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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 no 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.  

O XXVI Seminário de Iniciação Científica – SEMIC, que ocorre no período de 03 à 

05 de dezembro do ano corrente, é um evento integrante do Programa, onde são 

apresentados e discutidos os resultados obtidos nos projetos de iniciação científica. 

Os trabalhos são avaliados por professores que integram o Comitê Institucional e por 

um grupo de professores bolsistas de produtividade do CNPq que ao final do evento 

apontam os que mais se destacaram, com base no mérito científico dentro de sua área 

do conhecimento.  

O Livro de resumos compreende 323 trabalhos de Iniciação Científica (PIBIC), 

21 de Iniciação Científica voluntária (PIVIC), 06 de Iniciação à Inovação Tecnológica 

(PIBITI) e 50 trabalhos voluntários, totalizando assim, 400 trabalhos publicados. 

O XXVI SEMIC da Uema é uma ação afirmativa da Instituição, priorizando a 

preparação de nossos jovens por meio do conhecimento, para que sejam atores de 

destaque no esforço de melhorar os índices de desenvolvimento do Estado, trazendo 

mais qualidade de vida à nossa população. 
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1.1 CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

1.1.1 Veterinária 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE LEISHMANICIDA IN VITRO DO EXTRATO 

BRUTO E DAS FRAÇÕES QUÍMICAS DA ESPÉCIE ARRABIDAEA CHICA 

(PARIRI). 

 

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

Acadêmico do Curso de Medicina Veterinária – CCA/UEMA. 

 

Orientadora: Ana Lúcia ABREU SILVA. 

Profª Drª do Departamento de Patologia – CCA/UEMA. 

 

Colaboradores: Joicy CORTEZ DE SÁ - Doutoranda; Fernando Almeida de SOUZA-  

Doutorando; Breno Glaessner Gomes Fernandes de SOUZA - Bolsista PIBIC/UEMA; 

Higor da Silva FERREIRA - Bolsista PIBIC/FAPEMA; Marina Fernandes DOMINICI - 

Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

 

A leishmaniose é um grupo de doenças causadas pelo parasita protozoário Leishmania. 

Uma análise recente mostra que mais de 98 países e territórios são endêmicos para 

leishmaniose (WHO, 2014). Apesar de ser uma doença de ampla distribuição mundial 

poucos avanços foram empreendidos no combate à leishmaniose. As vacinas disponíveis 

no mercado para cães não são eficazes e em humanos há poucas drogas disponíveis para o 

tratamento contra a doença (Croft & Combs, 2003; Minodier & Parola, 2007). Assim, a 

pesquisa de agentes leishmanicidas de baixa toxicidade e alta eficácia é um desafio que 

tem envolvido diversos grupos de pesquisa ao redor do mundo (Miot et al., 2005). De fato, 

o número de trabalhos visando a identificação e caracterização biológica de extratos de 

plantas medicinais com atividade leishmanicida vem crescendo nos últimos anos (Estevez 

et al., 2007). Dessa forma, compostos secundários como metoxichalconas (Torres-Santos 

et al., 1999), alcaloides indólicos (Ferreira et al., 2004) e biflavonoides (Weniger et al., 

2004) já foram isolados de extratos vegetais e vêm demonstrando atividade leishmanicida, 

o que demonstra o grande potencial que as plantas detêm e a viabilidade de estudos com 

essa finalidade. Arrabidaea chica (Humb. e Bonpl.) B. Verl. é um membro da família 

Bignoniaceae, que compreende cerca de 120 gêneros e 800 espécies, e é distribuído 

principalmente nas regiões tropicais da América do Sul e da África (Devia et al., 2002). O 

potencial medicinal dessa espécie é decorrente do alto consumo popular de suas folhas, 

usadas como chás com propriedades adstringentes para tratar a diarreia, anemia, leucemia, 

icterícia, albuminúria, dermatose e de outras doenças da pele (Takemura et al., 1995). O 

Pariri (A. chica) tem mostrado uma importância sobre o ponto de vista econômico e 

farmacológico, no tratamento das mais diversas moléstias. Mediante a presença de 

metabólitos como alcaloides, antocianidinas, antocianinas, antraquinonas, esteroides, 

triterpenoides, fenois, flavanonois, flavanois, flavanonas, saponinas e taninos catéquicos 

presentes no Pariri (Barbosa e Quignard, 1998; Alves, 2008), este trabalho objetivou 

avaliar a atividade leishmanicida in vitro do extrato bruto e frações químicas de A. chica 

(Pariri) sob a L. amazonenses. Para a obtenção do extrato de Pariri, folhas da espécie em 

questão foram coletadas no Centro Herbário Ático Seabra da Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA), sendo submetidas processos etapas secagem, moagem, percolação, 

filtração e roto-evaporação. O extrato bruto obtido foi fracionado por partição sequencial 

utilizando solventes de polaridade crescente: Acetato de etila, clorofórmio e metanol. A 

análise fitoquímica foi realizada no Laboratório de Farmacologia da UFMA, objetivando 

determinar os compostos químicos presentes no extrato. Para a cultura de parasito foram 

utilizados somente culturas promastigotas foram mantidas em meio RPMI suplementado 
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com 10% de soro fetal bovino, estreptomicina (50 µg/mL) e penicilina (100 µg/mL) e para 

o cultivo celular macrófagos da linhagem J774 foram cultivados em frascos de 25 cm² com 

meio RPMI suplementado com 10% de soro fetal bovino, 20 mM de L-glutamina, 

bicarbonato de sódio a 7,5%, penicilina (100 µg/mL) e estreptomicina (50 μg/mL). O 

extrato bruto e as frações foram diluídos em DMSO (Dimetilsulfóxido) e, de forma seriada 

em triplicata, adicionados em placas de 96 poços acrescido de meio RPMI, Após o preparo 

da placa adicionou-se em cada poço 100 μL de cultura de formas promastigotas de L. 

amazonensis cultivados em meio RPMI. A viabilidade das formas promastigotas foi 

mensurada no final dos intervalos 24, 48 e 72 horas, sendo determinada a concentração 

inibitória do crescimento de 50% dos parasitas (IC50). A citotoxidade in vitro do extrato de 

A. chica foi realizada por meio de ensaio colorimétrico MTT. A citotoxidade foi expressa 

em porcentagem, sendo determinada a concentração que inibe 50% do crescimento celular 

(CC50). O extrato bruto do Pariri apresentou uma textura cremosa, de odor adocicado e cor 

vermelha alaranjada intensa, com um rendimento final de 59,2%. O liofilizado das folhas 

formou uma mistura amorfa e higroscópia de cor vermelha intensa. A prospecção 

fitoquímica evidenciou que o extrato das folhas de A. chica possui flavonoides, taninos, 

antocianinas, chalconas e compostos fenólicos. Observou-se uma redução da viabilidade 

das formas promastigotas de L. amazonensis na concentração de 125 μg/mL do extrato, nos 

intervalos de 24, 48 e 72 horas de incubação. Foi evidenciada ação leishmanicida nas 

concentrações de 250 μg/mL e 500 μg/mL nos intervalos de tempo citados. O extrato bruto 

do fruto do A. chica apresentou IC50 de 155,9 μg/mL contra as formas promastigotas 

(figura 1), enquanto que as frações provenientes do clorofórmio e metanol demonstraram 

IC50 de 120 μg/mL. A fração acetato de etila foi a que apresentou menor valor, com IC50 de 

60 μg/mL. 
 

 

Figura 1 – Atividade leishmanicida in vitro do extrato etanólico bruto das folhas de 

Arrabidaea chica nas concentrações de 0,97 a 500 μg/mL em formas promastigotas de 

Leishmania amazonensis (10
6 

parasitos/ ml). 

 

Ao avaliar a atividade leishmanicida das frações clorofórmica, acetato de etila e 

metanólica, foi possível constatar que os compostos secundários obtidos através do 

solvente acetato de etila apresentaram uma melhor ação contra formas promastigotas de L. 

amazonensis quando comparado as demais frações. O teste de citotoxicidade da planta 

estudada, realizado em macrófagos de linhagem J774.G8, por meio do ensaio colorimétrico 

MTT, após 24 horas de incubação, demonstrou que as concentrações de 189,9 μg/mL 

(Figura 2) do extrato da folha de A. chica reduz em 50% o número de células viáveis, 

correspondendo o CC50. Os resultados confirmam o efeito in vitro do extrato bruto e das 

frações de A. chica contra formas promastigotas de L. amazonensis, criando perspectivas 

para estudos posteriores. 
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Figura 2 – Avaliação da citotoxicidade em macrófagos J774.G8, cultivados em meio 

RPMI, a 37ºC com 5% CO2 e tratados por 24 h com extrato etanólico bruto das folhas de 

Arrabidaea chica nas concentrações de 0,97 a 500 μg/mL.  

 

Palavras-chave: Leishmania amazonensis, Arrabidaea chica, Citotoxidade.  
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A Diarreia Viral Bovina (BVD) é uma das doenças virais mais importantes dos bovinos 

(DIAS & SAMARA, 2003). É causada por um RNA vírus da família Flaviridae, gênero 

Pestivirus, espécies BVD-1 e BVD-2 (ICTV, 2000). Os animais PI são gerados quando 

fêmeas prenhes são infectadas entre os dias 45 a 125 dias de gestação, resultando na 

produção de bezerros imunotolerantes ao BVDV. Os bezerros PI podem ser clinicamente 

normais (embora sejam frequentemente fracos e com desenvolvimento retardado) e 

excretam o vírus em grandes quantidades em secreções e excreções (FLORES, 2003). 

Objetivou-se com esse trabalho identificar animais persistentemente infectados (PI) no 

rebanho bovino leiteiro não vacinado, criado em regime semi-intensivo na regional de 

Bacabal, Maranhão bem como estimar a frequência de animais persistentemente infectados 

(PI). Foram coletadas 200 amostras de soro sanguíneo, pertencentes a 20 rebanhos da 

Regional de Bacabal, Maranhão compreendendo São Luís Gonzaga, Lago Verde, Bacabal, 

Bom Lugar e Olho D’agua das Cunhãs. As amostras foram coletadas através de punção da 

veia jugular, com agulhas descartáveis e sistema de vácuo, em tubos esterilizados e 

siliconizados, o soro foi separado do sangue total por centrifugação a 1.500 xg durante 15 

minutos, em seguida as amostras foram acondicionadas em tubos do tipo Eppendorf, 

identificadas e estocadas. A identificação de animais persistentemente (PI) foi realizada mediante 

a técnica de ELISA-direto utilizando o Kit comercial IDEXX BVDV Ag/ Serum Plus para a 

detecção de antígenos de BVDV em amostras de soro bovino, conforme o fabricante. Nos 

municípios estudados, encontramos o percentual de 2% (n=4) de animais reagentes e 98% 

(n=196) não reagentes (Figura 1), deste percentual 1% (n=2) referia-se a animais 

persistentemente infectados (PI) e 1% (n=2) a animais transitoriamente infectados (TI),  

que de acordo com Dubovi (1996) é o esperado para rebanhos leiteiros.Embora 

aparentemente a prevalência desses animais seja considerada baixa, a sua presença reflete-

se num grande impacto econômico (HOUE et al., 1995; FULTON et al., 2005) pois um 

animal PI pode disseminar o vírus e contaminar os outros animais na exploração até 

distâncias de 20 a 40 metros, e ocasionalmente atingir explorações vizinhas (BITSCH et 

al., 2000; ARENHART et al., 2009).  
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Figura 1 – Percentagem de animais reagentes e não reagentes ao Vírus da Diarreia Viral 

Bovina (BVDV) no teste de ELISA-direto na regional de Bacabal, Maranhão, 2014. 

 

Na distribuição de animais reagentes por município obtivemos os seguintes índices, São 

Luiz Gonzaga com 5% de animais reagentes seguido de Bacabal e Olho D'Água das 

Cunhãs que apresentaram 2,5% ambos. Não foram encontrados animais reagentes em Lago 

Verde e Bom Lugar (Tabela 2) onde devemos ressaltar que esses municípios onde 

ocorreram animais reagentes possuem os maiores efetivos bovinos da região porém são 

pouco tecnificados, utilizando monta natural e a maioria não possui assistência técnica 

veterinária sendo considerados fatores de risco para a infecção nos rebanhos (CHAVES et 

al, 2009), podendo explicar as prevalências encontradas. 

 

 
 

Com os resultados podemos concluir que há animais persistentemente infectados (PI) no 

rebanho bovino leiteiro da regional de Bacabal, com uma baixa prevalência porem dentro 

do esperado, demonstrando assim a necessidade de novas práticas sanitárias bem como 

vacinação do rebanho e eliminação dos animais PI. 

 

Palavras-chave: Elisa-direto, Pestivirus, bovinos. 
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Nesta última década, a melhor compreensão da fisiologia do ciclo estral das cabras 

permitiu o desenvolvimento de tratamentos hormonais capazes de controlar o momento da 

ovulação e desta forma possibilitou a utilização da inseminação artificial com tempo fixo 

(IATF). A disponibilidade comercial de diversos hormônios esteroides e proteicos tem 

permitido o desenvolvimento de inúmeros protocolos hormonais visando a IATF (ERENO 

e BARROS, 2003). Entre os protocolos mais empregados na indução e sincronização do 

estro em cabras leiteiras têm sido o uso de progesterona (P4) combinada com a 

gonadotrofina coriônica equina (eCG). A aplicação desses hormônios é feito através da 

esponja intravaginal, dispositivos liberadores controlado de drogas (CIDR) ou então por 

via intramuscular. Objetivou-se neste trabalho avaliar a eficácia da reutilização de 

dispositivos intravaginais (CIDR) em programas de indução e sincronização de estro em 

cabras submetidas a IATF. O experimento foi realizado no município de Vargem Grande- 

MA, no qual foram selecionadas 30 cabras leiteiras mestiças, pluríparas, distribuídas 

equitativamente de acordo com peso e Escore de Condição Corporal (ECC) em três 

tratamentos. O grupo 1: EI-MAP (n=10) utilizou esponjas intravaginais impregnadas com 

50 mg de acetato de medroxiprogesterona (MAP); o grupo 2: CIDR-SU(n=10)  recebeu 

dispositivos CIDR contendo progesterona natural (P4) reutilizados, utilizados pela segunda 

vez e no grupo 3: CIDR-TU (n=10) utilizou-se CIDR em seu terceiro uso. No dia da 

inserção dos dispositivos e esponjas, foi administrado Cloprostenol Sódico (0,5mg; 

Sincrocio®, IM; 5 Ouro Fino, Brasil) com aplicação latero-vulvar e 24 horas antes da 

retirada foi administrado eCG (200 UI; Novormon 5000®, Sintex Indústria Bioquímica, 

Buenos Aires, Argentina) latero-vulvar. Os dispositivos CIDR e as esponjas permaneceram 

por 06 (seis) dias em todos os tratamentos. As inseminações artificiais ocorrem 12 a 18 

horas após a detecção do estro utilizando-se sêmen fresco diluído com soro fisiológico 

(figura 1). O diagnóstico de gestação foi realizado 35 dias após as inseminações através de 

exame ultrassonográfico utilizando-se um aparelho de ultrassom Mindray DP 2200 VET 

com sonda linear transretal e frequência de 5,0 MHz - 7,5 MHz (figura 2). Os valores 

foram expressos em média ± erro padrão e as análises estatísticas realizadas pelo programa 

BIOSTAT 3.0 pelo teste t de Student e as variáveis não paramétricas foram comparadas 

pelo teste do Qui-quadrado a 5% de probabilidade. Observa-se na tabela 1 que o grupo EI-

MAP foi o único que  não obteve um índice de 100% de manifestação do estro (90%). Não 

houve diferença entre os grupos CIDR-SU e CIDR-TU em relação a resposta estral, 

resultado similar aos encontrados por Romano (2004), que utilizou CIDR reutilizados em 

seus tratamentos. O intervalo médio entre o fim do tratamento e o início do estro foi de 

24,4 ± 1,35 h (EI-MAP), 25,4 ± 1,96 h (CIDR-TU) e 26,1 ± 1,20 h (CIDR-TU) (tabela 1). 

