpo, Frinéia. 
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O PROCESSO DE OCUPAÇÃO E AS QUESTÕES SOCIAIS NO BAIRRO DA 

VILA EMBRATEL EM SÃO LUÍS - MA 

 

Orientada: Sandra Regina Lopes MARTINS; Denis Silva de ALMEIDA - Acadêmicos do 

Curso de Geografia – FSF – Voluntários. 

 

Orientador: Gilberto Matos AROUCHA 

Profº da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA e do Departamento de Geografia da 

Faculdade Santa Fé - FSF 

 

O presente trabalho teve o interesse de analisar o processo de ocupação e as questões 

sociais do bairro da Vila Embratel em São Luís - MA. O trabalho compreendeu atividades 

que se destacaram pelos resultados obtidos. Determinou-se como objeto de pesquisa 

levantar os aspectos históricos do bairro, ouvir a comunidade e reunir as informações 

possíveis sobre a área em estudo. Apresenta-se como objetivo geral apresentar os 

principais problemas urbanos e sociais enfrentados pela comunidade do bairro da Vila 

Embratel e como objetivos específicos: diagnosticar e levantar dados através da aplicação 

de questionários sobre a situação atual do bairro da Vila Embratel; analisar os dados 

levantados sobre os problemas da comunidade da Vila Embratel; mostrar para a 

comunidade escolar do Centro de Ensino Médio Dayse Galvão de Sousa especialmente os 

alunos do terceiro ano, turno matutino os resultados encontrados e analisados. Para a 

fundamentação teórica da temática foi realizada uma pesquisa bibliográfica e de campo, 

utilizando-se da abordagem histórico-crítica, contemplando as contribuições de: Aroucha 

(2010); Ana Fani (2001,2004); Castells (1983); Florestan Fernandes (1973); Lefebvre 

(2004); Milton Santos (1979, 2002, 2005); Villaça (2001), entre outros. O enfoque 

investigativo utilizado foi o histórico-crítico. Para a realização deste trabalho, foram 

necessários conhecimentos que não se restringiram somente a Geografia, pois como bem 

disse Lefebvre (2004), para se entender o espaço urbano não podemos nos deter às amarras 

disciplinares. Analisou-se também o processo de ocupação do bairro da Vila Embratel, 

bem como as suas problemáticas urbanas e, portanto, sociais. Analisar as questões sociais e 

urbanas do bairro foi uma tarefa complexa e trabalhosa, porém, gratificante, pois 

conseguiu-se agrupar algumas argumentações a respeito do que trata as questões urbanas 

de uma localidade. Identificou-se a origem dos aglomerados que constitui o Bairro da Vila 

Embratel além de poder caracterizar a morfologia do perímetro urbano envolvido. 

Discutiu-se também a aplicabilidade de alguns conceitos como favela e bairro que foram 

proveitosos para entender as diferentes problemáticas que o bairro apresenta no que se 

refere aos equipamentos urbanos. Como procedimentos, foram utilizados a pesquisa 

bibliográfica e documental e o estudo de caso. No tratamento da análise dos dados 

realizados utilizou-se da abordagem quanti-qualitativas que apresentaram como principal 

vantagem a possibilidade de integração entre os dados quantitativos e qualitativos, com 

aplicabilidade nos estudos descritivos com mensuração de variáveis previamente 

estabelecidas. No decorrer da pesquisa, foram adotados procedimentos como o 

levantamento de referencial teórico, a fim de subsidiar e conceituar aspectos relacionados 

ao tema proposto. Após esta etapa, elaborou-se o questionário com perguntas fechadas e 

aplicadas a 150 moradores do bairro. A forma de abordagem dos moradores foi aleatória, 

de acordo com a presença dos moradores na sua residência no momento da aplicação. O 

roteiro das perguntas dos questionários incluía questões sobre a procedência dos 

moradores, a religião, o tempo de residência no bairro, conhecimento sobre o nome do 

bairro, escolaridade, acesso aos equipamentos públicos entre outros. Os dados 
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quantitativos aqui apresentados foram em parte coletados no diagnóstico colhido em 

trabalhos de campo junto á população local através do questionário. Destaca-se que esta 

pesquisa considera alguns dados quantitativos, no intuito de discutir algumas questões 

fundamentais, mas não se trata de uma pesquisa quantitativa. Por tanto, a nossa análise se 

deu fundamentalmente sobre as analises feitas pelos moradores locais através da aplicação 

dos questionários. A aproximação com a realidade da Vila Embratel foi um dos fatores 

motivadores para a realização desta pesquisa, já que exerço a docência em escola 

localizada no bairro objeto de investigação. Da mesma forma, estimulou o interesse pela 

pesquisa à possibilidade de levar informações aos alunos do terceiro ano do ensino médio 

da escola Dayse Galvão de Sousa, sobre o entendimento de como se processa a dinâmica 

intraurbana nesta área. Dinâmica esta entendida através dos elementos que compõem a sua 

morfologia urbana, a sua estrutura intraurbana e ainda as relações sociais ali existentes. O 

levantamento histórico do bairro e a aplicação dos questionários permitiram identificar 

muitas informações sobre elementos importantes, como a origem do bairro e outros marcos 

históricos da Vila Embratel que ao mesmo tempo configuram a história da expansão 

urbana da cidade de São Luís.  Constatou-se durante a pesquisa de que o bairro da Vila 

Embratel caracteriza-se pelos baixos indicadores sociais e pela falta de infraestrutura em 

todos os seus aglomerados que surgiram ao longo dos últimos anos. As informações 

coletadas junto aos moradores do bairro foram essenciais para o desenvolvimento do 

trabalho aqui exposto e isto ajudou a esclarecer muito do que investigávamos. Os 

depoimentos dos moradores foram, portanto, essenciais, pois o seu tempo de morada e sua 

vivência com as principais problemáticas socioespaciais possibilitaram o nosso 

entendimento sobre o espaço urbano estudado. Nos vários dias em que estivemos na área 

de estudo pudemos perceber por um lado, o quanto a estrutura intraurbana da Vila 

Embratel é problemática e carente de infraestrutura, mas por outro lado, verificamos como 

os moradores conseguem se adaptar às dificuldades ali existentes. A experiência 

investigativa realizada no bairro da Vila Embratel permitiu entender como o espaço urbano 

se fragmenta e se dinamiza no cotidiano da comunidade. O subemprego, o desemprego, a 

falta de moradia, às precárias condições de habitação e de vida impõem aos moradores 

atividades imediatas, tais como, a autoconstrução e o comércio informal. A omissão do 

poder público é bastante visível como ficou demonstrado nos resultados tabulados, e isto 

ficaram claros durante as visitas de campo e no contato com os moradores. No período que 

antecede as eleições municipais muitas promessa de candidatos sobre melhorias para o 

bairro, tudo para prender a atenção do eleitor. Ao final desta pesquisa concluiu-se também 

que a população do bairro da Vila Embratel é considerada uma comunidade pobre, que 

pelo menos 50% da população vive em um espaço geográfico sem infraestrutura e outros 

que são recorrentes como: a) insuficiência ou baixa qualidade dos hospitais, escolas, 

creches, centros de lazer e cultura; b) precariedade nos serviços públicos de saneamento 

básico (fornecimento de água tratada e encanada, coleta e tratamento de esgoto), coleta de 

lixo, iluminação e pavimentação; c) sistema de transporte coletivo deficiente e precário, 

além de frequentes congestionamentos nas principais vias de circulação e que dá acesso ao 

bairro; d) elevados índices de violência (furtos, roubos e assassinatos), violência 

relacionada ao tráfico de drogas. Em uma das perguntas contidas no questionário os 

moradores responderam em que o bairro precisaria melhorar para que os moradores 

pudessem ter uma melhor qualidade de vida, em que os seus filhos pudessem ir e vir sem o 

medo da violência urbana. Outro item bastante enfatizado na fala dos moradores é a 

ausência de espaços de lazer, os que existem são improvisados e que tem o seu uso através 

de terrenos ociosos ainda disponíveis no bairro. O bairro em questão precisa de muitas 

melhorias, segundo os moradores, o descaso do poder público é bastante acentuado, a 
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comunidade vive em situações dramáticas quanto ao item segurança.  A segurança pública 

que aparece no levantamento de problemas como um dos indicadores mais apontado tem 

obtido relevância cada vez maior no conjunto das preocupações sociais. As taxas de 

criminalidade têm aumentado bastante, a segurança pública é um tema que preocupa a 

população e as autoridades. A crescente disponibilidade de armas pequenas e grandes 

vindas de facções criminosas, sobretudo dentro dos próprios presídios onde mesmo 

trancados comandam as ações violentas de criminalidade. Além disso, a falta de 

perspectiva de futuro, por causa do desemprego tem favorecido o aparecimento cada vez 

mais de grupos de jovens. O trabalho em si possibilitou um novo entendimento sobre o 

bairro da Vila Embratel a partir das ideias apresentadas nesta análise que facilitou a 

caracterização urbana dos elementos socioespaciais que constituíram ao longo do tempo a 

área aqui estudada. Por fim, o presente trabalho foi desenvolvido pelos alunos do Curso de 

Geografia da Faculdade Santa Fé, na disciplina Geografia Humana e teve como parceiro os 

alunos do terceiro ano, do ensino médio, turno matutino da Escola Pública Estadual Dayse 

Galvão de Souza localizado no Bairro da Vila Embratel.  

 

Palavras-chave: Vila Embratel, ocupação, espaço geográfico. 
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AS PRAIAS LUDOVICENSES EM FOCO: uma análise da proteção/degradação 

ambiental na orla da capital maranhense 
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O presente trabalho originou-se com a evidente preocupação com a balneabilidade das 

praias da capital e o cuidado dos banhistas, já que elas estão localizadas na baía de São 

Marcos, e esta, no Golfão Maranhense, onde há presença de mangues e restingas que 

abrigam algumas espécies faunísticas importantes. A pesquisa consiste nas praias da Guia, 

do Boqueirão ou dos Amores (protegida pela Marinha), Ponta d´Areia, São Marcos, 

Calhau/Litorânea, Caolho, Olho d´Água, do Meio e do Araçagy, que visa entender o 

público-alvo (os banhistas) como este observa e reflete sobre o próprio comportamento no 

que tange à preservação e consciência ambientais. No presente estudo, objetivou-se 

identificar os problemas que ocasionam degradação do espaço praístico e suas 

conseqüências para a sociedade. Bem como analisar o posicionamento dos banhistas em 

relação aos parâmetros identificadores do comportamento deles; discutir as diversas formas 

de contaminação observadas nas 09 (nove) praias pesquisadas da capital; registrar por meio 

fotos (figura 1 e 2) a degradação que as praias da capital se encontram. Utilizou-se o 

processamento quantitativo de dados ao atribuir valores aos resultados dos questionários 

aplicados com os banhistas e outros usuários diretos ou indiretos do recurso marinho, e 

qualitativo, quando se extrai algumas informações das fotos, dos vídeos e das observações 

apreendidas in loco. A justificativa desta presente produção partiu de um projeto que 

consistia na sensibilização dos banhistas, a qual acontecia após a aplicação dos 

questionários, com uma pequena discussão sobre o que fazer com o lixo produzido nas 

praias e sobre comportamentos saudáveis e nocivos quando se está em uma área que 

merece grande atenção de todos; que contou com o apoio de um grupo de alunos do curso 

de Geografia da UEMA,  e Órgãos competentes como: o  IBAMA, a  SEMA, da Capitania 

dos Portos, além de outros órgãos e instituições. Muitos poluidores podem ser 

visualizados: os esgotos domésticos com o avanço da especulação imobiliária, os lixos 

levados pelos usuários e donos de bares/restaurantes/lanchonetes/vendedores ambulantes, 

as embarcações com o óleo diesel. De acordo com as informações obtidas através dos 

questionários, a praia da Ponta d´Areia e a do Olho d´Água foram apontadas como as mais 

poluídas devido à intensa presença dos banhistas, principalmente nos finais de semana; em 

contrapartida, a de Araçagy foi a apontada como a menos poluída, devido a maior distância 

do centro da cidade, além da proximidade com outros municípios que estão na ilha do 

Maranhão (além da capital, estão Paço do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar). A 

prefeitura, através da Limpel, ainda tem feito pouco diante da demanda, já que se poderia 

atacar o foco de contaminação/poluição, em vez de ‘sanar’ somente a conseqüência. 