Percebe-se uma diferença significativa (P< 0,05) quando se compara o grupo EI-MAP com 
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o CIDR-TU, evidenciando que há uma maior sincronia entre os tratamentos CIDR-SU e 

CIDR-TU, que segundo Romano (2004), constitui-se de um método mais desejável para 

programas de IATF. 

 

Tabela 1. Resposta estral e intervalo entre o fim do tratamento e início do estro nos 

três grupos experimentais 

Tratamento n TAXA DE RESPOSTA 

ESTRAL (%) 

INTERVALO FT - IE* 

(h) x ± s 

EI - MAP  10 90 (09) 
a
 24,4 ± 1,35

 a
 

CIDR - SU  10 100 (10) 
b
 25,4 ± 1,96 

ab
 

CIDR -TU  10 100 (10) 
b
 26,1 ± 1,20 

b
 

*Intervalo entre o fim do tratamento (FT) e o início do estro (IE).  

 Letras diferentes
 a, b

 na mesma coluna indicam diferença estatística (P < 0,05). 

 

Quanto a taxa de prenhez evidenciada na tabela 2 não houve diferença estatística (p> 0,05).  

O grupo EI-MAP teve uma taxa de prenhez de 70%, inferior a encontrada por Moraes et al. 

(2008) em cabras da raça Saanen (80%), e superior às registradas por Lehloenya et al. 

(2005), com média de 52,5%, que também utilizaram o mesmo protocolo. A taxa de 

prenhez do grupo CIDR-SU que foi de 60%, corrobora com os resultados encontrados por 

Maffili et al. (2006) que obtiveram 50% e foi inferior às descritas por Rubianes et al. 

(1998), 84% (n=19), que obtiveram esses resultados de taxas de prenhez após a indução do 

estro, também com o CIDR®. 

 

Tabela 2. Taxa de prenhez e taxa de gemelaridade dos três grupos experimentais 

 

Tratamento 

 

n 

 

TAXA DE PRENHEZ 

(%) 

 

TAXA DE GEMELARIDADE 

(%) 

EI - MAP 10 70% (7) 57% (4/7)
a
 

CIDR - SU 10 60% (6) 50% (3/6)
a
 

CIDR -TU 10 70% (7) 71% (5/7)
b
 

a, b
 na mesma coluna indicam diferença estatística (P < 0,05). 

Já a taxa de gemelaridade do grupo CIDR-TU foi superior aos demais tratamentos (71%). 

Mostrando uma diferença estatística (P<0,05). Por outro lado essa diferença estatística não 

foi evidenciada quando se comparou os Grupos EI-MAP e CIDR-SU, 57% e 50%, 

respectivamente. Santos e Vasconcelos (2011) realizando uma revisão abordando a 

ocorrência de ovulações múltiplas e gestações gemelares em bovinos leiteiros atribuiu este 

fenômeno a baixas taxas de progesterona no momento da seleção folicular, em virtude do 

metabolismo intenso deste fármaco em vacas altamente produtivas.  Partindo deste 

princípio podemos inferir que o grupo CIDR TU era o que apresentava menores 

concentrações de P4, possibilitando assim maior ocorrência de gestações gemelares, muito 

embora em pequenos ruminantes, trabalho semelhante a este não foi encontrado. São 

necessários mais estudos, no sentido de ampliar as informações, uma vez que as gestações 

gemelares podem ser interessantes para o sistema de produção. O trabalho evidenciou que 

taxa de prenhez obtida em protocolos com reutilização dos dispositivos intravaginais de 

progesterona (CIDR) por dois ou três usos foi semelhantes a obtida pelo protocolo que 

utiliza a esponja, demonstrando sua eficácia na sincronização de estro e ovulação. 
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Figura 1. Inseminação Artificial em cabras leiteiras mestiças 

 

 
 

Figura 2. Diagnóstico de gestação realizado aos 35 dias e evidenciado por imagem 

ultrassonográfica 

 

Palavras-chave: Reutilização, cabras, estro. 
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A leptospirose é uma doença infectocontagiosa causada por espécies patogênicas de 

bactérias da classe Eubacteriales, ordem Sporichaeltales, família Leptospiracea do gênero 

Leptospira spp, que afeta o homem e diversas espécies de animais domésticos e silvestres 

(GOMES, 2014). A transmissão ocorre por contato  com urina, sangue tecidos ou orgãos 

de animais infectados, contato com água e/ou solo umidos ou vetagetação contaminada 

pela urina de aniamais infectados.  Nesse trabalho objetivou-se estudar a prevalência da 

leptospirose em búfalos (Bubalus bubalis, var. BUBALIS-LINNEAUS, 1758) da regional de 

Viana – Maranhão, Brasil. A amostragem foi conduzida conforme o preconizado pelo 

CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSES (1979), para estudo de estimativa de 

prevalência, onde considerou-se a porcentagem de animais positivos encontrados por Silva 

et al. (2009) em búfalos no estado do Pará, que foi de 67,72%, totalizando 183 amostras, 

com ajuste estatístico para 180. Os municípios estudados foram Arari, Matinha, São João 

Batista, Vitória do Mearim, Nova Olinda do Maranhão e São Bento, sendo 3 propriedades 

selecionadas de forma aleatória de cada município e 10 fêmeas com idade ≥ 24 meses, de 

cada propriedade finalizando um total de 180 amostras. O método de diagnóstico utilizado 

foi a soroaglutinação microscópica (SAM), baseando-se na detecção de anticorpos 

específicos presentes no soro animal, utilizando 24 variantes sorológicas das quais 22 são 

patogênicas (Australis, Bratislava, Autumnalis, Butembo, Castellonis, Bataviae, Canicola, 

Whitcombi, Cinoptery, Grippotyphosa, Hebdomadis, Copenhageni, Icterohaemorrhagiae, 

Javanica, Panamá, Pomona, Pyrogenes, Hardjo, Wolffi, Shermani, Tarassovi e Sentot) e 

duas saprófitas (Andamana e Patoc) (OIE, 2014.; GOMES, 2014). Foi realizado também o 

reteste dos soros com reação de aglutinação maior ou igual a 75% (3+) com diluições de 

escala geométrica na razão dois (1:200. 1:400 e 1:800) para conhecimento dos títulos 

finais. Das 180 amostras submetidas ao SAM, 66,11% (119/180) foram reagentes a um ou 

mais serovares com animais positivos para todas as 24 serovariedades utilizadas no SAM, 

discordando dos achados de Silva et. al. (2009) na Região Nordeste do Pará, que utilizaram 

o mesmo quantitativo de serovares, mas obtiveram animais positivos para apenas 10 

sorovariedades. Nos municípios, os rebanhos apresentaram-se 100% infectados, com 19 

animais apresentando títulos positivos a mais de 16 variantes sorológicas. O número de 

animais positivo por município foi superior a 12 (40%), indicando a manutenção da 

enfermidade nos rebanhos. A presença elevada de animais positivos, pode ser explicado 

pelos achados de Mineiro et. al. (2007) que relacionaram a alta taxa de animais positivos às 
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condições climáticas da época de coleta (período chuvoso), que foi o caso do presente 

estudo.  

 
Figura 1. Animais Positivos por município na Regional de Viana – Maranhão – Brasil 

(%) (Adaptação da imagem - IBGE 2011). 

 

Os serovares com maiores títulos positivos foram Andamana, Butembo e Copenhageni 

(Figura 2). Na literatura disponível, não há relatos desse sorovar nessa espécie sugerindo o 

contato do rebanho com animais que albergam este serovar já que este já foi relatado em 

animais silvestres (Esteves et al. 2005). O serovar Butembo foi associado por Saldanha 

(2006) a transtornos reprodutivos em fêmeas bovinas. O sorovar Copenhageni é associado 

a hemorragia pulmonar na leptospirose humana, achado que deve ser considerado no 

aspecto zoonótico da enfermidade, esse sorovar também apresentou titulos positivos na 

maior diluição (1:800). O sorovar Icterohaemorrhagiae e o serovar Hardjo, também 

apresentaram titulos positivos na maior diluição, que foi (1:800).  

 

 
Figura 2 Frequência de animais positivos por sorovar na Regional de Viana – Maranhão – 

Brasil (%). 
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A alta variedade e prevalência de serovares encontradas no presente estudo, destacam a 

importancia dos animais silvestres e das criações em conjunto para a manutenção da 

enfermidade no rebanho. O formato de criação extensiva característico da região de estudo 

é um contribuinte para a disseminação da enfermidade, uma vez que este favorece o 

contado do rebanho com os reservatórios selvagens para os diferentes serovares do gênero  

Leptospira spp. Esse estudo também reforça a importância do planejamento e a adoção de 

medidas que visam diminuir esse contato uma vez que a enfermidade no rebanho é 

associada tanto a perdas econômicas quanto ao seu potencial zoonótico. 

 

Palavras-chave: Zoonose, Soroaglutinação, Búfalo. 
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A ostra do mangue (Crassostrea rhizophorae), também conhecida como ostra nativa, 

pertence à família Ostreidae, classe Bivalvia (QUEIROZ; JÚNIOR, 1990). Este molusco 

bivalve é uma importante reserva alimentícia, sendo comumente consumido cru. Essa 

característica torna esse alimento um risco potencial para a saúde humana, pois como os 

demais bivalves exibem hábito alimentar filtrador. Dentre os pescados, os moluscos 

bivalves, especialmente as ostras destacam-se como um alimento com amplo e crescente 

consumo em várias partes do mundo. Embora o Brasil não seja um dos maiores 

consumidores de ostras, elas têm uma boa aceitação no mercado (FORCELINI, 2009). 

Esses moluscos são consumidos principalmente em regiões litorâneas (VIEIRA, 2004), a 

exemplo da Ilha de São Luís, localizada na costa maranhense, onde são consumidas pelos 

turistas e pela população local, sendo que, comumente, a sua ingestão ocorre de forma in 

natura. Com o objetivo de pesquisar Aeromonas spp. e Salmonella spp. em ostras 

(Crassostrea sp.) capturadas na Ilha de São Luís – MA, foram realizadas as seguintes 

atividades no período de dezembro/2013 a junho/2014: levantamento dos bancos naturais 

desses bivalves; reconhecimento das áreas de capturas nos Municípios da Ilha, coleta de 32 

amostras para as análises microbiológicas. Paralelamente foram aplicados 19 questionários 

semiestruturados para avaliação do perfil social, econômico e sobre os procedimentos de 

captura e armazenamento das ostras. Conforme os dados obtidos 69% das amostras de 

ostras provenientes dos quatro bancos naturais da Ilha de São Luís-MA apresentaram 

contaminação com bactérias do gênero Aeromonas (Figura 1) predominantemente a 

espécie A. hydrophila (Tabela 1). Este valor encontrado está diretamente relacionado ao 

fato de que as ostras são organismos filtradores e bioacumuladores, com isso podem 

concentrar em seus tecidos, diversos micro-organismos patogênicos ou não presentes na 

água. Principalmente, em se tratando de bactérias Aeromonas spp., que de acordo com 

estudos realizado por Vieira (2004) destacam-se como um gênero primariamente autóctone 

do ambiente aquático. Huss (1997) e Sá (2004) afirmam que esta bactéria pode ser 

encontrada em ambientes de água doce com maior prevalência, podendo ser isolada 

também de água salgada e estuarina, sendo de modo geral os ambientes aquáticos as 

principais fontes de A. hydrophila. Quanto a Salmonella spp. não foi evidenciada a sua 

presença nas amostras analisadas. 
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Figura 1- Percentual de amostras de ostras contaminadas por Aeromonas spp.  coletadas 

em quatro pontos na Ilha de São Luís – MA, 2014.  

 

Tabela 1 – Número de amostras analisadas e percentual de contaminação por bactérias do 

gênero Aeromonas em amostras de ostras coletadas em quatro pontos na Ilha de São Luís – 

MA, 2014. 

Procedência *N Positivas Espécie identificada 

Porto do Braga 8 5 (62,5 %) A. hydrophila 

Cais da Raposa  8 5 (62,5 %) A. hydrophilla 

Porto do Cumbique 8 7 (87,5 %) A. hydrophilla 

Porto do Pau Deitado 8 5 (62,5 %) A. hydrophilla 

Total 32 22 (68,7%)  
*N= número de amostras analisadas. 

 

Os resultados obtidos com os questionários indicaram marisqueiros com média estimada 

de 33 anos de idade, a maioria casados ou em união estável com 2 a 3 filhos, possuindo 

ensino fundamental incompleto. Exercem a atividade de mariscagem em média a 9 anos, 

tendo como principais compradores os banhistas, turistas e donos de bares. A maioria dos 

ostreiros descreveu que o processo de extração de ostras consiste  na raspagem ou corte da 

raiz do mangue. Acondicionam em sacos de ráfia e transportam para casa, onde fazem 

procedimentos de limpeza e conservação do produto, por meio de lavagens e 

acondicionamento na geladeira e são comercializadas em caixas isotérmicas contendo gelo. 

A comunidade de marisqueiros de ostras analisada na Ilha de São Luís - MA demonstrou 

baixo nível de escolaridade, não está organizada socialmente na atividade profissional e 

possui renda em geral baixa. As ostras provenientes dos quatro bancos naturais da Ilha de 

São Luís - MA apresentam risco de veicular a espécie A. hydrophila para a população 

consumidora. Não representam risco de veicular Salmonella spp. para o consumidor deste 

alimento. A extração da ostra é artesanal e representa uma importante fonte de renda para a 

comunidade pesqueira da Ilha de São Luís – MA. Os marisqueiros necessitam de 

orientação técnica para a adoção de práticas de manejo adequadas, e incentivo financeiro 

para implementar melhorias no setor. Existe a necessidade de implantar programas 

educativos que visem a melhoria do grau de instrução dos marisqueiros e de boas práticas 

de manipulação de ostras. 

 

Palavras-chave: Moluscos bivalves, qualidade higiênicossanitária, saúde pública. 
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No quesito imunidade, a defesa inicial uterina frente aos micróbios depende do sistema 

imune inato, incluindo os TLRs (Toll like receptors) e os NLRs (NOD-like receptors) Os 

mecanismos de resposta imune inata têm sido bastante estudados na espécie bovina, 

entretanto, pouco se sabe a respeito da interação de TLRs e NODs com alguns 

microorganismos que sabidamente causam aborto no terço final de gestação como 

B.abortus. Em estudos realizados, demonstraram que o TLR-4 e TLR-2 foram 

intensamente expressos durante a gestação de bovinos. Considerando que bactérias gram-

negativas estão geralmente associadas a infecções uterinas em vacas e que TLR4 e TLR5 

reconhecem PAMPs específicos dessas bactérias, por exemplo, LPS e flagelina, 

respectivamente . O aumento da expressão de tais genes no último trimestre de gestação 

pode estar relacionado a um mecanismo de defesa contra infecção causada por aqueles 

microorganismos. Com o objetivo de verificar a expressão de TLR-2 e TLR-4 em 

diferentes tecidos do trato reprodutor de fêmeas bubalinas gravídicas foi utilizada a técnica 

de RT- PCR em tempo real, que consiste em uma técnica na qual são produzidas copias de 

cDNA (DNA complementar) a partir de fitas simples de RNAm, amplamente utilizada no 

estudo de expressão gênica, para tanto foram coletadas 5 amostras de ovários, endométrio 

e  placentas, sendo estas  em duplicatas. Os dados foram analisados utilizando o método Ct 

comparativo (LIVAK & SCHMITTGEN, 2001). Os valores de Ct foram normalizados 

com base na expressão de β-actina e GAPDH, genes constitutivos. Os dados de Ct foram 

comparados entre os grupos pelo teste t de Student, sendo consideradas significativas as 

diferenças para p<0,05.Para analisar a expressão dos TLRS no sistema reprodutor de 

fêmeas bubalinas durante a gestação, utilizou-se o RT-PCR em tempo real quantitativo ( 

qRT-PCR ) com o RNA total extraído do ovário, endométrio, placentomo e região 

intercotiledonária para amplificação dos genes TLR 2 e 4 . Os dados da análise do qRT-