Segundo Magalhães Jr. (2007), os recursos hídricos para que sejam devidamente 

preservados necessitam do apoio da sociedade, afirmação esta que norteou a presente 

pesquisa e a provocar a coleta de informações dos frequentadores das praias, ou seja, a 

colaboração de todos é imprescindível para que se tenha uma área de lazer protegida, 

adequada, com taxas de balneabilidade permitidas para o usufruto de um bem tão 

importante a todos os seres vivos que dependem delas. Há um flagrante de poluição (figura 
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1 e 2) e desestabilização na orla ludovicense. O primeiro foi reproduzido na praia do Meio, 

que fica entre as praias do Olho d´Água e do Araçagy, com a forte presença de lixo, 

instalação desordenada de barracas e veículos estacionados em local impróprio. O 

segundo, esgoto sendo lançado in natura na praia de São Marcos. 

 

 
Foto 1 – Praia do Meio. Fonte: Geo nas praias. 

 

 

  
Foto 2 - praia de São Marcos. Fonte: Geo nas praias. 

 

Palavras-chave: balneabilidade, praias e degradação. 
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RIACHO “ÁGUA FRIA”: PRESERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA NASCENTE 

DO BAIRRO NOVA JERUSÁLEM – CODÓ-MA 

 

Orientando: Romylson Leal dos Santos e Tamires de Castro Arrais - Acadêmicos do 

Curso de Administração – CESCD/UEMA. 

 

Orientador: Marcelo Rocha Ferreira - CESCD-UEMA. 

Profª do Departamento de Administração - CESCD-UEMA. 

 

A Cidade de Codó está situada a leste do Maranhão, possui 118.038 habitantes de acordo 

com a estimativa do IBGE (2010), área da unidade territorial é de 4.365 Km². É banhada 

pelo Rio Itapecuru. Sobre ele deságua um dos mais importantes riachos da cidade de Codó, 

o “Água Fria” que percorria vários bairros da cidade, O Riacho Água Fria era um córrego 

de águas transparentes enfileirado por mangueiras e cajueiros às suas margens, onde 

dezenas de senhoras lavavam roupas até o anoitecer. Havia uma ponte de madeira onde o 

riacho cruzava as ruas 13 de Maio e João Pessoa. Quem queria encurtar, colocava uma 

tábua de uma margem a outra para atravessá-lo. Hoje percebe-se que a recuperação de 

nascentes é um instrumento relevante e constante para a preservação do meio ambiente, 

apesar de não solucionar o problema de poluição, sem as nascentes, é impossível ser 

implantado um projeto de despoluição dos grandes cursos d’água com sucesso. Com base 

no que menciona o Historiador codoense João Batista Machado, em entrevista, “O Riacho 

Água Fria, até a década de 30, corria caudalosamente dividindo Codó em cidade alta e 

cidade baixa. Suas margens eram lugares de momentos prazerosos e até grandes 

romances”. Na década seguinte, começaram os problemas que o levaram ao que 

conhecemos hoje. Leito que já desapareceu na maior parte de seu antigo curso natural, 

espaço perdido para o assoreamento, para a substituição de mata ciliar por casas. Em 

estudos percebe-se que durante muitos anos, o Riacho Água Fria foi importante recurso 

hídrico para a cidade de Codó. Mas com a construção do canal em alguns trechos, de casas 

e bairros ao longo do seu curso, ele praticamente desapareceu. Convém aqui mencionar um 

provérbio indígena, que permite uma reflexão acerca da ação antrópica sobre o meio: 

“Apenas quando o homem matar o último peixe, poluir rio, e derrubar a última árvore, irá 

compreender que não poderá comer o dinheiro que ganhou” (ARAÚJO JUNIOR, 2005). 

Como afirma Machado (1999, p. 79),... Romances proibidos frutificaram em suas margens; 

suas águas calientes lavaram doces e saudáveis pecados; algumas lendas históricas 

anestesiaram gerações passadas de doutores, fazendeiros, políticos, índios, negros, rapazes 

audaciosos e prostitutas e beatas que escreveram no seu leito aventuresco o heroísmo de 

uma saga. Percebe-se então a grande importância do Riacho Água Fria para nosso 

município e o quanto ele foi valioso e que hoje se encontra decadente. Hoje sofre devido 

grande urbanização e a poluição que traz prejuízos não só para o riacho como também para 

o rio onde tudo isso é despejado. O Riacho Água Fria é mais um exemplo de degradação 

dos recursos hídricos encontrados no município de Codó-MA. Pois, existem também 

outros córregos e riachos na mesma situação e que não estão sendo vistos, sem nenhuma 

medida para amenizar essa degradação. Em contrapartida, à medida que o tempo passa o 

número de casas no entorno dessas áreas, caminha-se para um processo irreversível de 

recuperação. São eles: Riacho Saco, São José, Riacho Poraquê, o Rio Codozinho, Lagoa da 

Trizidela e o próprio Rio Itapecuru, considerado a nível de estado, um rio com muitos 

prejuízos ambientais. Um problema que se encontra nas proximidades do local da nascente 

do bairro Nova Jerusalém é a extração de pedras que prejudica a vitalidade da nascente 

devido à exposição do solo a insolação e a própria erosão. Além disso, há a instalação de 
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fossa seca na proximidade da nascente o que pode levar à contaminação da mesma. Em 

relação córrego Água Fria com a mudança do Mercado Central para suas imediações, a 

vista foi perdendo sua beleza pelo processo de poluição que há sobre o canal, no qual era 

lançado todo tipo de lixo e dejetos, e como esse córrego deságua no Rio Itapecuru passou a 

ser também uma fonte de poluição para o rio. Foi constatado o que resta do Riacho Água 

Fria, é um fio de água que se arrasta entre ruas e quintais em vários bairros da cidade e que 

teve seu curso interrompido pelo lixo depositado às suas margens e no seu próprio leito. 

Vale ressaltar que a água que escoa é oriunda de esgotos, de residências e posta de 

lavagens de veículos e até de frigoríficos encontrados aos arredores. Diante do exposto, 

faz-se necessário a elaboração e implantação de projetos e ações que promovam a 

importância da preservação da área e a conscientização ecológica dos moradores que ali 

habitam para agirem como multiplicadores na preservação da nascente. 
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Figura 1: Temos o registro da situação atual da nascente do Riacho Água Fria; Figura 

2: Registro de construção de poços artesanais (cacimbão) as margens da nascente; 

Figura 3: Registro de construção de tanques para criação de peixes as margens da 

nascente e Figura 4: Registro de extração de pedras próxima a nascente.  

Figura – 3 Figura – 4 

 
 

Palavras-chave: Nascente. Degradação. Educação ambiental.  
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O Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão – Nugeo criado pela lei nº 

7.759/02 é constituído por três laboratórios (Geoprocessamento, Meteorologia e Recursos 

Hídricos) que desenvolvem cooperações técnico-científicas para atenderem ao Programa 

Planejamento e Gestão Territorial do governo do Estado do Maranhão. Suas principais 

linhas de atuação estão ligadas a questões de ordem socioeconômica e ambiental, 

desenvolvidas com o uso de geotecnologias em Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG) que auxiliam na tomada de decisão de projetos. A prática pedagógica desenvolvida 

pelo Núcleo Geoambiental que segundo CORDEIRO (2010) é considerada como o 

trabalho de repassar, ou transmitir, saberes específicos. Ou, ainda, um processo que está 

intrinsecamente ligado à teoria e à prática da docência, está alicerçada em um dos seus 

objetivos institucionais que vincula-se a disseminação de conhecimento. Esta prática 

trouxe novos olhares sobre este tipo de atividade, pois, visa à resolução de antigas questões 

sobre o descarte dos resíduos sólidos. AZEVEDO (1996) afirma que é uma questão 

urgente onde são equacionados aspectos ambientais, sociais, de saúde pública, bem como 

as novas formas de gestão que têm de está acordado com a nova realidade tecnológica, 

econômica e social, estabelecida no mundo, que exige soluções modernas, eficientes, eco-

compatíveis e a participação e o envolvimento social.  A nova Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, lei federal nº 12.305/2010, impôs ao setor público e privado uma nova 

maneira de como lidar com a produção de produtos, serviços e a destinação final dos 

resíduos sólidos. Técnicas como coleta seletiva, reciclagem e logística sustentam a base  

estrutural, que se fortalece no conceito de responsabilidade compartilhada, modelo de 

obrigações que reúne todos os elos da cadeia produtiva. Segundo Castilhos Júnior (2006) 

Os resíduos sólidos possuem características biológicas e químicas que variam conforme a 

situação cultural, socioeconômica, política e tecnológica de uma população. Sendo, 

portanto, importante defini-lo, para que se possa planejar ações de manejo adequadas com 

o intuito de diminuir os impactos ambientais causados por eles.  Seguindo a frase célebre 

de Louis A. Lavoisier “Na natureza nada se perde tudo se transforma” esta prática teve por 

objetivo mobilizar e conscientizar toda a comunidade acadêmica quanto às possíveis 

formas de reaproveitamento dos resíduos sólidos por ela gerados. Instigando-a a 

disponibilizar banners, que seriam descartados de forma indevida, para sua reutilização na 

produção de material didático, bem como, doar esse material na Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia-2012, divulgar os resultados a um público diversificado e instigar a 

Universidade para transformar essa prática em uma campanha contínua. A reutilização de 

banners foi-nos apresentada após uma visita técnica NUGEO/VALE onde buscávamos 

identificar as ações realizadas com relação ao tratamento e destinação dos resíduos sólidos 

ali produzidos. O estojo feito de banners foi uma iniciativa sustentável, sua culminância 

ocorreu na Rio + 20. Ao avaliar a natureza da iniciativa além de aceitá-la complementamos 

com a confecção de pastas, pois esta requer um maior volume de matéria prima na sua 

construção, material que advêm de apresentações de trabalhos em congressos e 
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propagandas de eventos da referida instituição de ensino. Os procedimentos adotados para 

a realização desta prática foi do tipo ação-prática, iniciamos as atividades mobilizando a 

comunidade acadêmica e coordenadores de alguns Centros da Universidade Estadual do 

Maranhão com a campanha “Doe um banner” onde foi possível recolher a matéria prima 

(banners em desuso) para a confecção de estojos e pastas. Em seguida ouve a seleção e 

classificação deste material e o envio para a montagem dos subprodutos que tiveram como 

destinação a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Os mesmos foram distribuídos 

para os visitantes do stand do NUGEO, através das doações deste material foi possível 

coletar dados sobre o nível de aceitação desta atividade. Com isto a prática pedagógica 

através da Campanha “Doe um Banner” (foto 01) resultou na obtenção de 43 banners 

possuindo várias estampas e tamanhos, que ao passarem pelo processo de reutilização 

geraram novos produtos num quantitativo de 900 itens didáticos sendo 130 pastas e 770 

estojos. Cada item foi devidamente identificado com uma fita contendo o slogan “Eu já fui 

banner um dia” (foto 2) ofertados diariamente por meio de distribuição e/ou sorteios na 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia sendo que os estojos eram destinados aos alunos 

e as pastas reservadas aos professores, pois contendo materiais educativos ilustrados como 

cartilhas, livros sobre a temática ambiental e regional e ainda panfletos informativos (fotos 

3 e 4).  

 

Foto 01 – Caixa da doação de Banners               Foto 02 – Pastas com fitas de identificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foto 03 – Material para a distribuição            Foto 04 –– Doação para professores e alunos      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: FIALHO/2012 
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Constatamos que as professoras (78%) foram bem mais presentes que os professores (22%) 

e segundo sua dependência administrativa, a rede estadual na modalidade do ensino médio 

foi bem mais representada (63%), seguidos pela rede Particular (25%), Municipal (05%) e 

Federal (0%7) como observa-se no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 01 – Quantitativo das pastas ofertadas aos professores segundo suas esferas 

administrativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              Fonte: Oliveira/2012 

 

Destes professores, as disciplinas que lecionam variaram bastante sendo possível 

identificar o interesse do público pela temática ambiental e pela reciclagem, fato que 

favorece interdisciplinaridade já que professores de matérias como biologia, química, 

educação ambiental, geografia, português, história e matemática, buscaram obter o material 

didático. Averiguamos também que docentes que lecionam disciplinas diferenciadas do 

currículo escolar de base como música, cosmética, enfermagem, administração também 

demonstraram interesse pelo material disponibilizado. A proposta ultrapassou o limite do 

município de São Luis, tais como: Pinheiro, Presidente Sarney, Santa Helena, Bacabal, 

Chapadinha e Balsas, fato que consideramos positivo, pois permite uma maior 

disseminação tanto desta prática pedagógica quanto do conhecimento contido no material 

didático disponibilizado. Além das escolas públicas e privadas tivemos a presença de 

outras instituições sendo elas: Pitágoras, Escola de Música, SEBRAC, UFMA, CEUMA, 

SEMA, ALUMAR, Cruz Vermelha, SENAC e IFMA. Com base nos dados acima 

organizados concluí-se, portanto, que a prática pedagógica realizada pelo NUGEO 

realizado na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia-2012 tornou-se possível, viável e 

positiva com total aceitação pelos professores alunos e demais visitante do stand. 

 

Palavras-chave: Prática pedagógica; reutilização; banners. 
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A CLIMATOLOGIA NO ENSINO DE GEOGRAFIA: Uma Reflexão Sobre a 

Produção de Recursos Didáticos 

 

Orientados: Jardeane da Silva RODRIGUES; Rodrigo Lima SANTOS – Voluntários 

Acadêmicos do Curso de Geografia – CESI/UEMA 

 

Orientador: Ronaldo dos Santos BARBOSA 

Professor Assistente do Departamento de História e Geografia do CESI/UEMA 

 

O ensino sempre foi uma constante preocupação vinculada ao meio social, atrelado a isso o 

modo como este é repassado e apreendido pelo seu público alvo, seja ele o ensino de 

matemática, português e principalmente a nossa prestimosa Geografia. Metodologicamente 

o ensino de geografia, desde a sua gênese até o momento atual vem recebendo grandes 

contribuições a sua sistematização e se mostrando uma grande ferramenta para 

compreensão da sociedade de maneira geral, em seus mais variados aspectos (social, 

natural, econômico, político e cultural). Notoriamente a chamada geografia escolar 

desenvolve grande papel na formação inicial dos cidadãos. Entender como o aluno 

desenvolve suas capacidades e habilidades cognitivas passa necessariamente por etapas 

metodológicas a cumprir. Quando falamos aqui em metodologia entende-se 

automaticamente que existem recursos para desenvolver tais métodos, estes são os recursos 

didáticos, aqui encarados como parceiros imprescindíveis para o ato da assimilação de 

conhecimentos. E vão desde o livro didático, quadro branco ou giz até recursos 

tecnológicos avançados como: computador, GPS e data show. Neste trabalho procuramos 

prestar esclarecimentos sobre o desenvolvimento, o papel e principalmente a importância 

dos recursos didáticos no ensino de geografia voltando às atenções ao desenvolvimento de 

recursos que podem auxiliar o trabalho com conteúdos de climatologia no livro didático de 

Geografia no ensino fundamental. É possível ainda observar apontamentos gerais sobre a 

climatologia no âmbito da geografia e sua relação com o ensino em sala de aula. Como 

forma de contribuir na produção de recursos didáticos em climatologia, trazemos para a 

discussão as propostas de atividades desenvolvidas no curso de extensão intitulado: 

Alfabetização Cartográfica e Espacial de Professores de Geografia do Ensino 

Fundamental, o qual teve 01 (um) de seus 09 (nove) encontros destinados especificamente 

as particularidades da produção de recursos didáticos em climatologia. No presente estudo 

objetivou-se construir materiais didáticos pedagógicos que proporcionem diretrizes para 

sanar as necessidades cognitivas do aluno ao trabalharem com os conteúdos de 

Climatologia na disciplina de Geografia. O trabalho metodológico aconteceu de forma 

inicial com a aplicação de questionários. A partir destes sentimos a necessidade da 

elaboração de uma proposta que veio por meio de um curso de extensão universitária 

promovido pelo Laboratório de Cartografia e Ensino - LabCartE, pensando no resultado 

parcamente negativo, em termos de recursos didáticos constatado via questionário na rede 

pública municipal de ensino. Com um total de nove encontros dos quais destinamos um 

para lidar com o trabalho estritamente relacionado à produção de recursos didáticos em 

Climatologia, os participantes do curso de extensão “professores da rede pública municipal 

de ensino e acadêmicos do curso de geografia licenciatura” conseguiram obter grande 

experiência no trato com material didático, pois os outros 8 encontros abordavam temáticas 

problema também constatadas via pesquisa de campo. O curso de extensão aconteceu em 

um total de nove encontros, e com certificação de 45 horas, sempre aos finais de semana, 

aos sábados. Os alunos receberam uma apostila, onde poderiam encontrar a temática de 

cada encontro, as atividades realizadas naquele dia, bem com os materiais a serem 
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utilizados. Como disciplina a Geografia fascina, por contemplar uma diversidade de 

conteúdos, que devem ser interligados com a produção de recursos didáticos que na 

atualidade é uma aproximação da realidade distante para o cotidiano do aluno. Sabe-se que 

a construção do saber se faz na observação, experimentação e percepção do mundo. Porém, 

nos deparamos com uma realidade diferente, onde os conteúdos de Climatologia são 

ministrados baseados na Climatologia tradicional e separativa, cujos fatores e elementos 

que a compõem são estudados individualmente, retratando-se a natureza de forma estática 

e inteiramente destituída de sua realidade. Os conteúdos são repassados através de uma 

linguagem técnica que dificultam a transposição por parte do professor e o entendimento 

por parte do aluno. Simielli, (2003) coloca que é de fundamental importância à 

diferenciação entre o saber universitário e o saber ensinado pelos professores na educação 

básica, assim como entre o saber ensinado e aquele realmente aprendido pelos alunos. O 

saber universitário está voltado ao conhecimento mais elevado do professor, no caso da 

geografia temos os conteúdos que constroem o espaço da criança e a cartografia 

considerada por muitos uma incógnita de difícil compreensão com conteúdos elaborados 

cientificamente; e o saber ensinado, que trata da capacidade de absorção do conhecimento 

transmitido pelo docente, é o caso das informações adquiridas pelos alunos. A relação 

existente entre os dois saberes, conhecidas por transposição didática, é uma readaptação do 

saber universitário para o saber ensinado, neste caso não devemos subjugar que há uma 

perda de valorização das informações, mas sim uma revalorização dos procedimentos 

pedagógicos. É importante que o docente tenha uma metodologia que possibilite aos 

discentes superar a dificuldade de não compreender as aulas, sugere-se que as atividades 

que eles tanto gostam sejam problematizadas, levando os a buscar soluções concretas que 

envolvam os conteúdos de Climatologia, é necessário a presença de materiais didáticos 

pedagógicos que eles possam tocar juntamente com os demais colegas da classe, tal 

procedimento seria viável visto que o conteúdo completa-se com a forma, representada 

nesta situação pelos recursos utilizados em aula. Diante do exposto para dominar tal 

conhecimento se faz necessário o aprimoramento dos recursos didáticos e também da 

participação de tecnologias e dos meios de comunicação. Aulas que valorizam o cotidiano 

do aluno transformam-nos em cidadãos críticos e que colaboram para o desenvolvimento 

da escola. Albuquerque et al (2009) dispõe que se a realidade social em que está inserido o 

adolescente não for levada em consideração, no processo de ensino aprendizagem ele não 

encontra identidade entre si próprio e o conteúdo oferecido pela escola. Nestas condições, 

o conteúdo se torna distante do aluno e, por isso, pouco interessante. Castrogiovanni 

(1999) aduz que os lugares particulares se interligam entre si de forma seletiva e de acordo 

com os interesses locais, nacionais ou mundiais. O espaço concretiza todas estas relações, e 

torna-se fundamental estudar o particular, o local. Desta forma o que se pretende explicar é 

que a parti da observação espontânea diária interligada ao uso dos recursos didáticos 

produzidos nas aulas relacionadas aos conteúdos de Climatologia os alunos poderão 

compreender as relações do tempo e do clima, além disto, poderão fazer uma comparação 

com os acontecimentos globais. Em outras palavras seria importante que o aluno 

compreendesse a real importância da Climatologia, visto que desde a antiguidade ela 

contribui para o desenvolvimento e sobrevivência de diversas civilizações (Mendonça 

2007). Os recursos produzidos permitiram-nos a compreender que as aulas cujo conteúdo 

ministrado seja climatologia serão mais interessantes visto que os alunos irá adquirir uma 

construção de conhecimento individual e coletivo. Seguem abaixo, alguns dos materiais 

produzidos para facilitar a transposição do conteúdo de Climatologia. 1) Abrigo 

Meteorológico - Materiais utilizados: Caixa de Papelão; Termômetro; Lápis de cor; Fita 

crepe; Papel; Cola. 2) Pluviômetro – Materiais utilizados: Garrafa pet; Régua 30 
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centímetros; Fita crepe; Massa de modelar; Tesoura. 3) Anemômetro – Materiais 

utilizados: Caixa de Leite; Massa de modelar; Palito de churrasco e de picolé; Cola quente; 

Papel, Lápis de cor e Tesoura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras – Chave: Climatologia. Recursos Didáticos. Ensino Fundamental. 
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Figura 02 – Figura 02: O pluviômetro 

é um aparelho de meteorologia usado 

para recolher e medir, em milímetros 

lineares, a quantidade de líquidos ou 

sólidos. Como sugestão de aplicação 

deste instrumento pode-se facilmente 

associá-lo a vários conteúdos do livro 

didático, como precipitações, por 

exemplo. 

Figura 03: O anemômetro é um 

instrumento utilizado para medir a 

velocidade do vento. Um instrumento 

de fácil construção, até mesmo pelos 

seus materiais que exige, além das 

suas grandes possibilidades de 

trabalho. 

Figura 01 – O Abrigo 

meteorológico trata-se de uma 

estrutura semelhante a uma caixa 

ventilada, projetada para proteger 

da exposição direta do sol, das 

chuvas e condensação, os 

instrumentos que medem, por 

exemplo, a temperatura, a pressão 

e etc. 
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UMA ANÁLISE DAS VAGAS OCUPADAS NO CURSO DE GEOGRAFIA DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO 

Orientados: Danillo José Salazar SERRA – Acadêmico do Curso de Geografia 

(Licenciatura-Bacharelado) da Universidade Estadual Do Maranhão. Membro do Grupo de 

Estudos de Dinâmica Territorial (GEDITE); Letícia Salazar SERRA - Acadêmica do Curso 

de Administração da Universidade Federal do Maranhão. - Voluntários 

Orientadora: Nádja Furtado Bessa - Professora Mestra do Departamento de História e 

Geografia da Universidade Estadual Do Maranhão. 