PCR em tempo real demonstraram que há expressão de alguns TLRs em diferentes regiões 

do útero gestante bubalino assim como nos ovários. Nas búfalas foram identificadas uma 

significativa expressão de TLR 2 (figura1) e TLR4 (figura 2) nos ovários resultados 

semelhantes foram descritos por Vahanan et. al (2008) em estudos desenvolvidos com a 

espécie onde demonstra que o ovário expressa todos os TLRs exceto TLR1 indicando sua 

competência imunológica frente a invasão de microrganismos. Nos seres humanos, a 

expressão máxima de TLR2 foi visto no baço, pulmão, ovário e linfócitos (ZAREMBER e 

GODOWSKI, 2002). TLR2 também foi altamente expresso em pele bovina e níveis 

ligeiramente mais baixos foram expressos em tecido intestinal de ovinos (MENZIES e 

INGHAM, 2006). O perfil de expressão da presença dos Toll likes receptors nos diferentes 

tecidos estudados é uma característica importante que ira determinar a capacidade destes 

na detecção de agentes patogénicos. Quando se compara a expressão dos genes nos 

diferentes tecidos o TLR2 (figura 1) apresentou quantidade expressiva no endométrio 
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resultado similar é observado em endométrios humanos que também apresentam a 

expressão dos TLRs 2, 4, 5 e 9,desempenhando papéis importantes no reconhecimento e 

eliminação de infecções bacterianas (BEUTLER, 2004; YOUNG et al., 2004), assim como 

em camundongos (SOBOLL et al.,2006).Em bovinos, estudos recentes descrevem a baixa 

expressão de TLR-4 (figura 2) no placentoma (SILVA et.al.,2012) resultados análogos aos 

encontrados nessa pesquisa. Na região intercotiledonaria foram encontrados valores 

extremamente baixos para a expressão dos genes estudados, demonstrando assim, do ponto 

de vista da imunidade inata, que esta região é pouco competente no reconhecimento de 

microrganismos, considerando que bactérias estão geralmente associadas a infecções 

uterinas em vacas e que TLR2 e TLR4 reconhecem PAMPs específicos desses patógenos, 

por exemplo, LPS e flagelina, respectivamente (DAVIES et al., 2008). Perfis de expressão 

de TLR auxiliam na indicação da capacidade de um indivíduo para responder ao desafio da 

invasão microbiana. A expressão de um repertório mais amplo de TLRs em tecidos que 

fazem interface entre o hospedeiro e o agente patogénico pode ser atribuída à maior 

resistência do hospedeiro. Considerando a expressão de TLRs indicadora de uma 

capacidade de resposta eficiente e adequada aos patógenos, o aumento da expressão de tais 

genes na gestação pode estar relacionado a um mecanismo de defesa contra infecção 

(KING et al., 2003). Os mecanismos de controle da expressão diferencial desses genes 

durante a gestação ainda precisam ser melhor esclarecidos (KOGA e MOR, 2010). Outros 

estudos estão sendo desenvolvidos pela equipe de pesquisa com novas moléculas e genes 

associados a resposta imune inata para responder hipóteses relacionadas a patogênese de 

doenças infecciosas na espécie bubalina. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Expressão de TLR2 em diferentes tecidos do sistema reprodutor de fêmeas 

bubalinas gravídicas: Expressão gênica de TLR2 no ovário e no endométrio foram 

significativamente expressivas. Cada coluna representa a média aritmética de cinco 

animais. 
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Figura 2: Expressão de TLR4 em diferentes tecidos do sistema reprodutor de fêmeas 

bubalinas gravídicas: Expressão gênica de TLR4 no ovário foi expressiva, enquanto que o 

placentoma expressou uma baixa quantidade do gene. Cada coluna representa a média 

aritmética de cinco animais. 

 

Palavras-chaves: Búfalas, qRT- PCR, TLR. 
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A ovinocultura é uma atividade que vem crescendo no cenário nacional, entretanto, em 

decorrência de um manejo inadequado, torna-se propício o surgimento de coccidiose nos 

ovinos, enfermidade causada principalmente por protozoário do gênero Eimeria (KARAM, 

2003). Nesses animais, a infecção ocorre com a ingestão do oocisto esporulado, juntamente 

com água e/ou alimentos contaminados pelas fezes de animais infectados (SILVA et al., 

2007). Após serem deglutidos, estes oocistos liberam os esporozoítos, formas infectantes 

que penetram em células epiteliais da mucosa intestinal e nessas evoluem e se multiplicam 

assexuadamente por esquizogonia, desenvolvendo em seguida formas sexuadas, causando 

ruptura celular que interfere com os processos digestivos, principalmente na absorção 

(KARAM, 2003). A coccidiose pode causar anemia, diarreia, lesões irreversíveis à mucosa 

intestinal, interferindo na absorção dos nutrientes, anorexia, sangue nas fezes e perda de 

peso. Considerando esses sinais/sintomas clínicos foi o que objetivou a realização da 

pesquisa, identificando as diferentes espécies de Eimeria que acometem ovinos criados em 

sistema semi-intensivo e extensivo na Aglomeração Urbana de São Luis, Maranhão. 

Durante o período seco e período chuvoso. Foram coletadas amostras de fezes de ovinos de 

propriedades localizadas no município de São José de Ribamar, Raposa, Paço do Lumiar e 

São Luis. Após coleta foi realizado exames coproparasitológicos, utilizando-se a tecnica de 

Gordon e Whitlock (1939), para verificação da carga parasitaria e presença de oocistos do 

gênero Eimeria e a técnica de Willis-Mollay (1921) para fotomicrografias. Amostras 

positivas para oocisto do gênero Eimeria foram identificadas na sua morfologia e 

colocadas para esporulação em solução de dicromato de potássio a 2,5%. A identificação 

foi realizada através das características estruturais morfológicas e morfometricas (µm) dos 

oocistos e esporocistos, considerando os diâmetros polar e equatorial e os índice 

morfométricos. Foram identificadas nove espécies: E. ovina, E. ahsata, E. intricata, E. 

crandallis e E. granulosa, E. ninakohlyakimovae, E. ovinoidalis, E. faurei e E. parva. As 

espécies encontradas no período seco de 2013 estão presentes na figura 1 e as encontradas 

durante o período chuvoso de 2013/2014 estão presentes na figura 2. A prevalência da 

eimeriose em ovinos dos municípios da Aglomeração Urbana de São Luis,MA foi de 

33,77% (153) dos 453 animais examinados, sendo que para o período seco foi de 26,86% 

(90) de 335 animais e no período chuvoso foi de 53,38% (118), considerando-se os 

municípios de São José de Ribamar, Raposa, Paço do Lumiar e São Luis.  
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Figura 1 - Espécies de Eimeria identificadas em ovinos dos municípios da Microrregião da 

Aglomeração Urbana de São Luís, MA, período chuvoso do ano de 2013/2014. a) E. ahsata 

b) Eimeria spp.; c) E. ovina; d) E. crandallis; e) E. faurei;  f) E. intricata; g) E. parva; h) E. 

ovinoidallis; i) E. granulosa; j) E. ninakohlyakimovae; 

 

A prevalência das espécies de Eimeria encontradas durante o período seco nos ovinos do 

município São José de Ribamar foi E. parva (10%), E. ninakohlyakimovae (50%), E. 

crandallis (13%) e E. ovina (27%). Nos ovinos do município de Raposa, a frequência foi 

de E. parva (30%), E. ahsata (25%), E. faurei (25%) e E. intricata (20%). Para os ovinos 

de São Luís foi de E. ovina (40%), E. intricata (15%), E. crandallis (15%), E. ovinoidallis 

(15%) e E. parva (15%). E, para os ovinos do município de Paço do Lumiar foi de E. 

ovinoidallis (15%), E. ovina (25%), E. granulosa (40%) e E. parva (20%) (Figura 2a). 

Durante o período chuvoso, a prevalência das espécies de Eimeria encontradas em ovinos 

no município de São José de Ribamar foi E. ninakohlyakimovae (50%), E. parva (17%), E. 

granulosa (33%). E, para o município de Raposa foi observado prevalência para E. ovina 

(30%), E. ninakohlyakimovae (40%), E. parva (30%). Para os animais do município de São 

Luis a prevalência foi de E. ovinoidallis (27%), E. crandallis (41%), E. ninakohlyakimovae 

(9%), E. parva (23%). E os animais de Paço do Lumiar apresentaram uma prevalência de 

E. ovinoidallis (11%), E. faurei (12%), E. crandallis (33%), E. ovina (16%), E. granulosa 

(10%), E. parva (18%) (Figura 2b).  

i) j) 

a) b) 
d) c) 

e) 
f) h) g) 
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Figura 2 – Prevalência das espécies do gênero Eimeria encontradas em ovinos dos 

municípios da Aglomeração Urbana de São Luis, MA.: a) período seco; b) período 

chuvoso, de 2013 a 2014. 

 

Os métodos laboratoriais utilizados durante a pesquisa mostraram-se eficientes no que se 

refere a mensuração e observação das características dos oocistos esporulados e na 

identificação das espécies de Eimeria spp. que estão presentes nos ovinos situados nos 

municípios da Aglomeração Urbana de São Luís, MA. 

 

Palavras-chave: Coccídios, Ovinos, São Luís MA. 
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O aumento da eficiência produtiva da suinocultura, observado nos últimos anos, resulta da 

implementação de novas biotecnias e práticas de produção, principalmente, nas áreas de 

reprodução, sanidade e nutrição, dentre outras. Exemplo disso são técnicas como a 

inseminação artificial (IA) que através da manutenção do sêmen suíno sob condições de 

refrigeração tem se mostrado uma técnica eficiente para a difusão do material genético. 

BROTOLOZZO & WENTZ, 1997). Sabe-se que a longevidade espermática do sêmen do 

varrão mantém-se satisfatória durante 72 horas, à temperatura de 16ºC, em diferentes 

diluentes até então utilizados, período este insuficiente para o bom aproveitamento de 

reprodutores (FIGUEIRÔA et al., 2001). Dessa forma, a avaliação de novos meios de 

diluição é importante para obter-se uma adequada conservação da célula. Assim esse 

trabalho objetiva-se avaliar o sêmen suíno resfriado a uma temperatura de 16°C utilizando 

como diluentes o BTS (Beltsville) e água de coco estabilizada (ACE) acrescidos de 

diferentes insulinas (NPH, Regular). A primeira etapa do estudo foi realizada em uma 

empresa suinícola na cidade de São Luís - MA. As análises laboratoriais, após execução da 

primeira etapa, foram realizadas no laboratório de reprodução animal da do curso de 

Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA. Para tanto o sêmen 

de 6 reprodutores, todos da linhagem AGPIC 425 mantidos em sistema de confinamento, 

foi coletado uma vez por semana durante 10  semanas alternadas por meio da técnica da 

mão enluvada e utilização de manequim. A colheita foi realizada em um recipiente plástico 

com capacidade de 500 ml, previamente aquecido a 37 °C, a fim de evitar choque-térmico 

e alterações das características do sêmen. Após separação da fração gelatinosa do 

ejaculado e para controle efetivo do sêmen a ser utilizado, foram avaliados o aspecto 

físicos (volume – mL, em balança) e microscópicos (concentração – x106sptz/mL, total de 

espermatozoides (x109 sptz), motilidade espermática - %, e vigor – 0 a 5), conforme 

descrito por Hafez (1995). Foram realizadas diluições com BTS contendo 10 gramas para 

200 mL de água destilada, a ACE foi utilizada conforme sua apresentação comercial, já 

diluída. A quantidade de diluidor adicionada ao sêmen era feita através do cálculo da 

concentração espermática. Após a diluição os meios foram acrescidos com diferentes 

concentrações de insulinas, NPH e REGULAR. Totalizando assim, seis tratamentos: B1 

(BTS controle); B2 (BTS + insulina NPH); B3 (BTS + insulina Regular); C1( ACE 

controle);C2 (ACE + insulina NPH); C3 (ACE + insulina Regular). Os tubos foram 

mantidos a 16°C em uma caixa térmica dentro do refrigerador, acoplado a caixa um 
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termômetro digital para melhor controle da temperatura. Durante todo período de 

conservação (0, 24, 48 e 72 horas), as amostras foram avaliadas nos dias D0, D1, D2 e D3. 

Sendo o primeiro dia da coleta considerado dia zero (D0) e o último, D3. Todos os animais 

passaram pelo teste de motilidade, teste de reação acrossomal, teste hiposmótico (HOST) e 

contagem de vivos e mortos por meio do corante vital (Giemsa-Azul de tripan). Quando se 

avaliou motilidade nos dia D0 ao D2, observou-se que nos tratamentos tanto com diluidor 

BTS quanto com ACE não houve diferença significativa (p>0,05), dentro dos mesmos 

tempos, para as mesmas concentrações de insulina utilizadas. O dia D3 não apresentou 

significância, pois os espermatozoides em todos os casos sobreviviam apenas aos dias D1 e 

D2 (24 e 48horas respectivamente). Como nenhum dos tratamentos utilizando insulina 

NPH e REGULAR nos diluidores apresentou diferença significativa, os dados foram 

agrupados e comparados entre diluidores onde foi observado uma diferença significativa 

(p<0,05) entre BTS e ACE no D0. Quando avaliado nos D1 e D2 não se observou 

diferença (p>0,05) entre os diluidores (Tabela 01). 

 

Tabela 01: Média e desvio padrão do teste de motilidade entre os diluidores BTS e ACE, 

avaliados nos dias D0 a D2. 

Dias de Avaliação BTS ACE 

D0 53,72±20,11
a 

42,61±26,28
b 

D1 19,11±18,68
 

17,50±18,14
 

D2 17,61±16,96
 

10,88±13,70
 

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

As amostras apresentam comportamento de queda, ao longo da conservação semelhante 

aos demonstrados por Murgas et al. (2002), que obtiveram motilidade espermática de 70% 

na avaliação em 0h, 63% em 24h e 55% em análise com 48h.O trabalho não corroborou 

quando comparado aos resultados observados por Toniolli et al. (1998) , em relação a água 

de coco e BTS. Já que a mesma se mostrou uma solução eficiente na preservação do sêmen 

suíno sob a forma in natura e estabilizada, quando se levou em consideração as 

características de motilidade progressiva individual e porcentagem de espermatozoides 

móveis. Podendo observar resultados superiores com as duas formas testadas, em relação à 

utilização do BTS. Na tabela 02 são apresentados os resultados da integridade da 

membrana espermática avaliada pelo teste hiposmótico. 

 

Tabela 02: Média e desvio padrão do teste hiposmótico das células espermáticas 

submetidas aos diluidores BTS e ACE acrescidos de insulina. 

Tipo de Diluidor Tipo de insulina 

BTS Controle NPH/100µUI REGULAR/100µUI 

D0 21,08±10,39 19,12±10,70 21,67± 13,77 

D1 9,03±9,33 11,27±4,74 13,67±4,01 

D2 12,83±12,80
a 

19,88±16,93
b 

25,83±23,40
c 

ACE Controle NPH/100µUI REGULAR/100µUI 

D0 

D1 

D2 

18,48±14,81 

11,82±11,64 

11,77±14,94 

14,98±14,24 

5,90±8,60
 

8,65±13,52 

10,92±10,63
 

4,52±3,49
 

6,12±2,43
 

Letras diferentes na mesma linha diferem (p<0,05) pelo teste Tukey. 
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A insulina REGULAR mostrou-se promover maior viabilidade da integridade das 

membranas plasmáticas no diluidor BTS no terceiro dia de observação. Contudo, o mesmo 

não foi observado no diluidor água de coco estabilizada. Segundo Cunningham (1997), no 

metabolismo proteico, a insulina além de promover a captura de aminoácidos pela maioria 

dos tecidos, promove a síntese de proteínas e inibi a sua degradação. Quanto ao teste 

Giemsa / Azul de trypan no dia D0 e D1, observou que não ocorreu diferença significativa 

(p>0,05) quando comparado os tratamentos nos diluidores com diferentes insulinas, 

avaliando as variáveis vivo e morto com acrossoma. Como não ocorreu diferença, os 

valores foram agrupados e comparados entre diluidores BTS e ACE. Observou-se que para 

ambos os diluidores não ocorreu diferença significativa quando avaliado os 

espermatozoides vivos com acrossoma, já para os espermatozoides mortos com acrossoma 

foi observado diferença significativa (p<0,05) para o D0. 