O presente artigo tem por objetivo expor a problemática de ingresso e regularidade dos 

acadêmicos no curso de graduação em Geografia da Universidade  Estadual do Maranhão, 

em consonância com a Lei Federal 12.089/09 criada pelo então Deputado Federal Maurício 

Rands. Sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 11 de novembro de 2009, 

proíbe uma pessoa ocupar, na condição de estudante, 2(duas) vagas, simultaneamente, no 

curso de graduação, em instituições públicas de ensino superior em todo território nacional. 

A pesquisa iniciou-se com o levantamento de referencial teórico metodológico sobre o 

processo de estruturação do ensino superior no Brasil, através da análise de autores como 

Marilena Chauí e José Dias Sobrinho. De acordo com Chauí (2003), a Universidade 

pública brasileira nasceu como uma instituição social, expressão particular da estrutura 

social em determinado contexto histórico. Utilizou-se como ferramenta de aquisição de 

dados: artigos, revistas, sites, jornais e livros, além da observação direta extensiva, através 

da aplicação de 52(cinquenta e dois) questionários aos acadêmicos do primeiro ao oitavo 

período do curso de Geografia da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) no 

intervalo de janeiro e dezembro de 2011. Os dados obtidos foram tabulados no software 

Microsoft Excel, versão 2010. Apresenta-se como resultado que 13% dos acadêmicos 

(Gráfico 01) declaram frequentar dois cursos, simultaneamente, em instituições públicas 

após a aplicação da Lei Federal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 01 - Quantidade de alunos matriculados em outra instituição de ensino superior. 
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Identificou-se que 57 % dos acadêmicos (Gráfico 02) declararam possuir matrícula após a 

validação da Lei Federal 12.089, caracterizando assim a falha no sistema de fiscalização. A 

ausência de interligação entre os bancos de dados acadêmicos das instituições públicas de 

ensino superior de São Luís favorece o descumprimento da referida Lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 02 – Ano de matrícula em outras IES. 

 

Através de entrevistas realizadas com acadêmicos de outros cursos da Universidade 

Estadual do Maranhão (UEMA) e Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e acesso ao 

Sistema Integrado de Gestão das Atividades Acadêmicas confirmou-se a falha no 

cumprimento da Lei Federal 12.089/09. Na Figura 01, tem-se uma amostra de duas 

matriculas ativas, em junho de 2012, na Universidade Federal do Maranhão. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Sistema acadêmico.  
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O descumprimento da Lei Federal 12.089 é ocasionado, entre outros fatores, pela 

inexistência de interligação entre os bancos de dados acadêmicos das instituições públicas 

de ensino superior no Estado e nos diferentes códigos recebidos pelo acadêmico em uma 

universidade. O cumprimento da Lei supracitada possibilita a abertura de novas vagas em 

cursos superiores de graduação, favorecendo a melhoria de índices na educação superior 

maranhense. 
 

Palavras – chave: Acadêmicos irregulares. Lei Federal 12.089/09. São Luís - MA. 
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A CONSTRUÇÃO DA NOÇÃO DE VISÃO VERTICAL A PARTIR DE 

FOTOGRAFIAS AEREAS USANDO ESTEREOSCÓPIO ÓTICO 

 

Orientados: Rodrigo Lima SANTOS; Jardeane da Silva RODRIGUES - Voluntários 

Acadêmicos do Curso de Geografia – CESI/UEMA 

 

Orientador: Ronaldo dos Santos BARBOSA 

Professor do Departamento de História e Geografia CESI/UEMA 

 

Visto que no ensino fundamental o aluno precisa ter desenvolvidas habilidades para com o 

trabalho cartográfico, essencialmente no que tange a capacidade de manipulação dos 

mapas, o aluno precisa entender que o mapa seja ele de qual natureza for, é constituído de 

elementos como, legenda, título, símbolos e seus significantes dentre outros elementos que 

completam a intencionalidade do mapa no sentido amplo, a comunicação. Partindo deste 

principio de conhecimento do mapa como instrumento essencial, realiza-se este trabalho na 

tentativa de sistematizar um dos principais elementos presentes em toda e qualquer 

representação cartográfica mais elaborada, a noção de visão, particularmente a visão 

vertical. O trabalho aconteceu no Laboratório de Cartografia e Ensino – LabCartE da 

Universidade Estadual do Maranhão – UEMA/CESI, como público alvo tivemos alunos do 

ensino fundamental – 6° Ano – da Unidade Integrada Roseana Sarney que está localizada 

em João Lisboa – MA. E anteriormente em outra oportunidade, já havíamos realizado a 

mesma atividade com alunos do curso de Geografia Licenciatura da UEMA campus de 

Imperatriz, durante a realização de um curso de extensão universitária ministrado pela 

equipe do LabCartE, com duração de 3 meses e que envolveu ainda professores da rede 

pública municipal de ensino. Ao realizar estas atividades, objetivamos, primeiro com os 

alunos do ensino fundamental, desenvolver as habilidades cognitivas para que eles sejam 

capazes de entender e realizar a projeção de um objeto ou lugar de uma perspectiva vertical 

e no mapa conseguir identificar a utilização de tal visão. Segundo, com os acadêmicos do 

curso de geografia e professores da rede pública de ensino, buscamos identificar até que 

ponto e noção de visão vertical estaria desenvolvida nestes, e oferecer caminhos 

metodológicos para a adequação no ensino fundamental e principalmente sua utilização em 

sala de aula. Empregamos para a realização deste trabalho fotografias aéreas da cidade de 

Imperatriz – MA em escala de 1:25.000 de 1996 de diversos pontos da cidade, 

estereoscópio ótico, e o espaço cedido pelo LabCartE, além de materiais usados para 

trabalhar as representações. A metodologia empregada para a realização do trabalho foi, 

principalmente a observação por parte dos alunos, esta ocorreu nas fotografias aéreas da 

cidade (Figuras 01 e 02), exposições verbais para o ensino fundamental e para os 

acadêmicos de Geografia feitas pela equipe do LabCartE, além destas já citadas, contamos 

ainda com as discussões e relatos de experiências bem como orientações metódicas quanto 

ao manuseio adequado e possibilidade de trabalho com o instrumental utilizado. A visão 

vertical é quando o individuo se coloca numa perspectiva muito acima do objeto 

representado e consegui vê-lo como se este estivesse aos seus pés, está técnica é 

empregada na confecção dos mapas, os alunos precisam ter isso bem definido em sua 

mente, pois estão diariamente diante de situações onde é utilizada a visão vertical. No 

desenrolar das atividades vários pontos chamaram a atenção de nossa equipe até pela 

gravidade da situação encontrada, e ainda pela superação das expectativas iniciais da 

equipe, podendo ser dividido esta etapa em três momentos. O primeiro refere-se aos alunos 

do fundamental (Figura 01) onde constatamos a real evolução dos alunos, que antes não 

tinham propriedades suficientes para com a noção trabalhada, no entanto, após 
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exemplificações com mapas, e objetos do cotidiano deles e a utilização do estereoscópio e 

fotografias aéreas (Figura 01) conseguiram desenvolver habilidades necessárias a 

sistematização dessa noção de visão vertical, isso foi percebido quando foram convidados 

a fazer uma representação do Laboratório de Cartografia e Ensino a partir de visão vertical, 

no decorrer das representações muitas dúvidas são colocadas sobre a representação de 

vários objetos, o que mostrou o empenho dos alunos. O segundo momento é dedicado aos 

acadêmicos de Geografia e professores (Figura 02) onde, são convidados, depois das 

exposições iniciais a realizarem uma atividade de representação a partir da visão vertical 

com as fotografias aéreas e mapas (Figura 03) sendo percebido por nossa equipe certa 

dificuldade de trabalho para com esse tipo de noção, algumas confusões no sentido da 

definição da própria visão foram constatadas e percebidas, alguns tiveram bastante 

dificuldade em organizar objetos dentro da perspectiva de trabalho desenvolvida. E o 

terceiro e último momento dedicamos a fazer uma análise dos resultados alcançados, desta 

maneira concluindo o trabalho, a partir da experiência realizada é possível perceber e 

comparar a proximidade das realidades tanto na universidade, local onde se formam os 

futuros profissionais que irão atuar no mercado da região, quanto no ensino fundamental, 

onde estão os futuros acadêmicos e profissionais das diversas áreas do conhecimento. Os 

alunos e acadêmicos partilham ainda, infelizmente, de um mesmo problema, a falta de base 

necessária a formação dos conceitos cartográficos, este problema, porém, acreditamos ter 

sua essência nos procedimentos adotados e na falta de preparo que muitas vezes apenas 

reproduzem conceitos prontos e acabados e não levam os alunos a pensar e refletir sobre a 

sua própria realidade, desenvolvendo experiências concretas e significativas na vida do 

aluno. Ao desenvolver esse tipo de atividade percebe-se a tamanha importância da 

dimensão prática das atividades, onde os alunos possam a assumir o papel cada vez mais 

de sujeitos e produtores do seu conhecimento no processo de aprendizagem, 

experienciando seus conhecimentos, testando hipóteses e comprovando teorias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Alunos do ensino fundamental 6º Ano, visualizando fotografias aéreas de 

Imperatriz, com estereoscópio ótico. 
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Figura 2 – Acadêmicos do curso de Geografia CESI/UEMA e professores da rede pública 

municipal de Imperatriz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Atividade produzida pelos acadêmicos do Curso de Geografia e professores 
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Palavras–chave: Visão Vertical. Fotografias Aéreas. Estereoscópico Ótico. 
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O CULTO AOS MORTOS NA ROMA REPUBLICANA 

 

Orientada: Maria Felix Pereira Calixto - Voluntária 

Acadêmica do Curso de História - CESI/UEMA 

 

Orientadora: Profa. M. e. Margarida Chaves dos Santos – CESI/UEMA 

 

Colaborador: Prof. Mestrando Fabrício Nascimento de Moura – IH/PPGHC/UFRJ 

 

Propomo-nos a revelar nesta pesquisa a finalidade dos rituais de celebração da morte em 

Roma Repúblicana, buscando compreender como surgiu entre os antigos a necessidade do 

homem de cultuar divindades. Para tanto, nos debruçaremos sobre os relatos descritos por 

Políbios (História, VI, 53-54) documento que revela as práticas dos rituais de celebração 

da morte. Consultamos também como fundamento teórico os conceitos desenvolvidos na 

obra de Arnold Van Gennep, na qual verificamos um estudo ordenado sobre os ritos de 

passagem. O projeto tem como objetivo investigar os elementos que compõem o 

imaginário fúnebre dos cidadãos romanos e como atribuem veneração aos seus 

antepassados como almas divinizadas. Desse modo, nosso olhar se desloca para o contexto 

religioso do período republicano, momento que a religião romana se centralizava na 

família, onde os deuses do campo e da casa recebiam cultos de adoração. Por meio dessa 

perspectiva buscaremos respostas na história das crenças dos povos romanos para entender 

o sentido das práticas religiosas associadas ao culto dos mortos, assim visamos identificar 

características dos cerimoniais de sepultamento dos homens ilustres, cujos mortos eram 

homenageados por meio de manifestações espetaculares. Verificamos que a religião 

romana em cultuar os mortos é uma prática em crenças antigas que se sustentam até os dias 

de hoje, quando observamos que os rituais de celebração da morte seguem costumes 

semelhantes no ato de homenagear o morto, então notemos que as práticas continuam nos 

funerais, também conhecidos como velórios. È evidente que certos conceitos foram 

renomeados, porém não foram substituídos, e permanecem como testemunhos do que são 

os ritos fúnebres. Em ‘’a cidade antiga’’, Fustel de Coulanges descreve que, para os 

romanos, os mortos eram criaturas sagradas e davam a eles nome de deuses manes assim, 

as almas eram divinizadas pela morte. Acreditava-se que o culto aos mortos correspondia 

às relações religiosas que se deveria manter entre os deuses e as cidades, assim como a 

religião doméstica que oferecia ritos aos deuses domésticos, celebrado pelo pater 

famílias,
38

 que através deste culto o homem antigo divinizava as almas humanas pela 

morte. Desse modo, estaremos nos referindo ao culto aos deuses sagrados por terem 

influenciado nas relações culturais dos povos romanos. Acredita-se que durante muito 

tempo a alma continuava associada ao corpo, pois a morte não os separava, permaneciam 

ligados um ao outro. Desta crença antiga, surgiu a necessidade do homem de cultuar 

divindades, e como os mortos eram tidos como divindades sagradas foram dado a eles a 

mais respeitosa veneração, temidos e amados como deuses. Os romanos atribuem aos seus 

antepassados o status de almas divinizadas, daí à associação da religião ao culto dos 

mortos. Diante disto, quem já não se questionou em saber qual é o verdadeiro sentido dos 

ritos fúnebres? E qual significado simbólico dos ritos de passagem? Analisando os ritos de 

passagem, saberemos que se trata da transição de um individuo do estado social para outro. 

Assim, o ritual funerário é realizado por ocasião da morte de alguém. Arnold Van Gennep, 

                                                 
38

 Chefe de família, de fundo genético, representado pela figura masculina e a mais velha da casa como, o 

pai.   
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em seu estudo clássico sobre os ritos de passagem, diz que, durante o luto os parentes do 

morto constituem uma sociedade especial, situada entre o mundo dos vivos, por uma parte, 

e o mundo dos mortos por outra. Observando os funerais contemporâneos, verificamos que 

o ritual de celebração do morto não é tão diferente em comparação com os rituais antigos. 

Desde a antiguidade, a tradição de cultuar os mortos é um momento de grande respeito, o 

que exige um aparato ostentado na preparação do defunto e da cerimônia. Apesar de o 

ritual ter passado por algumas modificações, ainda é possível encontrar traços herdados das 

gerações antigas, a saber: o ato de chorar o morto e o desfile solene até o enterro remete 

tais ocasiões à cerimônia fúnebre de um cidadão romano. Arnold Van Gennep nos relata 

que, na passagem do morto para outra vida, o homem morto força os sobreviventes a se 

preocuparem em fornecer todos os objetos necessários, material como roupas, alimentos, 

armas, ferramentas e também instrumentos religiosos e amuletos. (GENNEP, 1978: 214). 

Os costumes romanos de cultuar os mortos consistiam em uma série de detalhes que vão 

desde o momento que um homem morre até o seu ritual de sepultamento. Os ritos fúnebres 

nos mostram como era realizada os rituais de preparação do corpo no qual, família romana 

se dedicava nesta atividade por ser forte a crença religiosa. Acreditava-se, que após a 

morte, o falecido devia receber oferendas e celebrações para sua alma não permanecer 

errante, vagando pelo mundo. Assim, deveriam possuir uma moradia (os túmulos) para que 

esses mortos não atormentassem a vida dos vivos, os túmulos eram os templos dessas 

divindades. De fato, na ocasião da morte de algum parente, os familiares ficavam 

responsáveis pela preparação do corpo e após a morte de alguém era de costume chamar 

por três vezes o nome do falecido, para então, ter certeza de que ele havia morrido. 

Algumas tradições romanas tinham o hábito de no leito de morte, manter os parentes mais 

próximos do falecido reunidos ao redor da cama. Cada pessoa ficava em uma posição 

diferente, onde o pai permanecia na cabeceira da cama, a mãe pelo lado dos pés. Estas 

posições eram uma representação simbólica que caracterizava uma transição de um novo 

momento que estava para acontecer. No final são ouvidos gritos de lamento e dor pelos 

pais e vizinhos, reunidos no quarto (GENNEP, 1978: 211). Depois deste momento, o corpo 

seria colocado no chão. Isto era feito para que o morto se encontrasse com a mãe terra. 

‘’Imediatamente após a morte, o corpo é posto no chão, para que a alma, mais facilmente 

pudesse encontrar o caminho para a morada dos mortos’’ (GENNEP, 1978: 211). Entre as 

divindades do imaginário fúnebre está a figura mitológica do barqueiro ‘’Caronte’’-para os 

romanos era um deus responsável por transportar as almas para o mundo dos mortos. 

Vejamos na imagem: 

 

 

 

 

 
Figura 1: o barqueiro “caronte” carrega em seu barco os mortos. 
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Da necessidade de conhecer os princípios da religiosidade da sociedade romana, surgem 

alguns questionamentos, a saber: quais as raízes da crença sobre o destino dos mortos? Por 

que desde as instituições antigas o homem acreditava que a vida não se encerrava com a 

morte? Em que lugar e de que maneira viveria esta segunda existência?
 
Como eram 

celebrados os rituais fúnebres entre os romanos e qual o seu significado? Por que razão 

entre os antigos os mortos eram tomados como deuses?
 
Os questionamentos aqui propostos 

tornam a abordagem relevante, uma vez que demonstra a originalidade temática por não 

haver estudos aprofundados, na historiografia especializada, sobre os ritos fúnebres na 

Roma Republicana. O culto aos mortos representa autenticamente o culto dos 

antepassados. (COULANGES, 1989: 29). Politeísta em tudo, o cidadão romano acredita na 

sobrevivência da alma e todos os seus atos têm caráter eminentemente religioso. Isto nos 

leva ao culto aos dos mortos. Ambos têm a mesma antiguidade e estavam tão estritamente 

associados que a crença dos antigos fazia deles apenas uma religião. Lar Demônio, Héróis, 

deuses e Lares. Enfim, tudo o que permeava o mundo do além pertencia ao domínio 

sagrado, assim os sepulcros e túmulos, sobretudo eram protegidos por poderes 

sobrenaturais, logo o culto aos mortos havia de desempenhar um papel importante através 

da história religiosa de Roma. 

 

Palavras-chave: Religião, Morte, Roma Republicana. 
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CRACK: AS PEDRAS QUE OS LUDOVICENSES NÃO ESTÃO DANDO 

CONTA DE CARREGAR 
 

Orientando: Marco Aurelio Costa Ribeiro – Voluntário 

Graduando de Geografia Licenciatura e Bacharelado (RIBEIRO, M. A. C.) 

 

Orientador: Cláudio Eduardo de Castro – Profº Drº do Curso de Geografia Licenciatura e 

Bacharelado (CASTRO, C. E.). 

 

O crack surgiu nos Estados Unidos da América (E.U.A.) no início dos anos 80 (KESSLER, 

2008).No Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde (O.M.S.), ele foi introduzido 

em 1989, isso se deu principalmente por que as maiorias dos índios que vivem nas cidades 

fronteiriças do Brasil e Bolívia para reforçarem sua renda, a qual de dá com a plantação, 

colheita e venda da folha de coca (Erythroxilon coca), matéria prima básica principal do 

crack (DOMINGO ESPETACULAR, 2011) e que é originária da América do Sul 

(LONGENEKER, 2002). De acordo com a Confederação Nacional de Municípios (CNM), 

98% dos municípios brasileiros já possuem o crack como epidemia (O ESTADO DO 

MARANHÃO, 2010). Em São Luís, a primeira apreensão do crack se deu em julho de 

2008 (DENARC, 2011) e por ser uma quantidade pequena, apenas 2,8 gramas, não foi 

levado a sério pelo poder público, e inclusive cogitou-se que o crack nunca iria se alastrar 

na capital ludovicense, já que não se encaixava no perfil dos usuários de drogas ilícitas da 

capital, que tinham um histórico bem consolidado de uso apenas da maconha. Essa 

previsão mostrou-se equivocada, conforme os dados atuais do Departamento de Narcóticos 

do Maranhão – DENARC e da Superintendência de Polícia da Capital (S. P. C.), onde 

consta que só em 2010 a apreensão de crack em São Luís aumentou em 540 % comparado 

às apreensões de 2009. Através dos levantamentos documentais (JORNAL PEQUENO, 

2008; ESTADO, 2011; IMPARCIAL, 2011; DENARC, 2012), descobriu-se que esse 

entorpecente chegou ao Maranhão através da Região Tocantina, vindo principalmente do 

Norte do Brasil, através da Fronteira do Brasil com a Bolívia. Já os principais corredores 

da matéria prima (cocaína), são Corumbá no Mato Grosso do Sul e Puerto Quijarbo na 

Bolívia. A cocaína entrou (e entra) em São Luís, pela BR 153 e através do Porto Ponta da 

Madeira (por Ferry Boat), transportada e distribuída para as várias “bocas de fumo” da 

capital. Tendo em vista o exposto, o presente estudo teve como objetivo levantar dados do 

acréscimo de apreensão e consumo de crack na capital maranhense, de janeiro de 2009 a 

dezembro de 2011, e fazer um comparativo paralelo do aumento de homicídios 

demonstrando o quanto está sendo difícil para o poder público e a sociedade em geral, 

lindar com esse problema, que já é considerado epidemia nacional, e que no Maranhão e 

em especial, São Luís, não é diferente. A metodologia utilizada foi o levantamento 

bibliográfico e a Pesquisa Documental e de Campo, esta última de acordo com Lakatos 

(2002), “[..] é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou 

conhecimentos acerca de um problema para o qual procura uma resposta”. Com os dados 

levantados, percebeu-se que o crack vem sendo utilizado cada vez mais frequentemente e 

com mais intensidade na capital maranhense e que os homicídios cresceram na mesma 

grandeza que o tráfico e o consumo do crack, ainda, mais 70% desses homicídios têm 

ligação direta com tráfico (figura 01). Ambos, em proporções alarmantes. Isso se dá 

principalmente pela falta de politicas públicas voltadas para a repressão e controle da 

entrada da droga na capital e também pela falta de campanhas educativas mais sólidas e 

eficazes.  
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Tabela - apreensão de crack  

(em gramas). 

ANO APREENSÃO 

2009 4.618,908 

2010 56.405,149 

Fonte: DENARC, 2011. 

Tabela – homicídios. 

ANO HOMICÍDIOS 

2009 487 

2010 412 

Fonte: Superintendência de Polícia  

da Capital, 2011. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com isso, conclui-se que o crack vem tomando conta das ruas e das vidas dos ludovicenses 

em uma velocidade assustadora e preocupante, principalmente dos jovens e adolescentes. 

Assim como, também, excluindo dos lares um contingente de pessoas que dependentes da 

droga, procuram-na cada vez mais. A relação do expressivo aumento das apreensões do 

crack e os homicídios têm uma relação inversa, o que ocorre pela rapidez com que o 

usuário se torna dependente, exaurindo sua forças para a prática de crimes com ocorrência 

de homicídios, porém, o sensível aumento de usuário, impõe a existência de outros crimes, 

como pequenos furtos, roubos, assaltos e que devem ser melhor averiguados. Contudo, 

deseja-se que o poder público e a sociedade em geral se unam para tratar do assunto como 

sendo uma epidemia de grande alcance e um caso de saúde publica emergencial, caso 

contrário, todos irão perder a batalha contra essa droga devastadora e veremos o futuro dos 

nossos jovens e adolescentes manchado por cinzas e sangue. 