 

Tabela 03: Média e desvio padrão das células espermáticas vivas com acrossoma e mortas 

com acrossoma submetidas aos diluidores BTS e ACE acrescidos de insulinas no primeiro 

e segundo dia. 

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

 

Os espermatozoides vivos com acrossoma intacto são os únicos potencialmente aptos ao 

processo de fecundação (PARRISH et al., 1988). A partir do terceiro dia a ACE se mostrou 

inviável, uma vez que vários animais apresentaram espermatozoides mortos não sendo 

indicada para manutenção do sêmen suíno estocado a 16 ºC por mais de dois dias. 

 

Palavras-chave: Suíno, Insulina, BTS. 
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D0 Vivo com acrossoma Morto com acrossoma 

BTS 34,66±19,16
 

47,00±19,36
a 

ACE 42,77±26,61
 

32,27±17,17
b 

D1 Vivo com acrossoma Morto com acrossoma 

BTS 

ACE 

32,44±19,18
 

38,38±27,32
 

46,16±19,48
a 

35,94±28,24
b 
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TONIOLLI, R.; MESQUITA, D.S.M.; CAVALCANTE, S.G. Avaliação “in vitro” do 

sêmen de suíno diluído em BTS na água de coco “in natura” e estabilizada. Revista 

Brasileira de Reprodução Animal, v.22, n.4, p.198-201, 1998. 
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1.1 CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

1.1.2 Agronomia 
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CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES HIDRÁULICAS E ESTRUTURAIS 

DO SOLO EM UM GRADIENTE DE DEGRADAÇÃO DA MATA CILIAR. 

 

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

Acadêmica do Curso de Agronomia – CCA/UEMA. 

 

Orientador: Guillaume Xavier ROUSSEAU. 

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

 

Apesar das reconhecidas importâncias das funções das Matas Ciliares, este ambiente tem 

passado por intensos processos de degradação devidos principalmente ao uso desordenado 

do solo. As matas ripárias vêm sendo destruídas por meio de ações antrópicas, 

principalmente por agricultores, pecuaristas, madeireiros (MARTINS, 2001). Além do 

desmate das matas ciliares, outro elemento muito impactado é o solo, o qual faz parte 

diretamente da sustentabilidade dos ecossistemas naturais e influencia diretamente a 

produtividade nos sistemas agrícolas (COOPER, 2008). Esta pesquisa foi desenvolvida em 

dois rios (Rio Pepital e Rio Grande) da Bacia Hidrográfica do Rio Pepital no município de 

Alcântara-Maranhão tendo-se como objetivos caracterizar propriedades hidráulicas e 

estruturais do solo com intuito de elaborar um conjunto de indicadores físicos para 

monitorar a restauração do solo nas áreas mais degradadas.  Trabalhou-se um total de 24 

parcelas, que foram dividas em seis blocos, em cada bloco há quatro níveis de 

degradações, nível de degradação 4: degradação muito alta (DMA), área aberta, solo 

aparente ou com algum uso antrópico; nível de degradação 3: degradação alta (DA), área 

em início de sucessão com capoeira jovem fechada; nível de degradação 2: degradação 

média (DM), capoeira em estágio avançado e nível de degradação 1: degradação baixa 

(DB), floresta secundária  avançada. Fez-se uso do Método do Anel Volumétrico e Método 

da Pipeta para as análises físicas e usou-se a Estimativa de Beerkan, para análise de 

infiltração. Foram avaliadas doze variáveis (umidade, densidade aparente, 

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

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

submetidos à análise de variância (ANOVA) fazendo-se uso assim de uma análise de 

variância para modelos bi-fatoriais, tendo-se como fatores rios e níveis de degradação e 

aplicou-se o teste de comparação de médias (Teste LSD de Fisher) ao nível de 5% de 

probabilidade. Os dados de infiltração foram submetidos ao teste de comparação de médias 

SNK à 5% de probabilidade.   Na tabela 1 estão apresentadas três variáveis, areia grossa (2 

- 0,2 mm), silte (0,05-0,002mm), densidade aparente, porosidade total e umidade em 

função dos quatros níveis de degradação, nos dois rios estudados. A areia grossa e o silte 

apresentam diferenças estatísticas no nível de DB. Os níveis de DMA, DA, e DM não 

apresentaram diferenças estatísticas para a mesma variável nos dois rios. Porém em DB 

encontram-se maiores valores de silte e os menores valores de areia grossa, estes resultados 

mostram que o uso e ocupação do solo influenciou significativamente as características 

granulométricas do solo, indicando que o solo está enriquecido em partículas grossas e 

empobrecido em partículas finas (os siltes) demonstrando erosão severa do solo, nos dois 

rios. A densidade aparente foi sensível à degradação, onde as parcelas com baixa 

degradação tiveram uma densidade aparente significativamente menor, mostrou-se ainda 

intermediária em DM e apresenta maiores valores em DA e DMA.  Isso se deve 

provavelmente a densidade de raízes afofando o solo e maior atividade da biota do solo 

favorecida pela umidade nas áreas de baixa degradação.A macroporosidade difere 

estatisticamente em DB apontando maior valores neste nível e menores valores em DM, 

DA e DMA nos dois rios. A porosidade total apresenta comportamento igual e menor 
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valores em DMA e DA, valores intermediários em DM e maior valores em DB nos rios 

Pepital e Grande. 

 

 
 

Os resultados da densidade, porosidade total, e macroporosidade mostram que a 

degradação tem influenciado fortemente nos parâmetros físicos dos solos das margens dos 

rios Pepital e Grande, ANJOS et al. (1994)  observou resultados semelhantes  em solos 

degradados, para ele  há relação inversa entre densidade do solo e porosidade total.  A 

umidade do solo foi significativamente maior com degradação baixa e média do que com 

degradação muito alta, nos dois rios. Os níveis de degradação alta mostraram umidade 

intermediária.  Isto se dá devido aos níveis de degradação baixos apresentarem áreas mais 

conservadas, apresentando árvores de maior porte, já as áreas de degradação mais altas, 

encontram-se com solo exposto favorecendo a evaporação mais rápida do solo. 

PREVEDELLO (1996) encontra resultados semelhantes em suas pesquisas, concluindo 

que a quantidade e o tipo de cobertura vegetal determinam níveis de umidade. 

 

 
 

A tabela 2 apresenta a variável Biomassa das Raízes em função dos quatros níveis de 

degradação, nos dois rios estudados.A Biomassa das Raízes apresenta maiores valores em 

DB, valores intermediários em DM e menores valores em DA e DMA, nos dois rios 

(Pepital e Grande). Estes resultados devem-se a menor quantidade de árvores nas áreas 

mais degradadas, a dificuldade de penetração das raízes e ainda a escassez de umidade e 

porosidade nos solos mais erodidos que encontram-se principalmente nas áreas de DMA e 

DA.  Quanto mais acentuada a erosão menor será a biomassa das raízes.  Nota-se maior 

valores de biomassa nas áreas de degradação mais baixas, devido a estas se encontrarem 

em áreas mais preservadas. Estes resultados são semelhantes aos de VALCARCEL et al. 

(2007),que afirma que  a maior concentração de raízes na camada superficial pode ser 

explicada pelo microambiente favorável causado pela serrapilheira, com maior retenção de 

água, maior arejamento e, portanto, maior disponibilidade de oxigênio e nutrientes 

oriundos de sua decomposição. A tabela 3 apresenta o tempo acumulado da infiltração no 

solo das margens dos rios Pepital e Grande em função dos quatros níveis de degradação 

estudados.A infiltração nos dois rios apresenta diferenças estatísticas, mostrando maiores 

valores em DMA, valores intermediários em DA e DM e menores valores em DB.  Os 

resultados podem ser visualizados de forma nítida na figura 2. Isto ocorre em razão das 
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áreas de degradação menos acentuadas compreender regiões de maior cobertura vegetal, 

menor densidade do solo e maiores teores de porosidade total, aspectos físicos que 

contribuem para uma infiltração bem mais rápida no solo. Autores como SOUZA e ALVES 

(2003) constatam resultados semelhantes em seus trabalhos, e comprovam que quando 

ocorre degradação da estrutura do solo, há modificações no arranjamento de suas 

partículas, provocando diminuição no tamanho dos poros, especialmente daqueles de 

tamanho maior, o que leva à redução na área da seção transversal para o fluxo de água, 

juntamente com percursos mais tortuosos para o movimento de fluido, afetando com isso o 

processo de infiltração.   

 

 

Conforme os dados expostos, conclui-se que a variável areia grossa, silte, densidade 

aparente, porosidade, umidade, biomassa das raízes e tempo da infiltração, a correlação 

entre as propriedades estruturais e hidráulicas do solo com a densidade de macro 

invertebrados do solo, e ainda a relação entre o enraizamento, variáveis estruturais e físicas 

trabalhadas, foram as que mais apontaram diferenças estatísticas entre os níveis de 

degradação mais altos e mais baixos, para os dois rios, sendo, portanto, bons indicadores 

físicos do solo, visto que se mostram sensíveis a degradação. 

 

Palavras-chave: Ecossistema ciliar, Deterioração do solo, Recuperação. 
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ANÁLISE DE CRESCIMENTO E EFICIÊNCIA FOTOQUÍMICA DO ABACAXI 

GIGANTE-DE-TARAUACÁ EM SANTA RITA-MA. 

 

Orientando: Fernando Filgueiras dos SANTOS – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmico do Curso de Engenharia Agronômica – CCA/UEMA. 

 

Orientador: Fabrício de Oliveira REIS. 
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Colaboradores: José Ribamar Gusmão ARAÚJO – Prof. do Departamento de Fitotecnia  

CCA/UEMA; Altamiro Lima de Sousa FERRAZ JUNIOR – Prof. do Departamento de 

Química e Biologia CECEN/UEMA; Moisés Rodrigues MARTINS – Prof. do 
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Mestranda/UEMA; Girlayne Veloso PEREIRA – Graduanda/UEMA; Valter Guimarães de 

CARVALHO – Prefeitura de Santa Rita/MA. 

 

O Abacaxi gigante-de-Tarauacá [Ananas comosus var.comosus (L.)Merril] é uma 

variedade oriunda da cidade de Tarauacá no Acre. Conhecido pelo seu grande tamanho, 

esse tipo de abacaxi pesa em média de 9 a 12 kg, mas em função desse tamanho há um 

sabor menos adocicado da polpa, e segundo RITZINGER (1992), os pedúnculos quebram 

antes da maturação, justamente por causa do seu peso, o que leva a uma necessidade de 

escoramento do fruto. Sua produção ainda não atinge larga escala e com isso suas 

adaptações em outros climas, bem como seu desenvolvimento, ensejam mais estudos. 

Atualmente o Maranhão figura como um produtor relevante de abacaxi, tendo em vista 

outras variedades como o Turiaçu, que também recebe o nome de acordo com seu local de 

origem, a cidade de Turiaçu no Noroeste do estado. O experimento realizado com o 

Gigante-de-Tarauacá foi realizado em Santa Rita, município a cerca de 70 km da capital 

São Luís. A cultura foi disposta sob dois tratamentos principais, o consorciado com a 

banana e o solteiro, e cada um subdividido em três subtratamentos, cobertura do solo com 

casca de arroz, um segundo com casca de babaçu e um terceiro sem cobertura.A estimativa 

do teor de clorofila das plantas de abacaxi foi realizada por meio do aparelho SPAD-502 

(Soil Plant Analysis Development, Minolta, Japão), com três medições por folha. Os 

valores mais altos de teor de clorofila foram observados nos tratamentos em consórcio, isso 

deve-se ao sombreamento propiciado pela folha da bananeira, que protege a planta do 

abacaxi da direta incidência dos raios do sol e assim a cultivar apresentava coloração com 

forte tonalidade de verde. Já nas plantas dos tratamentos solteiros, a exposição direta de 

radiação luminosa houve degradação de clorofila, e apresentou predominância de 

pigmentos carotenoides, com cores mais avermelhadas. As medições foram realizadas nos 

meses de Junho, Agosto e Setembro de 2013 e podem ser observadas na tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  50 

Tabela 1: Valores médios da estimativa do teor de clorofila (SPAD) em plantas de abacaxi 

Gigante-de-Tarauacá. 

Tratamento C1 C2 C3 

T1 79,95 Aa 76,71 Aa 58,20 Ba 

T2 50,78 Ab 47,88 Ab 45,70 Ab 

T1=Tratamento em Consórcio; T2=Tratamento em Solteiro; C1=Cobertura Casca de Arroz; C2= Sem 

Cobertura; C3=Cobertura com palha de Babaçu. Foi realizada análise de variância com teste de Tuckey, 5%. 

Letras maiúsculas comparam dados na linha; letras minúsculas comparam dados na coluna. 

 

Ao se avaliar os valores do rendimento quântico máximo do fotossistema II (Fv/Fm), pode-

se observar, na figura 1 e 2, que no mês de junho todos os tratamentos consorciados não 

apresentaram efeitos fotoinibitórios na folha, indicados por valores de Fv/Fm superiores a 

0,74, inclusive o tratamento com palha de babaçu. A não detecção de estresse alelopático 

nas plantas de abacaxi se deve provavelmente ao fato de ser início de experimento e não 

houve tempo para a decomposição das folhas de babaçu. Já esse mesmo tratamento no mês 

de setembro apresentou indícios de estresse causado pelo babaçu, diferente dos outros dois 

tratamentos consorciados que apresentaram valores de 0,74 e 0,75, para CCA e CSC, 

respectivamente.Nos tratamentos solteiros, o tratamento com casca de babaçu apresentou 

estresse nos meses de junho e setembro, com valores de Fv/Fm de 0,70 e 0,71, 

respectivamente. Os outros dois tratamentos solteiros (cobertura com casca de arroz e sem 

cobertura) não apresentaram indícios de estresse em junho, com valores de 0,76 e 0,75. 

Porém, em setembro os três tratamentos solteiros apresentaram estresse indicados por 

valores abaixo de 0,74 de Fv/Fm. 

 
Figura 1, Eficiência quântica máxima do FSII (Fv/Fm). CCA=Consórcio Casca de Arroz; 

CSC=Consórcio Sem Cobertura; CCB=Consórcio Cobertura de Babaçu. 

 

 
Figura 2, Eficiência quântica máxima do FSII (Fv/Fm) medida pelo Fluorômetro. 

SCA=Solteiro Casca de Arroz; SSC=Solteiro Sem Cobertura; SCB=Solteiro Cobertura de 

Babaçu. 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

Junho Setembro Média 

CCA 

CSC 

CCB 

0,66 

0,68 

0,7 

0,72 

0,74 

0,76 

0,78 

Junho Setembro Média 

SCA 

SSC 

SCB 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  51 

Quanto aos dados biométricos do vegetal, podemos observar na tabela 2, que apresentam 

número de folhas, altura, largura e outros fatores. O estudo mostra então que nos dados 

expostos a variação entre os tratamentos de consórcio e solteiro, bem como entre os 

próprios subtratamentos acontece em alguns casos de forma mais acentuada e em outros de 

maneira mais amena o que deve-se, em consideração as diferentes situações que o gigante-

de-Tarauacá é submetido. 

 

Tabela 2. Valores médios da Biometria do abacaxizeiro obtidos entre Junho e Agosto de 

2013. 

Tratamentos 

Nº de  

Folhas 

Médias 

Comp. do 

Caule(cm) 

Altura 

(cm) 

M.F. do 

Caule(g) 

M.F. das 

Folhas(g) 

Largura  

(cm) 

CCA 383 12,68 104,39 228,33 1.627,58      5,87 

CSC 340 12,66 95,04 159,58 
 

1.370,41 5,016 

CCB
 

272 8,59 52,15 84,54  602,91 4,75 

SCA 364 10,44 42,50 141,0 1.195,41 4,94 

SSC 332 9,00 50,22 115,83 998,75 5,34 

SCB
 

176 9.66 37,97 107,14 694,37 4,7 
 

CCA=Consórcio Casca de Arroz; CSC=Consórcio Sem Cobertura; CCB=Consórcio Cobertura de Babaçu; 

SCA=Solteiro Casca de Arroz; SSC=Solteiro Sem Cobertura; SCB=Solteiro Cobertura de Babaçu. 