Palavras-chave: Crack; Homicídio; São Luís; Drogas. 
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AS CONSEQUÊNCIAS DO CONTROLE SOCIAL LOCALIZADO EXERCIDO 

PELA POLÍCIA NO MEIO URBANO 

 

Orientado: Kenneson Lima Ferreira - Voluntário
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Orientador: Cláudio Alberto Gabriel Guimarães
 

Prof. Dr. Orientador - Depto de Direito da Universidade Ceuma - UNICEUMA 

 

Decerto, a violência policial é um problema crônico no Brasil. Assim, propõe-se a análise, 

com uma visão crítica, da atividade policial diferenciada no tratamento de específicos 

grupos sociais. Para tanto, busca-se esclarecer o legado autoritário brasileiro, 

consubstanciado em várias instituições da sociedade brasileira que ainda carecem de uma 

adaptação democrática. O principal foco será a polícia, que, devido a uma transformação 

nas formas de controle social, passou a ser umas das principais instituições utilizada para 

tal fim no meio urbano, em seguida, buscar-se-á demonstrar a criação da figura do 

delinquente – através da criminalização primária –, para, ao final, frisar a consequente 

movimentação daquela instituição de controle social para uma atuação localizada sobre os 

grupos marginalizados. No que diz respeito à base teórica que sustenta essa reflexão, 

procurou-se apresentar conceitos clássicos da criminologia crítica bem como avançar em 

direção ao pensamento de criminólogos mais contemporâneos. O ponto nodal toca a 

função política e simbólica que desempenha o sistema penal pátrio. O objetivo é ter um 

panorama específico sobre a dinâmica da seletividade no âmbito punitivo, realizando uma 

correlação entre o controle social, a marginalização de determinados grupos e a 

consequente incidência do controle social institucionalizado sobre aqueles que são 

excluídos. Por meio da metodologia empregada por Pierre Bourdieu e utilizada por David 

Garland, procura-se compreender como opera a dinâmica da seletividade do sistema penal, 

a partir de uma abordagem mais ampla, inserida na ideia de campo do controle do crime. 

Isso porque, o controle do crime perpassa os mecanismos formais do sistema penal, 

verificando-se, igualmente, nos controles sociais informais que se estribam nas atividades 

cotidianas e nas interações da sociedade civil. Realizou-se um levantamento bibliográfico 

das principais teorias criminológicas que procuram explicar o funcionamento do sistema 

penal atual, a teoria do estado e a legitimação deste para a utilização dos meios de controle 

social, visando a construção de um arcabouço teórico apto a apreender a complexidade dos 

mecanismos de punição das sociedades contemporâneas. Não temos uma sociedade com 

interesses uniformes, mais ao contrário, uma diversidade de interesses, todavia, a classe 

dominante através da utilização do Estado e do direito, estabelece seus valores nas normas 

penais incriminadoras, por meio de ideologias, como se fossem anseios de todos, e por 

consequência cria a figura do delinquente, movimentando a polícia para um controle 

localizado e violento destes marginalizados a fim de evitar incômodo em seus privilégios. 

Por serem os bairros periféricos mais vigiados e controlados pela polícia, são, em geral, 

indivíduos pertencentes a essas comunidades que sentam no banco dos réus, máxime pelo 

poder de seleção da polícia, que se direciona aos cidadãos que não ostentam os padrões da 

sociedade neoliberal. O patrimônio privado é extremamente valorizado no Brasil, tanto que 

os dados do Ministério da Justiça, do Departamento Penitenciário, da Secretaria da Justiça, 

demostram que 72% dos presos no Brasil são vinculados ao patrimônio. Nesse contexto, é 

simples entender o motivo pelo qual os bairros periféricos são mais vigiados pela policia, 

vez que as pessoas que têm a maior probabilidade de infringir as normas que protegem o 
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patrimônio, são aquelas que não têm patrimônio, ou seja, em regra, moradores de favelas, 

portanto, temos uma atuação policial por sujeito e não por conduta (direito penal do autor). 

 

Figura 1
39

 Figura 2
40

 

 

Fonte: Folha.com/Foto de Luiz Murauskas-

Folhapress 

 

Fonte: Portal R7/Foto de Wesley Santos-AE 

 

É mister que se estabeleça a diferença entre o discurso dogmático ensinado nas 

universidades e a realidade, principalmente no âmbito punitivo, vez que, no Brasil o 

discurso de defesa social e de manutenção da paz, não passam de ideologias para a 

perpetuação da desigualdade social, o que atenta, de plano, a democracia. É facilmente 

perceptível, pela análise da clientela do sistema penal, que no Brasil ocorre fenômeno da 

criminalização primaria e secundaria. Não se tem justificativas para esse comportamento 

seletivo, covarde e violento, vez que o Brasil se declara como um Estado Democrático de 

Direito, e em Estados desse jaez não se admite privilégios, o que traz a necessidade de uma 

democratização das nossas instituições formais de controle social, tendo em vista que ao se 

comportarem desta maneira os agentes destes órgãos formais do sistema penal trazem a 

tona sua falta de compromisso com a justiça social. 
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TUTELAS DE URGÊNCIA NO ATUAL ORDENAMENTO JURÍDICO: uma 

análise a partir da visão de processualistas do sistema jurídico brasileiro 

 

Orientada: Rute de Jesus da Costa Barros - Voluntária 

Acadêmica do Curso de Direito da Universidade Ceuma do Maranhão - UNICEUMA/ 

Integrante do Núcleo de Direito Processual Contemporâneo – NPC/ Bolsista do PIBIC 

 

Orientador: Alexandre Reis Siqueira Freire 

Professor Msc. do Curso de Direito da Universidade Ceuma do Maranhão – UNICEUMA/ 

Tutor do NPC 

 

A presente pesquisa tem o enfoque no estudo das tutelas de urgência no atual 

ordenamento jurídico com base na visão de processualistas do sistema jurídico brasileiro. 

O estudo passa pelo entendimento de que se tem como antecipação de tutela o ato do juiz 

de antecipar, parcial ou totalmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde 

que, exista prova inequívoca e o juiz se convença de verossimilhança da alegação 

conforme preleciona o artigo 273, do Código de Processo Civil. Neste mesmo artigo o 

legislador elencou as hipóteses legais e regras para aplicação dessa antecipação durante 

qualquer procedimento. Para Eduardo Arruda Alvim, a antecipação de tutela possui 

nascimento na Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXXV, que garante 

expressamente o acesso amplo ao Judiciário em caso de lesão ao direito. Para o autor, esse 

ato judicial é ligado intimamente ao princípio também expresso na Constituição – de 

isonomia. Entretanto especifica a hipótese de antecipação do inciso II, do artigo 273, 

assim como a prevista no §6º do mesmo artigo, à ratio essendi do inciso LXXVIII do 

artigo 5º. Conforme Edoardo Ricci, a antecipação de tutela disposta no art.273, CPC, não 

contém qualquer limitação como se pode perceber na redação do referido artigo. Essa 

norma não coloca qualquer obstáculo a uma possível antecipação de efeitos para qualquer 

direito. Sendo, portanto, requisitos da tutela de urgência o fumus boni juris – a 

possibilidade da segurança de um direito ser invocada - e o periculum in mora – é o 

potencial dano, ou seja, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação pela ineficácia 

ou morosidade do processo principal. A técnica processual se mostra capaz de garantir a 

tutela dos direitos a partir do momento que o texto legislativo é interpretado no sentido de 

conferir efetividade à tutela jurisdicional. A metodologia aplicada neste trabalho foi 

orientada com base no atual Código de Processo Civil, revisão bibliográfica do tema, com 

pesquisa jurisprudencial nos tribunais superiores, quer sejam, jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, e Tribunais de Justiça, análise em livros, 

artigos e material bibliográfico disponível nos meios eletrônicos. Tem-se aqui como ponto 

de discussão a eficácia das medidas de urgência no atual ordenamento jurídico, sua 

legitimidade e se há o cumprimento de seus objetivos – satisfação ou prevenção de um 

direito personagem de um conflito. Ademais desses principais problemas, questiona-se se 

com a vigência do novo Código de Processo Civil haverá mudanças, não só em ambos os 

temas no limite de suas individualidades como em conjunto. A realização da pesquisa 

demonstrou que muitos são os sub-temas a serem analisados profundamente para que seja 

respondido e compreendido os problemas aqui discutidos. Entretanto, a leitura, 

compreensão e interpretação de pontos extremamente importantes destacados em cada 

obra dos doutrinadores escolhidos são o ponto de partida para uma suscetível resposta. 

Destarte, no processo de conhecimento a antecipação de tutela implica na plena aplicação 

dos efeitos da sentença futura ou, até mesmo, caso o perigo seja iminente, antes de 

contestada a ação pelo demandado. São requisitos dessa tutela de urgência o fumus boni 
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juris – a possibilidade da segurança de um direito ser invocada - e o periculum in mora – é 

o potencial dano, ou seja, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação pela 

ineficácia ou morosidade do processo principal. Ovídio A. Baptista da Silva entende, 

então, que uma das principais características da tutela cautelar é a sua “circunstância de 

ser (...) uma forma especial de proteção jurisdicional de simples segurança”, equivalendo, 

assim, “a uma forma de tutela preventiva e não-satisfativa do pressuposto e provável 

direito material ou processual a que se presta auxílio judicial.” Percebe-se essa 

característica explícita quando, no ‘direito anterior’, usava-se a locução ‘medidas 

preventivas’ para indicar as, agora nomeadas, tutelas cautelares; inclusive os juristas 

lusitanos como Pontes de Miranda, chamavam-na de ‘procedimentos de segurança’. A 

realização da pesquisa buscou analisar as tutelas de urgência no atual ordenamento 

jurídico. A construção desta pesquisa almeja discutir teorias pouco debatidas, além de 

trazer um estudo voltado a prática forense que facilitará a aplicação do direito ao caso 

concreto. A leitura, compreensão e interpretação de pontos extremamente importantes 

destacados em obras de renomados doutrinadores são o ponto de partida para uma 

suscetível resposta. Dessa forma, no sistema processual vigente para afastar os malefícios 

da demora do processo, seja ela ordinária e motivada, extraordinária e imotivada, com a 

possibilidade de se utilizar as tutelas de urgência é, sem dúvida, uma das melhores 

ferramentas disponíveis. Conclui-se, portanto, que impensável seria o processo civil 

moderno, sem as tutelas de urgência. A dinâmica das relações sociais não mais autoriza a 

exigência de que se aguarde anos (por vezes décadas), para que somente no final do 

processo, produza resultado prático. Ao contrário, os anseios por um processo célere e 

eficaz, que possa realizar o direito material em tempo de ser ele útil a seu titular, fazem 

das tutelas de urgência assunto atual e de central importância no processo civil 

contemporâneo.  
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SENTIDO E SIGNIFICADO DE APRENDIZAGEM EM CONTEXTO DE 

COLABORAÇÃO – IMPLICAÇÕES NA PRÁTICA DOCENTE DOS 

ACADÊMICOS DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UESPI/CCM 
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Este estudo constitui-se em uma discussão sobre pesquisa vinculada ao Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/UESPI), denominada: Sentido e 

significado de aprendizagem em contexto de colaboração – implicações na prática docente. 

Este trabalho visa à ampliação de estudos já realizados pela professora-orientadora em seu 

mestrado na Universidade Federal do Piauí-UFPI com o título: Formação contínua de 

professores: sentido e significado de aprendizagem em contexto de colaboração, aplicada 

primeiramente em uma escola da rede particular de Teresina-PI com professores do ensino 

médio. Os resultados apresentados da referida pesquisa mostraram que estudos em 

contextos colaborativos propiciam a realização de ações conscientes, críticas e reflexivas 

por parte dos professores, transformando suas práticas e a realidade em que vivem. Na 

proposta, a pesquisadora parte dos questionamentos construídos na vivência como 

Professora, Coordenadora e Psicopedagoga há quase vinte anos em Instituições da Rede 

Pública e Particular de Ensino e atualmente professora do curso de Pedagogia, no qual em 

momentos de reflexão e nos encontros de formação com os professores, observou que os 

professores ao serem indagados sobre a aprendizagem de determinados alunos, geralmente, 

limitam-se a fazer queixas relacionadas aos comportamentos agressivos, apatia, pouca 

atenção e concentração, entre outros fatores. Os aspectos mencionados pelos professores 

são igualmente relevantes e precisam ser considerados no processo de ensinar e aprender. 