 

Palavras-chave: biometria, clorofila, Ananas comosus. 
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O Arroz é o cereal mais consumido e produzido no Brasil, sendo fundamental na 

alimentação diária da população. No entanto durante seu ciclo pode ser atacado por 

diversos insetos-pragas que reduzem a produtividade da cultura. O percevejo-do-colmo é 

uma das principais pragas da cultura do arroz. Ocorre tanto na fase vegetativa como na fase 

reprodutiva, se manifestando a partir da fase de perfilhamento (V3), causando o sintoma 

denominado “coração morto”, e se estendendo até a fase reprodutiva (R9), provocando o 

aparecimento da “panícula-branca” (BOTTA; PAZINI; SILVA, 2011). Portanto estudar a 

biologia de pragas importantes, como o percevejo-do-colmo, é fundamental para gerar 

estratégias de manejo adequadas para as condições locais e viáveis para os agricultores. 

Assim o objetivo deste trabalho foi estudar a biologia comparada do percevejo-do-colmo 

em variedades de arroz. O experimento foi conduzido no Laboratório de Entomologia da 

Universidade Estadual do Maranhão, São Luís (MA). Inicialmente foi estabelecida a 

criação de T. limbativentris, no qual os insetos foram obtidos em lavouras orizícolas 

localizadas no município Matões-do-Norte. Os insetos coletados foram mantidos em potes 

plásticos e alimentados com colmos de arroz.  Nos testes de preferência alimentar foram 

utilizadas embalagens de papelão como arenas. Utilizou-se 10 arenas por teste, sendo cinco 

arenas com ninfas de quarto ínstar (quatro ninfas/arena) e cinco com adultos (dois 

adultos/arena). As variedades de arroz utilizadas foram: Canastra, BR Arariba, Agulha 

Branca, Guarimabeu e BR Irga. Foram realizadas avaliações com 4, 8, 12 e 24 horas de 

exposição do inseto às variedades. Os dados biológicos foram obtidos a partir de ovos da 

criação estoque mantida no Laboratório de Entomologia, a 25 ± 1ºC e 12 horas de fotofase, 

e alimentados com a variedade BR Irga. Foram feitas inspeções diárias para registro da 

troca das exúvias até o completo desenvolvimento de todos os insetos.  O número médio de 

lesões provocadas por ninfas e adultos de T. limbativentris nas variedades de arroz 

avaliadas foi maior na variedade BR Irga, tanto nos testes sem chance de escolha para as 

ninfas, como no com chance de escolha em adultos (Tabela 1). Esse resultado já era 

esperado uma vez que a variedade é suscetível ao ataque da praga, conforme mencionado 

em trabalho de Souza et al. (2008 a) que avaliaram a resistência de cultivares de arroz ao 

ataque do percevejo-do-colmo. 
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Tabela 1. Número médio de lesões provocadas por ninfas e adultos de T. limbativentris em 

cinco variedades de arroz, em testes de preferência alimentar, com e sem chance escolha, 

em condições de laboratório temperatura de 25±1 ºC, umidade relativa de 80±10% e 

fotoperíodo 12h. São Luís, MA, 2014. 

 Testes de preferência alimentar 

Variedades 

Com Chance de Escolha Sem Chance de Escolha 

Ninfa Adulto Ninfa Adulto 

Canastra 25,81 a 23,50 ab 21,81 ab 22,50 a 

BR Arariba 12,69 a 14,44 ab 14,12 b 22,75 a 

Agulha Branca 19,62 a 23,50 ab 17,62 ab 16,18 a 

Guarimabeu 20,69 a 11,69 b 17,31 ab 16,87 a 

Br Irga 409 23,69 a 29,37 a 31,62 a 24,19 a 
1
Médias  seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste de comparação múltipla de Kruskall Wallis, 

a 5% de significância.  

 

Souza et al. (2009) avaliando a divergência genética entre as cultivares de arroz quanto a 

resistência à T. limbativentris, citam as variedades Marabá Branco e Bico Ganga como 

promissoras a serem utilizadas em futuros cruzamentos para melhoramento visando 

resistência ao percevejo-do-colmo. No entanto, estas variedades não estão disponíveis aos 

produtores familiares maranhenses. A duração do período de ovo a adulto de T. 

limbativentris, foi de 36 dias, com o período de incubação de 4,4 dias e o estágio ninfal 

29,9 dias, sendo o estágio mais longo de 9,9 dias no 2º ínstar(Tabela 2).. Resultados 

semelhantes foram descritos, inicialmente com 44,3 dias por Trujillo (1970) e 

posteriormente com 37,4 por Botton (1996), ambos em casa de vegetação. Entretanto Silva 

et al. (2004) em estudo realizado em laboratório com temperatura de 26 ± 1 ºC, umidade  

relativa de 60 ± 10 % e fotofase de 14 horas, descreveu a duração do ciclo de vida dessa 

praga com 62,5 dias, sendo a duração do período embrionário de 6,9 dias e o período ninfal 

de 55, 4 dias.  

 

Tabela 2. Duração das fases de desenvolvimento de T. limbativentris em laboratório a 25 ± 

1ºC e 12 horas de fotofase. 

Fases Duração Média (dias) 

Ovo 4,4 

1º Ínstar 5,1 

2º Ínstar 9,9 

3º Ínstar 3,8 

4º Ínstar 4,2 

5º Ínstar 6,9 

Ovos – Adulto 36 

 

Há dificuldades para criação de T. limbativentris em laboratório, como citado por Silva et 

al. (2004), portanto necessita-se de mais estudos relacionados à bioecologia desta praga em 

diferentes condições. Um passo importante é o desenvolvimento de dietas artificiais que 
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possam favorecer a criação deste inseto em condições de laboratório, uma vez que o 

material vegetal (colmo do arroz) seca rapidamente, o que dificulta a alimentação e 

manutenção da praga no arroz. No teste sem chance de escolha as ninfas de T. 

limbativentris apresentaram maior preferência pela variedade de arroz BR Irga. A duração 

do período de ovo a adulto de T. limbativentris, foi de 36 dias, com o período de incubação 

de 4,4 dias e o estágio ninfal 29,9 dias. 

 

Palavras-chave: ciclo, percevejo-do-colmo, preferência. 
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O babaçu (Attalea speciosa Mart.) é uma palmeira da família Arecaceae e destaca-se por 

ser uma das palmeiras mais abundantes da Amazônia. Distribuindo-se amplamente no sul 

da região, do oceano Atlântico à Bolívia (BALICK & PINHEIRO 2000), e especialmente 

nas zonas de transição entre a bacia amazônica e o semiárido nordestino do Brasil, está 

presente principalmente nos Estados do Piauí, Maranhão e, em menor escala, no Tocantins, 

Goiás, Mato Grosso e Pará (MAY et al. 1985; MEIRELLES 2004). O grande sucesso da 

palmeira babaçu se deve a três fatores chaves: (i) o extrativismo que leva consigo a roça 

seletiva que poupa palmeiras adultas produtivas, (ii) a excelente adaptação do babaçu à 

roça e queima (quebra de dormência do coco pela queima, meristema subterrâneo 

protegido, e forte rebrotamento das palmeiras juvenis), e (iii) a aparente grande força 

competitiva do babaçu nos solos inférteis da região (MUNIZ, 2004). A busca de 

alternativas que diminuam os custos, mantendo ou melhorando a eficiência do controle de 

ervas daninhas, está diretamente relacionada com um sistema integrado de práticas 

agrícolas (GOMES & CHRISTOFFOLETI, 2008). Objetivou-se com este trabalho 

determinar avaliar a eficiência da cobertura do solo com folhas de babaçu (Attalea 

speciosa Mart.) na supressão de plantas daninhas e no aporte de matéria orgânica no solo. 

O experimento é executado no município de Pirapemas - MA na parte central dos 

babaçuais da Zona dos Cocais, com o apoio da ONG “Terra e Vida”. O experimento de 

campo é no esquema bifatorial. Foi efetivada a adubação sendo a dosagem recomendada 

para o Nitrogênio de 40 kg ha
-1

 em dose baixa e 80 kg ha-¹ em dose dupla e 2,24 gramas 

por cova em dose simples e 4,48 g por cova em dose dupla.  Para o Fósforo a dosagem 

aplicada foi de 40 kg ha
-1

 em dose baixa e 80 kg ha
-1

 em dose alta e 2,34 gramas por cova 

em dose baixa e 4,68 gramas em dose alta. Para o Potássio a aplicação foi 30 kg ha
-1

 em 

dose baixa e 60 kg ha
-1

 em dosagem altas sendo 1,26 gramas de Potássio por cova em dose 

baixa e 2,52 gramas de Potássio em dose alta. Após o plantio do feijão caupí, foi realizado 

quatro coletas de plantas daninhas de 25 em 25 dias. Para estes fins foram utilizadas 

quadrantes de 80 x 90 cm com localização aleatória por sub-parcela para retirada das 

amostras de plantas daninhas. Todas as plantas foram transferidas para o laboratório de 

física dos solos da UEMA, onde foram identificadas ai nível de espécie. Cada espécie em 

cada quadrante foi contada e pesada separadamente. O peso seco destas plantas foi 

determinado após secagem em estufa de circulação forçada com 70°C. No mês de junho, 

foi realizada a coleta de serrapilheira restante, da mesma forma que foi coletado as plantas 

daninhas com a intensão de avaliar o total de carbono acumulado na serrapilheira durante a 
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execução do experimento. Para a análise físico-química do solo, foram retirados amostras 

de solo nas profundidades de 0-10 e 10-20 em cada uma das 48 sub-parcelas das áreas de 

plantio. Além disso, realizou-se a determinação do conteúdo de Carbono Orgânico 

presente na serrapilheira de cada uma das sub-parcelas experimentais. Quadrantes de 1x1m 

foram demarcados em cada parcela e o conteúdo da serrapilheira foi coletado, pesado e 

posteriormente conduzido a estufa para secagem. Após a secagem todo o material foi 

moído e a análise de carbono feita por meio do método de digestão com dicromato 

(WALKLEY; BLACK, 1934). A palha de babaçu mostrou-se eficiente na supressão das 

ervas daninhas, conforme nossas expectativas. Os tratamentos sem a palha de babaçu 

apresentaram um alto índice da biomassa de plantas daninhas. Já os tratamentos com 

dosagens 8,33 Mg ha-¹ e 16,66 Mg ha-¹ apresentaram uma redução na biomassa das ervas 

espontâneas, porém não existe diferença de redução de biomassa nas dosagens 8,33 Mg ha-

¹ e 16,66 Mg ha-¹ (FIGURA 1).  

 

 

O efeito da adubação, entretanto, foi observado na alteração dos teores de carbono 

presentes na serrapilheira. As parcelas que receberam dose simples de adubo apresentaram 

um teor de carbono orgânico estatisticamente maior do que as parcelas que receberam dose 

dupla de adubo, tendo apresentado concentração de C 17% menor. 
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Palavras-chave: Agroecologia, Sustentabilidade, Estimativa de biomassa. 
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A alelopatia, segundo SORIANO (1996), é um mecanismo ecológico em que determinadas 

plantas exercem influência sobre o crescimento e desenvolvimento de outras plantas e 

outros organismos através da liberação de substâncias fitotóxicas cuja função é 

essencialmente de proteção. No Maranhão, a palmeira Attalea speciosa Mart. Ex Spreng 

(babaçu) destaca-se como espécie vegetal com grande potencial alelopático, pois com a 

prática agrícola de cultivo das culturas anuais entre as palmeiras de babaçu foram 

observados pelos produtores, redução da produtividade das culturas alimentares e menor 

infestação de plantas daninhas. Dessa forma, a pesquisa teve como objetivo avaliar a efeito 

potencialmente alelopático de extrato de folhas de babaçu sobre a germinação e o 

desenvolvimento das sementes de feijão- caupi e Senna obtusifolia. As folhas de babaçu 

foram coletadas de palmeiras adultas em área da Fazenda Escola São Luís do Centro de 

Ciências Agrárias-CCA/UEMA situada no município de São Luís - MA. As amostras 

foram lavadas em água corrente para retirada de resíduos e em seguida secas em estufa 45 

°C por 96 h para posterior trituração em moinho. Na preparação do extrato aquoso foi 

utilizado 150g das folhas de babaçu trituradas e adicionados 1L de água destilada. A 

mistura ficou em repouso por 24 h e depois foi filtrada em tecido de algodão da qual foi 

obtida 0,5 L de solução, realizando esse procedimento foi realizado por três vezes 

consecutivas para obtenção do extrato bruto que foi concentrado a vácuo em evaporador 

rotativo à temperatura de 70ºC. A partir da concentração de 50g/L foram preparadas as 

demais concentrações (5, 10, 25g/L) mediante diluição com água destilada. Para o 

bioensaio de germinação das sementes utilizou-se as concentrações de 5, 10, 25 e 50g/L de 

extrato aquoso de folhas de babaçu e água destilada como testemunha. Em placas de Petri 

forradas com papel filtro foram colocadas 50 sementes das plantas daninhas e adicionados 

3ml do extrato de cada concentração. Em papel germitest, foram envolvidas 100 sementes 

de feijão e de milho aplicando o extrato aquoso de cada concentração, o equivalente a 2,5 

vezes o peso do substrato que foram acondicionados em câmara climatizadora (BOD) a 

temperatura de 25ºC e fotoperíodo de 12h adicionando (Figura 1 – A e B). Foram 

realizadas contagens diárias das sementes de plantas daninhas por um período de 10 dias e 

para as sementes de feijão e milho foram realizadas as contagens inicial e final, segundo 

BRASIL (2009). Para os bioensaios de desenvolvimento das plântulas das culturas e das 

plantas daninhas foram utilizadas placas de Petri contendo 10 sementes pré-germinadas 

(com dois dias de germinação em água destilada) adicionado 3 ml de cada concentração, 

demonstrado na figura 1 (C e D), e no final de 10 dias de desenvolvimento foi medido os 

comprimentos da radícula e do hipocótilo com auxílio de régua graduada. As variáveis 

avaliadas foram a porcentagem de germinação (%G) e o índice de velocidade de 

germinação (IVG). Para a germinação aplicou-se a fórmula descrita por Labouriau e 

Valadares (1976): G = (N/A) x 100 e para o cálculo do Índice de Velocidade de 

Germinação (IVG), empregando a fórmula proposta por Maguire (1962). O delineamento 
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experimental utilizado foi do tipo inteiramente casualizado com 5 tratamentos e 4 

repetições. Os dados dos bioensaios foram submetidos à análise de variância pelo Teste de 

Tukey a 5% de probabilidade e regressão utilizando o programa Assistat 7.6 beta. O 

aumento na concentração do extrato de folhas de babaçu ocasionou uma redução da 

porcentagem de germinação das sementes de feijão, porém, a maior concentração 

favoreceu a germinação das mesmas. Resultados semelhantes foram obtidos por Bolzan 

(2003) utilizando extrato aquoso de bulbos de tiririca. Por tanto, as condições de maiores 

concentrações podem estimular a germinação das sementes.  No entanto, para o IVG não 

foi identificado variação, considerando que em todas as repetições os valores de IVG 

foram iguais a 20, sendo assim, não foi necessário comparar as médias pelo Teste de 

Tukey. No bioensaio de desenvolvimento das plântulas de feijão, não foram observadas 

variações significativas quanto ao crescimento da radícula e do hipocótilo. Isso evidencia 

que as diferentes concentrações do extrato aquoso não apresentaram efeito sobre o 

desenvolvimento das plântulas. Para o bioensaio de germinação das sementes de milho, 

não foram observadas variações significativas quanto ao percentual de germinação e IVG. 

Isso mostra que os extratos não causam efeito na germinação das sementes do milho. No 

bioensaio de desenvolvimento das plântulas do milho, foi observado que, o aumento da 

concentração do extrato apresentou efeito de redução no crescimento da radícula e para o 

hipocótilo não houve variação significativa entre as médias, mas o aumento na 

concentração do extrato proporcionou redução do crescimento, porém a maior 

concentração estimulou o crescimento. No bioensaio de germinação das sementes ocorreu 

maior percentual de germinação na concentração de 5g/L, enquanto na concentração de 

50g/L ocorreu redução da germinação. O mesmo ocorreu para o IVG que, na concentração 

de 5g/L apresentou indução e na maior concentração, redução no índice de velocidade de 

germinação. Isso indica que o aumento na concentração do extrato das folhas inibe a 

germinação e o IVG de S. obtusifolia. Nas maiores concentrações o extrato aquoso inibiu o 

desenvolvimento das radículas das plântulas e favoreceu o crescimento do hipocótilo das 

plântulas de Senna obtusifolia. Pesquisa realizada por Rodrigues et al (2010) mostraram 

que entre as espécies de plantas daninhas utilizadas em ensaios de alelopatia, S. obtusifolia 

apresentou maior porcentagem de redução no crescimento da radícula com o aumento da 

concentração do extrato de S. alata. As diferentes concentrações do extrato aquoso de 

folhas de babaçu não mostraram diferenças significativas no percentual de germinação da 

espécie E. heterophylla. Entretanto, para o IVG que, apesar de apresentar médias pouco 

variáveis nas diferentes concentrações, houve diferença significativa na velocidade de 

germinação com redução na concentração de 5 g/L  e aumento na concentração de 10 g/L 

do extrato aquoso de folhas de babaçu. Por tanto, a germinação das sementes de E. 

heterophylla não é afetada pela aplicação do extrato. No bioensaio de desenvolvimento de 

E. heterophylla não foram observadas variações significativas entre as médias de 

crescimento da radícula e do hipocótilo. O mesmo por Magiero et al (2009) com extrato 

aquoso de Artemisia annua L., em que não houve variação significativa para o 

comprimento da radícula de plântulas de E. heterophylla, porém foram observadas 

diferenças significativas quanto a germinação das semente com inibição completa na 

concentração de 75% do extrato aquoso. Dessa forma, afirmamos que nas maiores 

concentrações do extrato das folhas de babaçu reduziu a germinação das sementes de 

feijão, no entanto, na maior concentração do extrato houve efeito de indução. Os extratos 

não afetaram o desenvolvimento das plântulas de feijão. Para o milho não foram observados 

efeitos dos extratos das folhas de babaçu na germinação, IVG de suas sementes e 

crescimento do hipocótilo das plântulas, porém ocorreu redução no crescimento da 

radícula. Na maior concentração do extrato das folhas de babaçu sobre as sementes de S. 

obtusifolia observou-se redução na germinação, no IVG e no desenvolvimento da radícula, 
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porém houve estímulo no crescimento do hipocótilo das plântulas. Para E. heterophylla  os 

extratos não afetaram a germinação nem o desenvolvimento das plântulas, porém 

reduziram o IVG na concentração de 5 g/L e aumentaram na de 10 g/L. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Bioensaio de germinação e desenvolvimento das sementes de; A e C- S. 

obtusifolia e em B  e D – milho, respectivamente, utilizando extrato de folhas de babaçu. 

 

 

Palavras–chave: Alelopatia, Culturas alimentares, Plantas invasoras. 
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ÓLEOS ESSENCIAIS NO CONTROLE DE MANCHA- ALVO DO MAMOEIRO 
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Orientando: Leandro Victor Silva dos SANTOS – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmico do Curso de Agronomia – CCA/UEMA. 

 

Orientadora: Antônia Alice Costa RODRIGUES. 

Profª. Drª do Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade, CCA/ UEMA. 

 

A mancha-alvo, causada pelo fungo Corynespora cassiicola, é uma doença foliar que 

ocorre em vários hospedeiros, destacando-se o mamoeiro, com sintomas no caule, fruto, 

pecíolo e limbo foliar. A maior incidência da doença é observada em plantas com idade 

maior que quatro meses e nos meses mais frios do ano, quando as lesões nas folhas são em 

grande número, principalmente nas mais velhas, estas amarelecem e caem. Em frutos e 

caule a frequência é bem maior, no entanto, quando estas lesões acometem nos frutos, 

depreciam estes comercialmente, principalmente para o comércio exterior (VENTURA et 

al., 2003). O presente trabalho objetivou avaliar in vivo a ação fungitóxica de óleos 

essenciais de Syzygium aromaticum (L.) Merrill & Perry (cravo-da-índia) e Lippia gracillis 

Schauer (alecrim do tabuleiro) na indução de resistência e no controle da Mancha-alvo, em 

frutos e plantas de mamoeiro do Grupo ‘Solo’ e do Grupo ‘Formosa’. O experimento foi 

conduzido no Laboratório de Fitopatologia - UEMA, Campus Paulo VI, São Luís. Para o 

teste de controle e indução de resistência às lesões de Corynespora cassiicola, foram 

instalados quatro experimentos, com frutos de mamão do Grupo ‘Solo’ e do Grupo 

‘Formosa’, cada experimento consistindo de seis frutos de cada grupo tratados na 

concentração de 4µL/mL de cada óleo. Para controle de lesões com óleos essenciais, 

efetuou-se a inoculação com discos contendo micélios do fungo e 24 horas depois os óleos 

foram aspergidos na concentração de 4µL/mL. Para indução de resistência procedeu-se 

primeiramente com o tratamento com os óleos e 24 h depois se fez a inoculação do fungo. 

Os frutos foram avaliados seis dias após a inoculação, medindo-se o diâmetro da lesão em 

sentidos opostos. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com dois 

tratamentos e seis repetições. As avaliações procederam mediante a determinação da 

incidência (número de frutos infestados em cada tratamento) e da severidade da doença 

(diâmetro das lesões). As diferentes variedades de mamão do Grupo ‘Solo’: Papaya Havaí 

e Golden Papaya Havai, e do grupo ‘Formosa’: Formosa; Gigante Max Diver, foram 

semeadas em vasos de 5 L contendo solo autoclavado, mantendo-se três planta/vaso. A 

inoculação foi realizada 60 dias após a semeadura, pelo método de pulverização da 

suspensão de inóculo, mantendo-se as plantas em câmara úmida por 48 horas. Estas foram 

mantidas em casa de vegetação até o término da avaliação. Decorrido 10 dias da 

inoculação, procedeu-se com os tratamentos, seguindo um delineamento inteiramente 

casualizado em esquema fatorial 6x6, onde compreenderam a concentração de 4 µL/mL 

dos óleos essenciais. As avaliações procederam mediante a determinação da incidência 

(número de folhas lesionadas em cada tratamento) e da severidade da doença (número e 

diâmetro das lesões). As testemunhas consistiram de frutos e plantas sem aplicação de 

óleos. Todos os dados foram submetidos à análise de variância e, posteriormente, as 

médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. No experimento para 

controle do fungo, o tratamento com o óleo essencial de Lippia gracillis na concentração 

estudada, diferiu estatisticamente da testemunha, com porcentagem de inibição do 

crescimento (P.I.C) da lesão de C. cassiicola de 42% em frutos de mamão do grupo ‘Solo’ 

(Tabela 1). O mesmo não foi observado para os mamões do grupo ‘Formosa’, onde 

nenhum dos tratamentos com óleos essenciais diferiu estatisticamente da testemunha. No 
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entanto, o óleo de Syzygium aromaticum apresentou PIC de 30% da lesão do fungo (Tabela 

2). 

 

Tabela 1. Avaliação in vivo do efeito dos óleos essenciais de Syzygium aromaticum e 

Lippia gracillis no controle de lesões de Corynespora cassiicola em frutos de mamão pós-

colheita do Grupo ‘Solo’ no 6° dia de avaliação. São Luís, 2014. 

 

Concentração Tamanho de Lesão P.I.C (%) 

Testemunha 0,9 a - 

Syzygium aromaticum (4 μL/mL) 0,9 a - 

Lippia gracillis (4 μL/mL) 0,5 b 42 
CV% = 27.56  

DMS = 0.33275  

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade.             

 

 

Tabela 2. Avaliação in vivo do efeito dos óleos essenciais de Syzygium aromaticum e 

Lippia gracillis no controle de lesões de Corynespora cassiicola em frutos de mamão pós-

colheita do Grupo ‘Formosa’ no 6° dia de avaliação. São Luís, 2014. 

 

Concentração Tamanho de Lesão P.I.C (%) 

Testemunha 0,9 a - 

Syzygium aromaticum (4 μL/mL) 0,6 a 30 

Lippia gracillis (4 μL/mL) 0,9 a - 
CV% = 49.97  
DMS = 0.64057  
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade.  

 

 

O experimento realizado com os óleos essenciais de Syzygium aromaticum e Lippia 

gracillis, para indução de resistência às lesões de C. cassiicola em frutos de mamão, não 

mostrou eficácia de nenhum dos óleos como indutores em nenhum dos grupos estudados 

(Tabela 3), (Tabela 4).  

 

Tabela 3. Avaliação in vivo do efeito dos óleos essenciais de Syzygium aromaticum e 

Lippia gracillis como indutores de resistência em frutos de mamão pós-colheita do Grupo 

‘Formosa’ sobre lesões de Corynespora cassiicola no 6° dia de avaliação. São Luís, 2014. 

 

Concentração Tamanho de Lesão P.I.C (%) 

Testemunha 1,1 a - 

Syzygium aromaticum (4 μL/mL) 0,9 a 13 

Lippia gracillis (4 μL/mL) 1,1 a - 
CV% = 16.36  

DMS = 0.26015  

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade.             
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Tabela 4. Avaliação in vivo do efeito dos óleos essenciais de Syzygium aromaticum e 

Lippia gracillis como indutores de resistência em frutos de mamão pós-colheita do Grupo 

‘Solo’ sobre lesões de Corynespora cassiicola no 6° dia de avaliação. São Luís, 2014. 

 

Concentração Tamanho de Lesão P.I.C (%) 

Testemunha 1,0 a - 

Syzygium aromaticum (4 μL/mL) 0,9 a 7,4 

Lippia gracillis (4 μL/mL) 1,1 a - 
CV% = 14.94  

DMS = 1.06556  

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey 

ao nível de 5% de probabilidade. 

 

 

As diferentes variedades de mamão dos Grupos ‘Solo’ e ‘Formosa’, não apresentaram 

sintomas da doença após o período de inoculação. Este resultado pode ser atribuído ao fato 

de o fungo não ter encontrado condições microclimáticas ótimas para sua infectividade. 

Resultados semelhantes ao deste trabalho foram encontrados por Cutrim & Silva (2003) e 

Lustosa (2001), onde avaliando a patogenicidade de isolados de C. cassiicola em diferentes 

hospedeiros, observaram que as plantas apresentaram variação quanto à suscetibilidade ao 

patógeno, sendo que o mamoeiro, avaliado nos dois trabalhos, não apresentou sintomas 

típicos da doença. 

 

Palavras-chave: mancha-alvo, controle alternativo, Carica papaya L. 
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EFEITO DOS BIOINDUTORES ACADIAN E QUITOSANA NO CONTROLE DE 

FUSARIUM OXYSPORUM F. SP. VASINFECTUM EM QUIABEIRO. 

 

Orientanda: Marcela Uli Peixoto ARAUJO – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmica do Curso de Engenharia Agronômica – DFF/UEMA. 

 

Orientadora: Ilka Márcia Ribeiro de Souza SERRA. 

Profª. Drª da Universidade Estadual do Maranhão. 

 
O quiabo é um exemplo de alimento que possui qualidades medicinais e terapêuticas 

reconhecidas nos tratamentos de doenças do aparelho digestivo, porém um dos fatores 

limitantes à produção do quiabeiro é a elevada incidência de problemas fitossanitários, 

como por exemplo a doença fusariose, causada pelo fungo Fusarium oxysporum f.sp. 

vasinfectum. A indução de resistência a partir de produtos naturais vem se configurando 

como uma importante alternativa no manejo de doenças em diversas culturas, incluindo as 

hortaliças. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito dos 

indutores naturais Quitosana e Acadian na expressão da resistência à murcha de fusário do 

quiabeiro (Abelmoschus esculentus (L.) Moench.), como uma alternativa sustentável no 

controle da doença provocada pelo fungo F. oxysporum f.sp. vasinfectum. Mudas de 

quiabo foram obtidas a partir de sementes da cultivar Santa Cruz. As sementes foram 

semeadas em vasos plásticos contendo 3kg de mistura de solo esterilizado e substrato 

orgânico, na proporção 3:1, respectivamente. O fungo foi isolado em meio de cultura 

Batata-dextrose-ágar (BDA), segundo Menezes & Assis (2004). O preparo do inóculo 

consistiu na adição de 20 ml de água destilada esterilizada em cada placa de Petri, fazendo-

se a remoção da superfície da colônia, com o auxílio de uma escova de cerdas macias. A 

concentração de conídios foi determinada pela média das leituras efetuadas em dois 

campos da câmara de Neubauer, com a concentração ajustada para 1 x 10
6
 conídios/ml. Os 

bioindutores Quitosana e Acadian foram aplicados, separadamente, em três épocas 

diferentes, a primeira aplicação foi nas mudas com 10 dias de idade, a segunda aplicação 

com 15 dias e a terceira com 25 dias, em tratamentos independentes, o patógeno foi 

inoculado, juntamente com a ultima aplicação dos indutores, através da pulverização foliar, 

ultilizando duas dosagens para cada indutor: Quitosana 0,35 e 0,70 g/L de água; Acadian® 

5 e 10 ml/L de água. A inoculação foi realizada através do ferimento de raízes em meia lua 

(MENEZES, 1972), utilizando um bisturi e aplicando-se 20mL da suspensão de inóculo 

em cada planta, e posteriormente as plantas foram colocadas em câmara úmida por 24 

horas. O delineamento adotado foi o inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 3 (três 

quantidades diferentes de aplicação) x 2 (doses de indutores) x 2 (concentrações)  com 

cinco repetições por tratamento, sendo cada unidade experimental representada por um 

vaso com duas plantas. A testemunha negativa consistiu na pulverização das plantas com 

água e a inoculação do patógeno, e a testemunha positiva consistiu da pulverização das 

plantas com Bion® e a inoculação do patógeno. A segunda etapa do projeto foi aplicar os 

indutores Quitosana e Acadian, conjuntamente, realizando 3 tratamentos independentes da 

seguinte maneira: o tratamento 1 consistiu em aplicação do  Acadian nas mudas recém 

emergidas, após 5 dias a aplicação do Quitosana, e após mais 5 dias a aplicação novamente 

do Acadian antes da inoculação do patógeno; o tratamento 2 consistiu em aplicação do  

Quitosana nas mudas recém emergidas, após 5 dias a aplicação do Acadian, e após mais 5 

dias a aplicação novamente do Quitosana antes da inoculação do patógeno; e o tratamento 

3 consistiu em aplicação do Quitosana juntamente com o Acadian nas mudas recém 

emergidas, e após 10 dias a aplicação novamente do Quitosana com o Acadian, antes da 
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inoculação do patógeno; com cinco repetições cada tratamento, sendo cada unidade 

experimental representada por um vaso com duas plantas. Utilizou-se duas dosagens para 

cada indutor: Quitosana 0,35 e 0,70 g/L de água; Acadian® 5 e 10 ml/L de água. A 

testemunha negativa consistiu na pulverização das plantas com água, e a testemunha 

positiva consistiu da pulverização das plantas com Bion®, ambas com inoculação do 

patógeno. Em cada tratamento, após a última aplicação de cada indutor, aguardou-se 24h 

para a inoculação, realizada através do ferimento de raízes em meia lua (MENEZES, 