No entanto, as manifestações dos professores não focam aspectos relacionados à prática 

docente ou às reais necessidades dos alunos para aprender ou, ainda, não percebem a 

necessidade de mobilizar novos saberes e fazeres na sua prática docente. Neste sentido, a 

intenção deste trabalho é contribuir com reflexões que auxiliem a compreender melhor essa 

questão, bem como colaborar com os futuros professores para que eles também se tornem 

conscientes do que ocorre na sala de aula. Os pontos acima são reforçados pelos estudos de 

Barbosa (2006), que revela preocupações semelhantes com os sentidos que os professores 

atribuem à aprendizagem dos alunos.  Deste modo, esta pesquisa nos instiga a explorar a 

visão acerca da aprendizagem escolar, tendo como objetivo principal investigar de que 

forma os sentidos e o significado compartilhado de aprendizagem em contexto de 

colaboração contribuem para a formação e prática docente. Para tanto, nos apoiaremos no 

estudo citado (PIEROTE, 2011), no qual a opção teórico-metodológica recai na abordagem 

Sócio-Histórico-Cultural de Vigotski (2001, 2004, 2009) em que revela que o 

desenvolvimento do sujeito parte das relações sociais que este estabelece com o meio, na 

inserção cultural e histórica em determinada sociedade, mediado pela linguagem. Vigotski 
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contribui ainda com a distinção que há entre sentido e significado da palavra. 

Recorreremos ainda a Max e Engels (1883/2004) e a Morin (2003) para esclarecer outros 

pontos referentes à educação e à constituição do pensamento.  Esta pesquisa será realizada 

com graduandos do sétimo bloco do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Piauí 

(UESPI), Campus “Clóvis Moura” em Teresina-PI, por encontrarem-se em fase de estágio. 

O número de partícipes será definido após termo de adesão, acordado entre pesquisador e 

pesquisados, uma vez que a participação volitiva é pré-requisito da pesquisa colaborativa. 

O estudo caracteriza-se como subsídio para que os alunos do curso de Pedagogia percebam 

a necessidade de promover o processo de reflexão crítica da sua atuação nas escolas. Este 

estudo será desenvolvido por meio da pesquisa colaborativa, considerando que nessa 

modalidade, enquanto espaço interativo de formação e coprodução de conhecimentos 

contribui para que os professores reflitam criticamente sobre o que fazem e elaboram 

saberes que lhes permitam responder de forma mais eficiente às exigências da prática. Com 

isso, fizemos o uso da abordagem de Ibiapina (2005), Ibiapina e Ferreira (2005, 2006) e 

Magalhães (2004) que inferem sobre a Pesquisa Colaborativa. Após conversa 

esclarecedora com os alunos sobre a natureza do estudo para adesão voluntária, será 

aplicado um questionário antes dos primeiros estudos coletivos. Os suportes teóricos que 

elegemos foram com base em Richardson (1999) e Marconi e Lakatos (2007), onde 

consideram que esse instrumento possui uma sequência ordenada de perguntas que devem 

ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador. O referido questionário 

inclui perguntas abertas que permitirão aos participantes, especificar sobre seus dados 

pessoais, profissionais e contextualizar a situação, os problemas e a identificação do 

sentido que os graduandos atribuem à aprendizagem, bem como as necessidades 

formativas que nortearão a intervenção.  Após esse levantamento, será acordado com os 

graduandos partícipes, as datas e o local dos encontros de estudos reflexivos e formação, 

com atividades envolvendo textos com referenciais teóricos relacionados aos temas, vídeos 

e sessões reflexivas, por meio dos registros escritos. A análise e discussão dos dados serão 

definidas posteriormente, em função da necessidade de aprofundamento da escolha teórica, 

além da natureza dos dados que envolvem essa pesquisa. Após análise e discussão dos 

resultados obtidos, pretendemos apresentar a relação entre os sentidos de aprendizagem 

apontados inicialmente pelos graduandos e os significados compartilhados e a sua 

contribuição para a prática docente, revelados pelos partícipes no ambiente estudado, como 

subsídio para elaboração de propostas, encaminhamentos de pesquisa para outras 

realidades e viabilizar novas reflexões acerca do estudo do significado compartilhado de 

aprendizagem e as possíveis interferências na formação e prática docente.   Contudo, 

esperamos que o referido projeto proporcione aos discentes, do curso mencionado 

anteriormente, a ampliação da visão educativa como mecanismo complexo das diversas 

formas de conceber a aprendizagem dos alunos, contribuindo para provocação de diálogos, 

culminando assim, na perspectiva de transformação das práticas educativas. Esperamos 

também a expansão dessas questões por meio da divulgação dessa pesquisa. Assim sendo, 

a temática estudada neste projeto visa gerar uma discussão sobre as pesquisa colaborativas 

no meio educativo, sobretudo entre professores e alunos de Pedagogia do Campus “Clóvis 

Moura” com o objetivo de ampliar o debate em torno da temática no curso e na IES, bem 

como gerar uma proposta de atividades permanentes de pesquisas e debates a partir de 

criação de núcleo de estudos, consolidando a formação dos pesquisadores e exercitando em 

todas as etapas da pesquisa científica os graduandos que o integrarem. Por meio dos 

estudos e publicações, almejamos agregar um acervo de fontes que possibilitará o 

desenvolvimento de futuras pesquisas relativas à formação inicial e contínua de 

professores em nosso Campus, ampliando-as para outras realidades. Portanto, ao discutir 
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esta temática percebemos a legítima importância desse trabalho na formação de 

professores, tanto inicial quanto continua com perspectivas para uma atuação crítica e 

reflexiva no âmbito escolar. 

 

Palavras-chave: Formação de professores, Sentido e Significado, Aprendizagem. 
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FORMANDO SUJEITOS LEITORES NA BUSCA DE UMA SOCIEDADE MAIS 

JUSTA: UMA EXPERIÊNCIA NA ESCOLA ROSEANA SARNEY MURAD 

 

Orientada: Adrielly Cutrim CAMPOS - Voluntária 

Acadêmica do Curso de Pedagogia – UFMA 

 

Orientador: José Carlos de MELO 

Prof. Dr. – Departamento de Educação II - UFMA 

 

Partido da necessidade de entendimento do porquê de muitas crianças, no Brasil e no 

mundo, não gostarem de ler e da preocupação em buscar métodos que as aproximem da 

leitura, fez-se necessário à realização dessa pesquisa, onde se analisa a importância do 

incentivo às crianças que não possuem esse hábito. Este trabalho é fruto de uma 

investigação realizada na Unidade Integrada Roseana Sarney Murad em São Luís-

MA.Consideramos que o hábito da leitura pode proporcionar a criança uma postura crítico 

– reflexiva extremamente importante à sua formação cognitiva. Portanto, quanto mais cedo 

à criança tiver contato com livros, mais cedo ela pode se dar conta do quão prazeroso pode 

ser uma leitura, o que gera maiores possibilidades dessa criança se tornar um adulto leitor, 

e para, além disso, um sujeito pensante, crítico e reflexivo capaz de perceber os fatos 

presentes nas entrelinhas de um simples texto. Daí a necessidade, das crianças ouvirem e 

lerem boas histórias. Mesmo as que não sabem ler ainda, podem acompanhar a partir das 

imagens dos livros. E as crianças que já sabem ler, quando ouvem ou leem histórias, 

aprimoram ainda mais a capacidade de imaginação, e estimulam o pensar, o desenhar, o 

escrever, o criar, o recriar, etc. Assim, a criança é capaz de comentar os fatos, indagar, 

duvidar e até mesmo discutir sobre o assunto proposto na história. Nesta investigação, 

buscou-se demonstrar a influência das práticas de leitura no desenvolvimento infantil, por 

meio da utilização de livros didáticos, literaturas infantis e contos. Quanto aos últimos 

tivemos cuidado com as escolhas feitas, para não reproduzirmos a ideologia presente em 
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alguns contos clássicos. Assim selecionamos histórias que trazem reflexões sobre a 

diversidade cultural, considerando que existem escolas que trabalham com os contos 

infantis, porém, se elas utilizam apenas os contos de fadas da Disney, por exemplo, como 

as crianças negras poderão identificar-se com as princesas caracterizadas nestes contos. A 

tipologia da pesquisa caracteriza-se como um estudo exploratório. Andrade (2002) ao se 

referir à pesquisa exploratória afirma que é o primeiro passo de trabalho científico, 

enumerando como finalidades substanciais: a) proporcionar maiores informações sobre o 

assunto que se vai investigar; b) facilitar a delimitação do tema de pesquisa; c) orientar a 

fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses; ou d) descobrir um novo tipo de 

enfoque sobre o assunto. A partir disso, foi possível analisar à referida escola, de forma 

direta, observando as dificuldades dos alunos em relação ao processo da leitura e da 

escrita. Utilizou-se ainda a técnica de coleta de dados, através de entrevistas semi-

estruturadas, e da observação sistemática, com a finalidade de obter claras informações e 

descrever as experiências vividas na escola tanto pelos educandos (as) como pelos 

educadores (as), quanto aos últimos foi possível analisar quais formas eram utilizadas em 

atividades de leitura e de escrita e quais instrumentos eram usados para que suas práticas 

fossem satisfatórias. Antes de tudo, foi preciso fazer um levantamento bibliográfico, sobre 

dados e causas que levam às crianças a não gostarem de ler e da importância de se 

trabalhar a leitura na infância, e ainda avaliar a influência da literatura (em seu sentido 

amplo) na leitura das crianças, e então propor atividades que estimulassem o gosto e o 

interesse das crianças, além do contato prazeroso com a leitura. Em sendo assim, também 

utilizamos no decorrer dessa pesquisa o método dialético, para então nos aproximarmos da 

realidade que se encontra em sala de aula e analisá-la, com o intuito de contribuir para 

transformação dos dados coletados. Da análise dos procedimentos empregados percebemos 

o forte índice de crianças com dificuldades em ler e escrever, muitas não tinham interesse e 

o hábito de leitura e outras nem ao menos sabiam ler. Consideramos ainda que, a escola 

observada atende a famílias em vulnerabilidade social, de baixa renda que enfrentam 

problemas de moradia, saneamento básico, de transportes, pouca escolaridade, problemas 

com drogas, falta de segurança, dentre outros fatores, o que sem dúvidas tem fortes 

influências no desenvolvimento das crianças. Visto que o gosto pela leitura vem de um 

processo que se inicia no lar, assim, a presença de livros e de incentivo na vida da criança é 

fundamental. No entanto, se grande parte das famílias enfrentam dificuldades econômicas, 

portanto não dispõem de recursos destinados a livros e nem mesmo tem tempo para 

incentivar e ajudar as crianças, isso quando os adultos em questão são alfabetizados. Então 

partimos do reconhecimento da importância e da necessidade da leitura e da escrita serem 

trabalhadas de forma lúdica, para de fato gerar aprendizagens significativas, visamos 

despertar nas crianças o interesse e o hábito pela leitura e pela escrita a partir da utilização 

do livro didático, literatura infantil e contos. Os dados demonstraram que o incentivo à 

leitura estimulou o gosto dos educandos (as) pela mesma, e amenizou as suas dificuldades, 

desenvolvendo neles a capacidade de leitores ativos, críticos e reflexivos, e dinamizando o 

hábito de ler. A pesquisa mostrou a importância do incentivo e orientação à leitura, visando 

tanto o desenvolvimento do gosto pela leitura como à formação de leitores, e 

consequentemente, a formação de escritores, pois a possibilidade de produzir textos 

eficazes tem origem numa boa prática de leitura. As crianças que não aprendem a ler e a 

escrever adequadamente logo na alfabetização tem grandes dificuldades nas séries 

consecutivas, o que tem ocasionado um forte índice de repetência e evasão escolar, além de 

diminuir as possibilidades dessas mesmas crianças se tornarem sujeitos críticos, ativos e 

participativos, capazes de intervir na realidade em que vivem. A leitura, como prática 

social, é sempre um meio, nunca um fim. Por meio dela é possível alcançar resultados 
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satisfatórios na aprendizagem, e contribuir de forma significativa para uma verdadeira 

transformação social. Pois, ao adquirir o gosto pela leitura é possível garantir o seu sucesso 

ao longo de toda a trajetória escolar e da vida, já que ler é essencial para ampliar a 

compreensão de mundo das pessoas. 