1972), utilizando um bisturi e aplicando-se 20mL da suspensão de inóculo em cada planta, 

e posteriormente as plantas foram colocadas em câmara úmida por 24 horas, e submetidas 

a avaliação após 15 dias. A avaliação foi feita com os índices de incidência da doença em 

cada planta, utilizando-se o índice de Mckinney (1923). A escala de nota utilizada foi 

adaptada de CIA et al (1977). Na primeira etapa do trabalho, aplicando-se os indutores 

separadamente, a avaliação segundo o índice de doenças, calculado a partir da escala de 

notas, pode-se concluir que as plantas de quiabeiro responderam a aplicação dos indutores, 

com menores níveis de severidade em todos os tratamentos, em relação ao controle 

negativo (água). Comparando os indutores entre si, verificamos que houve diferença 

significativa apenas nas plantas com 3 (aos 10, 15 e 25 dias) aplicações, tendo o Acadian 

melhor resultado, possuindo menor índice de doença (Tabela 1). Analisando a interação 

entre indutores e a número de aplicação, observou-se que o indutor à base de Quitosana 

obteve menor índice de doença com 1 e 2  aplicações foliares, em plantas com 25 dias de 

idade e plantas com 15 e 25 dias, respectivamente. Na interação entre indutores e 

dosagens, o indutor a base de quitosana apresentou menor índice de doença em todas as 

dosagens, quando comparada com o controle negativo (água), mas a dosagem 2 (10 ml/L) 

foi a que obteve melhor resultado no controle da doença, não diferindo estatisticamente do 

controle positivo (ASM). Comparando os indutores entre si, verificamos que o Acadian 

obteve melhor resultado estatístico na dosagem 1 (5 ml/L), apresentando menor índice da 

doença (Tabela 2). Quando analisando a interação entre o número de aplicações e as 

dosagens, as plantas com 3 aplicações (aos 10, 15 e 25 dias), todas as dosagens diferiram 

do controle negativo (água), sendo a dosagem 2 (10ml/L) que obteve menor índice de 

doença, não diferindo estatisticamente do controle positivo (ASM). Nas plantas com 1 (aos 

25 dias) e 2 (aos 15 e 15 dias) aplicações, todas diferiram estatisticamente da controle 

negativo (água), e não havendo diferença significativa do controle positivo (ASM) (Tabela 

3). Na segunda etapa do trabalho, a avaliação segundo o índice de doenças, calculado a 

partir da escala de notas, pode-se concluir que as plantas de quiabeiro responderam a 

aplicação dos indutores, quando aplicados conjuntamente, com menores níveis de 

severidade em todos os tratamentos, em relação ao controle negativo (água), sendo todos 

semelhantes ao controle positivo (ASM). Comparando os tratamentos independentes, 

nenhum tratamento apresentou diferença estatística entre as dosagens, na qual verificamos 

que independente da dosagem, os tratamentos obtiveram o mesmo efeito em relação ao 

menor índice da severidade da doença (Tabela 4). Desta forma podemos concluir que os 

indutores Acadian e Quitosana, tanto separadamente, como conjuntamente, podem 

apresentar-se como alternativas de controle para murcha-de-fusário em quiabeiro, sendo as 

duas alternativas de controle bastante viáveis economicamente para o pequeno produtor. 
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Palavras-chave: bioindutores, Fusarium oxysporum, Abelmoschus esculentus. 
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INDUTOR NÚMERO DE APLICAÇÕES 

 3 2 1 

QUITOSANA 30,20 aA 23,00 aB 23,00 aB 

ACADIAN 25,20 bA 25,40 aA 23,60 aA 

CV% = 25,42 

INDUTOR DOSAGEM 

 5 mL/L 10 mL/L  ASM  ÁGUA 

QUITOSANA 25,06 aB 16,00 aC 20,53 aC 40,00 aA 

ACADIAN 18,40 bB 20,00 aB 20,53 aB 40,00 aA 

CV% = 25,42 

INDUTOR DOSAGEM 

 5 mL/L 10 mL/L ASM ÁGUA 

3 30,40 aB 20,40 aC 20,00 aC 40,00 aA 

2 19,20 bB 16,80 aB 20,80 aB 40,00 aA 

1 15,60 bB 16,80 aB 20,80 aB 40,00 aA 

CV% = 25,42 

TRATAMENTO DOSAGEM 

 5 mL/L 10 mL/L 

T1  14,40 bA 14,40 bA 

T2  24,00 bA 16,80 bA 

T3  16,00 bA 21,60 bA 

T4  17,60 bA 17,60 bA 

T5  36,00 aA 36,00 aA 

CV% = 28,11 

Tabela 1 – Índice de Mckinney (%) em função de números 

de aplicações foliares de quitosana e Acadian em quiabeiros 

infectados por Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum. 

Tabela 2 – Índice de Mckinney (%) em função de doses de 

quitosana e Acadian em quiabeiros infectados por Fusarium 

oxysporum f. sp. vasinfectum. 

Tabela 3 – Índice de Mckinney (%) em função de doses e 

números de aplicações foliares de quitosana e Acadian em 

quiabeiros infectados por Fusarium oxysporum f. sp. 

vasinfectum. 

 

Tabela 4 – Índice de Mckinney (%) em função de doses e 

aplicações foliares de Quitosana e Acadian conjuntamente 

em quiabeiros infectados por Fusarium oxysporum f. sp. 

vasinfectum. 

 

Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem estatisticamente entre si 

pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.** Número de aplicações: 3 (aos 

10, 15 e 20 dias de idade); 2 (aos 15 e 20 dias de idade); 1 (aos 20 dias de idade 

Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem estatisticamente entre si 

pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.** Número de aplicações: 3 (aos 

10, 15 e 20 dias de idade); 2 (aos 15 e 20 dias de idade); 1 (aos 20 dias de idade 

Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem estatisticamente entre si 

pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.** Número de aplicações: 3 (aos 

10, 15 e 20 dias de idade); 2 (aos 15 e 20 dias de idade); 1 (aos 20 dias de idade 

Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem estatisticamente entre si 

pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.** Número de aplicações: 3 (aos 

10, 15 e 20 dias de idade); 2 (aos 15 e 20 dias de idade); 1 (aos 20 dias de idade 
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DIAGNOSE DO ESTADO DO NITROGÊNIO DO FEIJOEIRO POR MEIO DE 

IMAGEM DIGITAL EM RAZÃO DA FERTILIZAÇÃO NITROGENADA. 

 

Orientanda: Márcia Masson Mendes dos SANTOS – Bolsista PIBIC/CNPq. 
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Orientador: Heder BRAUN. 
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Colaboradores: Fabrício de Oliveira REIS - Prof. do Programa de Pós-Graduação em 

Agroecologia CCA - UEMA, Liliane Ribeiro NUNES - Graduanda em Agronomia/UEMA, 

Gustavo  Gurgel MOREIRA - Graduando em Agronomia/UEMA, Ester de Paiva ALVES - 

Graduanda em Agronomia/UEMA. 

 

É possível diagnosticar visualmente a deficiência de nitrogênio (N) na planta somente na fase 

aguda; isto é, quando, provavelmente, parte significativa da produção já estiver comprometida 

(Fontes, 2001). Com base nesta premissa, buscam-se métodos rápidos e práticos para diagnosticar 

o estado de N nas plantas. Técnicas de processamento digital apresentam grande potencial para a 

obtenção de índices que expressem a cor verde da planta (Karcher e Richardson, 2003). Dentre 

estes métodos está incluído o AFSoft. O AFSoft é um programa de análise foliar através de 

imagens digitais, que possui a grande vantagem de possuir licença gratuita de utilização (Jorge e 

Silva, 2009). Diante do exposto, objetivou-se avaliar o uso da análise digital de imagens utilizando 

o AFSoft para a diagnose do estado de N em tecido foliar do feijão-caupi. Para atingir este objetivo, 

foi instalado um experimento em casa de vegetação, localizada na área experimental da 

Universidade Estadual do Maranhão - UEMA, Campus de São Luís – MA. Foi utilizado o 

esquema fatorial 3 x 5, delineamento inteiramente casualizado, com quatro repetições. Um fator foi 

constituído por três cultivares (BRS Itaim, BRS Guariba e BRS Novaera) e o outro fator por cinco 

doses de N (0; 0,5; 1,0; 2,0 e 3,0 g/vaso de N). Foi utilizada como fonte de N, a ureia (45%). Cada 

parcela experimental foi constituída por um vaso com capacidade para 6 litros. Para o plantio 

foram adicionados 200 mg kg
-1
 de P2O5, como superfosfato simples e 150 mg kg

-1
 de K2O, como 

KCl, por vaso. Aos 45 dias após a emergência (DAE), foram realizadas cinco leituras com o 

clorofilometro SPAD-502, na segunda folha trifoliada, em duas plantas por vaso. Estas folhas 

foram destacadas da planta, digitalizadas em scanner HP. Com o programa AFSoft, foram 

determinados seis padrões de cores na folha. Após a determinação dos padrões foliares, as imagens 

foram classificadas quanto à proporção de área ocupada em cada padrão, e posteriormente, 

atribuída uma escala de nota que variou de 0 (amarelo) a 5 (verde escuro), conforme descrição em 

Haim et al. (2012). A proporção de ocorrência de cada padrão foi multiplicada pela escala 

correspondente, que forneceu a nota de cada padrão. A nota do AFSoft de cada unidade 

experimental foi obtida pelo somatório das notas de cada padrão. Posteriormente, as mesmas folhas 

foram secadas em estufa de circulação forçada de ar, moídas e submetidas à digestão sulfúrica, para 

a determinação do teor de N pelo método Kjeldahl. Os dados obtidos foram submetidos à 

ANOVA, correlação de Pearson e regressão. Houve efeito significativo das doses de N para o teor 

de N, índice SPAD e nota AFSoft para todas as cultivares (Figura 1 e Tabela 1). A cultivar Itaim 

apresentou comportamento linear crescente e com o aumento de uma unidade na dose de N 

proporciona aumento de 1,98; 2,30 e 0,56 unidades no teor de N, índice SPAD e nota AFSoft, 

respectivamente. Para as cultivares Guariba e Novaera, as variáveis apresentaram comportamento 

quadrático em função das doses de N. As doses ótimas de N (DON) bem como seus valores 

máximos obtidos com a DON, para todas as variáveis avaliadas, nas cultivares Guariba e Novaera, 

estão incluídos na Tabela 1.  
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** e *: significativos ao nível de 1% e 5% de probabilidade, respectivamente. 
Figura 1. Nota AFSoft em função de doses de N (g/vaso), para a cultivar Itaim (A), Guariba (B) e 

Novaera (C). 

 

Tabela 1 -  Teor de N e índice SPAD em função de doses de N (g/vaso) e, dose ótima de N (DON, 

g/vaso) e valor máximo obtido com a DON, para a cultivar Itaim (A), Guariba (B) e Novaera (C). 

Cultivares Variáveis Equações ajustadas r
2
/R

2
 DON VM 

Itaim 
Teor de N (g kg

-1
) Ŷ = 34,9715+1,9797**N 0,94 - - 

Índice SPAD Ŷ = 38,82+2,2961**N 0,87 - - 

Guariba 
Teor de N (g kg

-1
) Ŷ =39,1264 + 4,98192*N – 1,22161ºN

2
 0,89 2,04 47,24 

Índice SPAD Ŷ =35,0013+ 6,01503ºN – 1,42484ºN
2
 0,84 2,11 44,69 

Novaera 
Teor de N (g kg

-1
) Ŷ =33,5662+ 7,30379**N - 1,79968*N

2
 0,98 2,03 44,73 

Índice SPAD Ŷ =37,5662 +8,66971*N- 2,4827*N
2
 0,90 1,75 48,40 

**, * e °: significativos ao nível de 1%, 5% e 10% de probabilidade, respectivamente.  

 

O teor de N na folha não foi influenciado pelas cultivares, dentro de cada dose de N. O índice 

SPAD e a nota AFSoft apresentaram diferenças entre as cultivares apenas na dose de 1,0 g/vaso e 

3,0 g/vaso de N, respectivamente (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Valores médios do índice SPAD, teor de N e nota AFSoft, dentro de cada dose de N. 

Cultivares 

Doses de N (g/vaso) 

0,0 0,50 1,0 2,0 3,0 

Índice SPAD 

Itaim 37,8 A
1
 39,7 A 42,6 A 43,9 A 44,8 A 

Guariba 35,5 A 37,5 A 38,1 B 42,8 A 39,7 A 

Novaera 38,2 A 39,7 A 44,4 A 45,2 A 41,1 A 

 Teor de N (g/kg) 

Itaim 34,9 A 35,2 A 37,6 A 39,2 A 40,5 A 

Guariba 39,7 A 40,3 A 38,0 A 44,8 A 42,8 A 

Novaera 33,2 A 36,4 A 42,8 A 40,8 A 38,7 A 

 Nota AFSoft 

Itaim 3,42 A 3,77 A 4,33 A 4,77 A 5,07 A 

Guariba 2,54 A 3,29 A 3,45 A 4,24 A 3,43 B 

Novaera 2,45 A 2,97 A 3,59 A 3,83 A 2,85 B 
1
Para cada variável dependente e dentro de cada dose de N, médias seguidas de mesmaletra na coluna, não diferem 

estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

Houve relação linear crescente entre o teor de N com o índice SPAD e teor de N com nota 

AFSoft, bem como entre índice SPAD com a nota AFSoft, para todas as cultivares. Houve 

correlação significativa e positiva entre todas as variáveis avaliadas (Tabela 3).  
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Tabela 3 - Equações ajustadas com seus respectivos coeficientes de determinação (r
2
) e os 

coeficientes de correlação de Pearson (r) entre os parâmetros analisados em folhas de cultivares de 

feijão caupi. 

Variável dependente Variável independente Equação ajustada r
2
 r 

Cultivar Itaim 

Teor de N (g kg
-1
) Índice SPAD Ŷ = -2,1135+1,1698** 0,94 0,96* 

Teor de N (g kg
-1
) Nota AFsoft Ŷ = -6,2385+0,2802** 0,97 0,98* 

Índice SPAD Nota AFsoft Ŷ = -5,4606+0,2330** 0,97 0,98* 

Cultivar Guariba 

Teor de N (g kg
-1
) Índice SPAD Ŷ = 14,4720+0,7133* 0,87 0,93* 

Teor de N (g kg
-1
) Nota AFsoft Ŷ = 31,4901+3,1297* 0,82 0,90* 

Índice SPAD Nota AFsoft Ŷ = 24,1125+4,3121** 0,92 0,96* 

Cultivar Novaera 

Teor de N (g kg
-1
) Índice SPAD Ŷ = 2,7864+0,8313° 0,74 0,86* 

Teor de N (g kg
-1
) Nota AFsoft Ŷ = 23,9506+4,3091° 0,74 0,83* 

Índice SPAD Nota AFsoft Ŷ = 25,4743+5,1794** 0,94 0,97* 

 

Com estes dados podemos concluir que as doses de N influenciam positivamente o teor de N foliar, 

o índice SPAD e a nota AFSoft. Ainda, é possível estimar o teor de N das plantas de feijão com o 

uso do programa AFSoft. Este software necessita de mais pesquisas para a escolha dos padrões 

adequados, sendo esta a grande dificuldade encontrada pelo grupo de pesquisa. 

 

Palavras-chave: Nitrogênio, Agricultura de precisão, Imagem digital. 
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AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO SOLO EM UM SISTEMA 

AGRO-SILVO-PASTORIL COM ÊNFASE NO AUMENTO DA EFICIÊNCIA DO 

USO DE NUTRIENTES. 

 

Orientanda: Mariana da Silva CORRÊA – Bolsista PIBIC/CNPq. 

 

Orientador: Emanoel Gomes de MOURA. 

Prof. Dr. do Departamento de Engenharia Agrícola CCA/UEMA. 