 

Palavras-Chaves: Leitura. Aprendizagem. Transformação social.  
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CONDIÇÕES HIGIÊNICAS DE UNIDADES DE PROCESSAMENTO DE 

FARINHA DE MANDIOCA NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO – MA 

 

Orientada: Marilia Cristina Santos SILVA 

Aluna do Curso de Especialização em Vigilância Sanitária dos Alimentos/UEMA 

 

Orientadora: Lenka de Morais LACERDA- Profª Departamento de Patologia. 

CCA/UEMA 

 

Na maioria dos estados nordestinos, a farinha de mandioca é produzida de maneira 

artesanal em locais denominados “casas de farinha” e utilizam da mão de obra familiar em 

todas as etapas do processamento. Muitas destas casas não possuem condições mínimas 

necessárias para seu funcionamento, pois a precariedade das instalações possibilita o 

acesso de pássaros, insetos e roedores na área de produção, e pouca atenção é dada aos 

critérios de higiene e sanidade necessariamente dispensados aos produtos alimentícios. 

Visando trazer contribuições para desenvolvimento socioeconômico, objetivou-se avaliar 

as condições higiênicas das unidades de processamento de farinha de mandioca do 

município de São Bento - MA. O instrumento utilizado para a coleta de dados foi à 

aplicação de um check-list em 10 unidades de processamento da farinha de mandioca no 

município de São Bento- MA, escolhidas aleatoriamente e com permissão de seus 

proprietários, no período de julho a setembro de 2011. O check-list foi elaborado a partir 

do Manual de Boas Práticas de Fabricação baseado na RDC nº 275 de 21 de outubro de 

2002, dividido em quatros blocos: edificações e instalações/ equipamentos e utensílios/ 

manipuladores/ produção e transporte. As opções de resposta para o preenchimento do 

check-list foram: “Itens validos” (C) - quando a unidade de processamento de farinha de 

mandioca atendeu o item observado “Não conforme” (NC) - quando a unidade de 

processamento de farinha apresentou não conformidade para o item observado, e “Não 

Aplicável” (NA) - quando o item foi considerado não pertinente ao local pesquisado. Na 

Tabela 1, encontra-se o bloco de edificações e instalações e observou-se no item área 

externa que 95% foram não conformes, com presença de poeira, e vias de acesso sem 

pavimentação.  No item acesso, 60% foram conformes, pois na maioria das casas de 

farinha o acesso é direto e não comum a outras residências. Comparando os resultados 

desta pesquisa com os estudos realizados por (OLIVEIRA e REBOUÇAS, 2008) em 

“casas de farinha” na região Sudoeste da Bahia, observou-se semelhança em relação à 

situação de edificações estas pesquisadoras apontaram 100% de inadequação e atribuem 

esta situação a falta de manutenção das instalações. Na tabela 2, encontram-se os 

resultados em relação ao bloco equipamentos e utensílios, onde a maioria dos 

equipamentos é de difícil higienização e de material inadequado como barro, palha e 

madeira. Verificou-se apenas 6% de conformidades em relação à higienização de 

equipamentos e utensílios. Funcionários não recebem treinamento e capacitação, e 

realizam de forma inadequada à higienização. Sobre este aspecto (SANT’ ANNA, 2002) 

relatou em seus estudos que foram encontrados indicies de contaminação por Bacillus 

cereus superiores aos limites máximo permitido pela legislação vigente, apontado a 

temperatura de torrefação como insuficiente para destruir os esporos deste micro-

organismo. De acordo com a tabela 3 o bloco manipuladores, podemos observar que 100% 

das unidades de processamento de farinha de mandioca de São Bento - MA, não possuem 

funcionários com fardamento adequado, caracterizando 100% de não conformidades. 

Normalmente utilizam roupas surjas e rasgadas, muita das vezes descalças ou sapatos 

abertos, sem proteção de cabelo adequada e com adornos. De acordo com a tabela 4, 
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verifica-se que no item matéria-prima, ingredientes e embalagens 100% estavam não 

conformes, pois não existe um controle de qualidade da matéria-prima, pré-lavagem das 

raízes, além de controle de qualidade do processo de fermentação. 

 

Tabela 1 - Aspectos relacionados a edificações e instalações, nas unidades de 

processamento de farinha de mandioca no município de São Bento – MA, 2012.  

 

Edificações e 

instalações 

n° de 

itens 

C*                        

% 

NC*              

% 

NA*                

% 

Área externa 02 01                        

5 

19                  

95 

            

Acesso 01 06                        

60 

04                  

40 

 

 C*- conforme; NC*- não conforme; NA*- não aplicável. 

 

Tabela 2 - Aspectos relacionados a equipamentos e utensílios, nas unidades de 

processamento de farinha de mandioca, São Bento – MA, 2012. 

 

Equipamentos/utensílios n° de itens C*              

% 

NC*              

% 

NA*                

% 

Equipamentos 03 01                  

3 

29                

97 

 

Utensílios 02  20              

100 

 

    C*- conforme; NC*- não conforme; NA*- não aplicável. 

 

Tabela 3 – Aspectos relacionados aos Manipuladores, nas unidades de processamento da 

farinha de mandioca São Bento – MA, 2012. 

 

Manipuladores n° de itens C*              

% 

NC*              

% 

NA*                 

% 

Vestuário 06  60              

100 

 

                                               C*- conforme; NC*- não conforme; NA*- não aplicável. 

 

Tabela 04 - Aspectos relacionados à Produção e Transporte nas unidades de processamento 

de farinha de mandioca São Bento – MA, 2012. 

 

Produção/transporte n° de itens C*              

% 

NC*              

% 

NA*             

% 

Matéria-prima, 

ingredientes e 

embalagens 

05  50          

100% 

 

             C*- conforme; NC*- não conforme; NA*- não aplicável. 
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Por apresentarem resultados insatisfatórios em todos os itens avaliados, é necessário que se 

faça um trabalho permanente com esses agricultores familiares, enfocando aspectos de 

educação em saúde, Boas Práticas de Fabricação, projeto de construção e infraestrutura das 

casas de farinha, tecnologias para aumentar a produtividade, para que assim possam sair da 

situação de subsistência. 

 

Palavras-chave: farinha, mandioca, boas práticas de fabricação. 

 

REFERÊNCIAS: 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução nº 

275, de 21 de outubro de 2002. Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos 

Operacionais Padronizados aplicados aos estabelecimentos produtores/industrializadores 

de alimentos e a Lista de Verificação das Boas Práticas de Fabricação em estabelecimentos 

Produtores/Industrializadores de Alimentos. República no Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, Brasília, DF, 06 nov. 2002.  

 

BRANDÃO, T. B. C.; SANTIAGO, A. D. Caracterização das Casas de Farinha 

Localizadas no Agreste Alagoano. Revista higiene Alimentar, São Paulo, vol.25, n.2, 

p.21-24, 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

964



 

PESQUISA DE Salmonella spp EM OVOS DE GALINHA COMERCIALIZADOS 

EM FEIRAS DE SÃO LUÍS - MA, BRASIL 
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O ovo de galinha desempenha um papel nutricional muito importante para o homem, pois 

reúne em sua composição grande parte dos aminoácidos essenciais da dieta humana se 

constituindo, portanto, em importante fonte de proteína animal, aliado ao fato de serem 

alimentos economicamente acessíveis, de baixo custo e de participarem como ingrediente 

de diversos pratos da culinária brasileira. Sendo obedecidas todas as normas higiênico-

sanitárias de produção, estocagem e comercialização, os ovos são considerados alimentos 

relativamente seguros em relação a outros alimentos. No entanto, muitas pesquisas têm 

demonstrado que os ovos são veiculadores de diversas bactérias, principalmente do gênero 

Salmonella spp podendo causar surtos de infecções alimentares de variadas gravidade. De 

acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, 

2000), uma grande variedade de alimentos está relacionada com infecções alimentares 

chamadas salmoneloses, em que os ovos contribuíram com 4,3% dos 465 casos. A 

Salmonella spp têm ampla distribuição na natureza e o trato intestinal do homem e de 

animais são seu principal reservatório. Como alguns sorovares têm um reservatório animal 

específico, sua transmissão está vinculada a alimentos obtidos desses animais (BAÚ et al., 

2001). A contaminação de ovos por Salmonella spp ocorre, inicialmente e na maioria das 

vezes, por meio da casca. Contudo, o tempo e a temperatura de armazenagem são fatores 

fundamentais para que a bactéria passe da superfície da casca para as estruturas internas do 

ovo (STALDEMAN, 1986; SILVA, 1995). Os ovos podem também se contaminarem via 

transovariana. Nesse caso, a contaminação está localizada na gema e os processos 

convencionais de desinfecção não são eficientes. A clara, em geral, apresenta-se com baixa 

contaminação, pois ela contém elementos naturais que dificultam o desenvolvimento 

bacteriano, como a presença de enzimas antibacterianas (lisozima) e a deficiência em ferro, 

elemento essencial para a multiplicação bacteriana. Entretanto, a manipulação da clara no 

preparo de determinados pratos pode romper esse equilíbrio e favorecer a multiplicação de 

salmonelas (SILVA & OLIVEIRA, 2000). Tendo em vista a importância do ovo na 

alimentação humana e a intensa comercialização desse produto na cidade de São Luís - 

MA, o presente trabalho realizou observações in locu a respeito da utilização de boas 

práticas e pesquisou a ocorrência de Salmonella spp nos ovos de galinha in natura, 

vendidos a granel nas feiras, interpretando os resultados de acordo com legislação nacional 

vigente. As amostras de ovos de galinha in natura vendidos a granel foram colhidas em 

condições usuais de comercialização em seis feiras da cidade de São Luís – MA. As 

amostras, num total de 32, foram encaminhadas ao Laboratório de Microbiologia de 

Alimentos e Água da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), onde foram 

submetidas às análises para a pesquisa de Salmonella spp, segundo a metodologia 

preconizada por Silva (2001). Sequencialmente realizou-se a sorologia utilizando-se soro 
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polivalente, com antígeno somático e flagelar anti-Salmonella spp. Durante as visitas às 

feiras, constataram-se condições higiênico-sanitárias precárias dos ovos de galinha in 

natura vendidos a granel nas feiras da cidade de São Luís – MA, como a presença de 

rachaduras, sujidades nas cascas dos ovos e pontos enegrecidos sugestivos de bolores. Em 

todas as feiras pesquisadas 100% dos ovos a granel eram expostos à temperatura ambiente 

sob radiações solares, nas próprias caixas em barracas ou boxes, empilhados, não se 

observando o controle de validade e classificação como preconiza a legislação em vigor. 

Em relação a pesquisa de Salmonela spp, todas as 32 amostras estavam de acordo com  a 

RDC nº 12 de 2 de janeiro de 2001 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

Ministério da Saúde que estabelece o padrão microbiológico negativo para 25 g da amostra 

analisada. Resultados semelhante foram observados por Pires et al., (2009) ao analisarem 

24 amostras de carcaças de frango obteve resultado negativo para Salmonella spp e 

Cardoso et al. (2000) em 60 amostras de carcaças e produtos derivados de frango. Franco e 

Landgraf (2004) consideram que o resultado negativo pode depender do número de 

patógenos presentes na amostra. 

 

Palavras-chaves: Microbiologia, frango, qualidade. 
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