 

O crescimento da população mundial aliado às mudanças na dieta desta população e 

oportunidades limitadas para expandir as terras agrícolas irão inexoravelmente conduzir à 

intensificação da agricultura nas próximas décadas. A intensificação ecológica da 

agricultura (IEA) pode ser definida da como um processo que possibilita uma maior 

produção agrícola por unidade de uso de recursos, minimizando o impacto da produção no 

ambiente. Alcançá-la vai exigir maior precisão no uso de insumos e redução de 

ineficiências e perdas. Objetivou-se com este trabalho comparar os mapas dos indicadores 

físicos de qualidade do solo com os mapas dos parâmetros de produtividade do milho, a 

partir de uma amostragem em grid. O ensaio foi conduzido em uma unidade demonstrativa 

de 1,4 ha. Para a instalação do sistema a área foi dividida em cinco faixas iguais (42,5 m x 

70 m), quatro delas espécies de leguminosas arbóreas: o sombreiro (Clitoria fairchildiana), 

a acácia (Acacia mangio), a gliricídia (Gliricidia sepium) e a leucena (Leucaena 

leucocefala) (no espaçamento de 2,5 m x e 0,5 m) e uma área sem leguminosas, com uma 

malha amostral composta por 417 pontos. As sementes de milho cv. AG 7088 foram 

semeadas e posteriormente as leguminosas foram cortadas e distribuídas na área. A 

colheita foi realizada na maturação fisiológica da cultivar aos 140 dias com 25% umidade 

dos grãos. Foram coletadas amostras indeformadas em anéis volumétricos com capacidade 

de 100cm
3
, resistência à penetração e a umidade do solo. A avaliação do rendimento 

produtivo da cultura foi realizada para quantificar a produtividade (Mg ha
-1

) e diante dos 

dados foram relacionados a produtividade do milho com os atributos físicos do solo, para 

geração de mapas das variáveis, que foram produzidos pela técnica de krigagem (Isaaks e 

Srivastava, 1989) e com o software GS+ 7.0  para a construção de semivariogramas. Foi 

encontrado um grau de dependência espacial forte (GDE>75%) para o, índice de avaliação 

física do solo, e dos componentes de produtividade do milho. Como observado por Iqbal et 

al. (2005) em que os semivariogramas resultantes indicaram a existência de moderada a 

forte dependência espacial para todas as propriedades físicas do solo, portanto quando as 

propriedades do solo mostram forte dependência espacial (Cambardella et al. 1994). O 

nível de densidade do solo (Figura 1-A) que representou maior área de abrangência foi o 

de 1,35 a 1,41 com 45%, nível classificado como ótimo, seguido do nível de 1,42 a 1,48 

com 41,41%.  O nível de porosidade total (Figura 1-B) com maior abrangência foi o de 

0,46 – 0,50 m³ m
-3

 com 75,16% da área. Os maiores valores de % S (Figura 1-C) foram 

encontrados na porção nordeste do campo, a porção noroeste apresentou os menores 

valores, os níveis com maior abrangência foram os de 0,46 – 0,44 e 0,43 – 0,41 m³ m
-3 

com 

27,87 e 13,77% da área respectivamente. Os níveis de 0,20-0,24 e 0,15- 0,19 foram os que 

apresentaram maior área de abrangência com 46,1 e 44,01% respectivamente para 

macroporos (Figura 1-D). A área de estudo não apresentou zonas com volumes de 

macroporos limitantes. Resultados semelhantes foram encontrados por Moura et al. (2012) 

no Tropico Úmido, com valores não limitantes de capacidade de aeração, variando de 0,10 

a 0,14 m
3
 m

-3
. 
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Figura 1. Mapas de isolinhas da distribuição espacial da densidade do solo (A), porosidade 

total (B), percentagem de saturação (C) e macroporosidade (D) de um Latossolo Amarelo 

Distrocoeso. 

 

As correlações entre os atributos físicos do solo e componentes de produtividade do milho 

com os dados de todos os pontos amostrais não resultou em correlações significativas, tais 

resultados podem ter sido provocados pela competição entre os componentes arbóreos e a 

cultura do milho, mais sensível na porção nordeste do campo experimental na área 

implantada com glirícidia em função do manejo inadequado no desenvolvimento das 

culturas, o que pode ser constatado nos mapas de isolinhas dos componentes de 

produtividade do milho. 

 

 
Figura 2: Mapas de isolinhas da distribuição espacial da produtividade (A) numero de 

espigas por planta (B) grãos por espiga (C) e peso de 100 grãos (D) do milho em um 

Latossolo Amarelo Distrocoeso. 

 

A produtividade do milho foi correlacionada com a umidade volumétrica, resistência à 

penetração na camada de 11 a 20 cm, pressão máxima, porosidade total, densidade do solo 

e teor de areia fina, o que evidenciou a influência destes atributos na produtividade do 

milho, portanto podem ser utilizados como indicadores físicos no delineamento de zonas 

de manejo específico para o cultivo do milho. 

 

Palavras-chave: produtividade, física do solo, semivariograma. 
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DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE PRÉ E PÓS-COLHEITA DE ABACAXI 

TURIAÇU EM FUNÇÃO DA ÉPOCA DE PLANTIO. 
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Orientador: José de Ribamar Gusmão ARAÚJO. 
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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. 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 (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 objetivou avaliar a 

qualidade do fruto de abacaxi cv. Turiaçu cultivado em diferentes épocas de plantio e 

avaliar a vida útil dos frutos armazenados sob ambiente controlado, visando 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, localizado a 18 km da sede de Turiaçu. O experimento foi instalado em área 

comercial onde já havia sido realizado um primeiro ciclo de cultivo de abacaxi (2010-

2011). O plantio foi realizado sempre no 15º dia do mês correspondente a cada época 

(fevereiro a julho de 2012). A parcela experimental foi constituída de 70 plantas, sendo 5 

fileiras de 4,0 m de comprimento, com 14 plantas por fileiras. Adotou-se o espaçamento 

em fileiras simples de 1,0 m x 0,30 m, gerando uma densidade de 33.333 plantas/ha, 

baseado em recomendações de AGUIAR JÚNIOR & ARAUJO (2009). Para frutos, na 

determinação da época de plantio, foi adotado delineamento experimental em blocos ao 

acaso, com 4 repetições e 6 tratamentos, e na determinação de maturação pós-colheita, 

foram arranjados em esquema esquema fatorial 3x9, correspondentes a 3 épocas de plantio 

(fevereiro, abril e junho) e 9 avaliações durante o período de armazenamento, todos 

submetidos a ANOVA e teste de Tukey ao nível de 5%, no software Assistat 7.6 beta, além 

de serem submetidos a análise de regressão. Visando determinar a qualidade pós-colheita e 

o tempo de prateleira dos frutos, foram avaliadas características físicas e químicas dos 

frutos. Os frutos correspondentes às épocas de plantio fevereiro (1831,87 g) e março (1803, 

12 g), apresentaram maior massa do que os frutos das demais épocas. Já as três ultimas 

épocas de plantio, propiciaram as menores massas de fruto, sendo estas inferiores a à 

massa mínima requerida pela Instrução Normativa/Sarc nº 001, de 01 do MAPA (2002). 

Para a característica comprimento do fruto, as três primeiras épocas de plantio (fevereiro, 

março e abril), propiciaram maiores comprimentos em relação as três ultimas épocas, em 
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contraste à massa dos frutos, que se mostraram menores nas três ultimas épocas. As duas 

primeiras épocas de plantio propiciaram os maiores comprimentos de coroa dos frutos 

(Tabela 1). Apenas a época de plantio março propiciou um rendimento de polpa superior à 

época de plantio julho, não havendo diferença significativa entre as demais épocas (Tabela 

1). Em correspondência às massas dos frutos, as duas primeiras épocas de plantio 

propiciaram as maiores produtividades 61,06 t ha
-1 

e 60,10 t ha
-1 

para os meses de fevereiro 

e março respectivamente. (Tabela 1). O teor de sólidos solúveis foi afetado pela época de 

plantio, onde os frutos correspondentes à época de plantio maio apresentaram o maior 

valor de sólidos solúveis, enquanto que os frutos da época fevereiro só não se apresentaram 

com um teor mais baixo do que os frutos das épocas março e abril, estas, por sua vez, não 

diferenciaram-se das duas ultimas épocas, junho e julho (Tabela 2). Ainda na Tabela 2, as 

épocas maio e julho proporcionaram aos frutos maior acidez quando comparado às épocas 

fevereiro e março, não havendo diferença significativa da acidez dos frutos das épocas 

abril e junho com a acidez dos frutos das demais épocas.  As diferentes épocas de plantio 

não influenciaram as características ratio e teor de vitamina C. A época de plantio 

propiciou aos frutos das épocas março e abril, os maiores valores de pH, 4,10 e 4,06 

respectivamente (Tabela 2). Na Tabela 3 observa-se que as maiores perdas de massa 

ocorreram nos frutos correspondentes à época de plantio fevereiro, isso pode estar 

relacionado ao maior tamanho de lesão presente na base dos frutos ocasionado pela 

colheita, quanto maior o fruto, maior a lesão e, consequentemente mais facilitada será a 

perda de água. Não houve diferença de perda de massa entre as épocas abril e junho. Como 

esperado, a perda de massa foi crescente com o passar dos dias de armazenamento com 

perda bastante acentuada quando os frutos foram transferidos para condições ambientes, 

chegando a 12,2% (Tabela 3). As épocas iniciais de plantio (fevereiro, março e abril), 

proporcionaram a oferta de frutos de maior valor comercial, com peso médio sempre 

superior a 1,5 kg, refletindo também em maior produtividade. A ampliação da época de 

plantio dos atuais três meses (fevereiro, março e abril) para seis meses do ano torna-se uma 

alternativa viável para produção de frutos, visto que suas qualidades organolépticas 

sofreram pouca influência da sazonalidade, garantindo desta forma a maior disponibilidade 

do produto no mercado em época favorável à colheita. Com relação aos frutos 

armazenados em condições de temperatura e umidade controlada, há uma expressiva perda 

de massa com o passar dos dias de armazenamento, com os maiores valores encontrados 

nos frutos referentes à época de plantio fevereiro. 
 

Tabela 1. Biometria de frutos e produtividade de abacaxi ‘Turiaçu’ em função de seis 

diferentes épocas de plantio, São Luís - MA, 2014. 

Época 

Massa 

fruto+ 

coroa 

Comprimento do 

fruto 

Comprimento da 

coroa 

Rendimento de 

polpa Produtividade 

g cm cm % t ha
-1

 

Fevereiro 1831,87 a 21,76 a 20,91 a 69,75 ab 61,06 a 

Março 1803,12 a 21,51 a 18,10 a 70,47 a 60,10 a 

Abril 1511,08 b 21,53 a 13,98 b 69,55 ab 50,37 b 

Maio 1338,95 c 19,60 b 13,52 b 69,56 ab  44,63 c 

Junho 1226,45 c 18,48 b 12,86 b 67,50 ab 40,88 c 

Julho 1246,00 c 18,92 b 12,77 b 66,81 b 41,53 c 

Média 1492,91 20,30 15,35 68,94 49,76 

CV (%) 4,82 3,47 8,38 1,93 4,82 

Médias seguidas das mesmas letras na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (5%). 
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Tabela 2. Teor de acidez titulável, sólidos solúveis, “ratio”, pH e vitamina C de abacaxi 

‘Turiaçu’ submetido a diferentes épocas de plantio, São Luís-MA, 2014. 

Médias seguidas das mesmas letras na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (5%). 

 

Tabela 3. Perda média de massa em frutos de abacaxi ‘Turiaçu’ plantados em fevereiro, 

abril e junho durante 24 dias de armazenamento. 

Armazenamento 

(Dias) 

Época  

Fevereiro Abril Junho Média 

 %   

3 2,84  2,13  1,39  2,12 h 

6 3,83  2,46  4,55  3,61 g 

9 5,85  2,93  5,64  4,80 f 

12 7,47  4,95  4,68  5,70 e 

15 7,65  7,04  5,00  6,56 d 

18 9,34  6,94  7,69  7,98 c 

21 10,54  9,25  7,76  9,18 b 

24 16,97  11,66  8,01  12,21 a 

Média 8,06 A 5,92 B 5,59 B 6,52 

C.V(%) 7,97 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey (1%), letras maiúsculas na linha 

e minúsculas na coluna. 

 

Palavras-chave: abacaxi turiaçu, época de plantio, estádio de maturação. 
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Anexo 1. Brasília: MAPA, 2002. (Instrução Normativa/Sarc nº 001, de 01). 

 

 

 

 

Época 

Sólidos 

Solúveis 

(°Brix) 

Acidez 

Titulável (%) 
Ratio pH 

Vitamina C 

(mg/100g) 

Fevereiro 15,65 c 0,43 b 37,44 a  3,83 b 14,77 a 

Março 16,11 bc 0,41 b 40, 79 a 4,10 a 13,39 a 

Abril 16,53 bc 0,49 ab 35,19 a 4,06 a 16, 36 a 

Maio 17,97 a 0,53 a 34,35 a 3,82 b 13,08 a 

Junho 17,01 b 0,46 ab 38,14 a 3,78 b 20,76 a 

Julho 16,99 b 0,53 a 34,24 a 3,76 b 17,55 a 

Média 16,71 0,48 36,69 3,89 15,98 

CV (%) 2,44 8,54 9,09 1,14 25,14 
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COMPARAÇÃO DA ACAROFAUNA BENÉFICA EM DIFERENTES PÓLOS DE 

PRODUÇÃO DE COQUEIRO (COCOS NUCIFERA L.). 
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Agronômica – CCA/UEMA.  Thiago Oliveira RODRIGUES - Graduando do curso de 

Engenharia Agronômica – CCA/UEMA. Rodrigo Aguiar RODRIGUES - Graduando do 
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O coqueiro, Cocos nucifera L., originário do Sudoeste Asiático, destaca-se como a 

palmeira de maior importância agrícola do mundo (SIQUEIRA et al., 2002). Dentre os 

fatores que respondem pelos baixos índices de produtividade na cultura do coqueiro, as 

pragas são tidas como importantes pelos prejuízos que causam à planta. Entre as pragas do 

coqueiro, estão os ácaros, que são artrópodes de tamanho microscópico, pertencentes à 

Classe Arachnida e à Sub-Classe Acari (HICKMAN et al., 2003). Objetivou-se com este 

trabalho, estudar a acarofauna benéfica presente em diferentes sistemas de cultivo de 

coqueiro (Cocus nucifera L.). O trabalho foi realizado em três locais de cultivo, um 

sistema de cultivo solteiro, um sistema de policultivo e em consórcio com bananeira. A 

extração dos ácaros, encontrados nos folíolos coletados, foi realizada através do método de 

lavagem das folhas. Posterior à lavagem e triagem dos ácaros, efetuou-se a montagem em 

lâminas de microscopia, com meio de Hoyer (FLECHTMANN, 1985). A identificação dos 

exemplares montados foi realizada, em microscópio estereoscópio óptico com contraste de 

fases, utilizando-se chaves dicotômicas e trabalhos de revisão. Para avaliação dos dados foi 

utilizado o programa de análise faunística ANAFAU (MORAES et al., 2003), obtendo-se 

os parâmetros de constância, dominância, frequência, abundância, índice de diversidade e 

uniformidade. 

 

Tabela 1. Análise faunística das famílias de ácaros predadores coletados em coqueiro 

solteiro, em São Luís/MA (2012-2013). 

Família 
Número de 

indivíduos 

Número de 

coletas 
D

1
 A

2
 F

3
 C

4
 

Ascidae 2 2 ND Ma F Y 

Phytoseiidae 243 6 D Ma MF W 

Bdellidae 1 1 ND Ma F Z 

Cheyletidae 1 1 ND Ma F Z 
1
Dominância:  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, r-raro. 

3
Frequência: SF – superfrequente, PF - pouco frequente, MF – muito frequente, F – frequente.  

4
Constância: W – constante, Y – acessória, Z – acidental. 

 

A Análise Faunística classificou dentre as famílias apenas a Phytoseiidae como 

Dominante, muito abundante, muito frequente e constante. Segundo Moraes et al., (2004), 

a família Phytoseiidae possui 2.217 espécies descritas, distribuídas em 67 gêneros, dos 
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quais cerca de 130 já foram relatadas no Brasil. É o grupo mais pesquisado, visando seu 

uso no controle biológico de pragas.  

 

Tabela 2. Análise faunística das famílias de ácaros predadores coletados em sistema de 

policultivo de coqueiro em São Luis – MA (2012-2013). 

Família 
Número de 

indivíduos 

Número de 

coletas 
D

1
 A

2
 F

3
 C

4
 

Phytoseiidae 45 6 D Ma MF W 

Cunaxidade 7 1 D Ma F Z 

Stigmaeidae 6 2 D Ma F Y 

 

Espécies de fitoseídeos consideradas importantes como agentes de controle biológico 

foram encontradas em arecáceas, e segundo Lopes e Moraes (2007), estas plantas podem 

ser consideradas reservatórios de inimigos naturais de ácaros pragas. Os ácaros da família 

Cunaxidae são encontrados tanto no solo como sobre plantas. As espécies estudadas até o 

momento têm mostrado hábito exclusivamente predatório sobre ácaros fitófagos, outros 

pequenos artrópodes e nematoides (WALTER; KAPLAN, 1991; GERSON et al., 

2003).Cerca de 432 espécies de 28 gêneros são hoje conhecidas na família Stigmaeidae, 

essa família corresponde ao segundo grupo de predadores mais frequentemente 

encontrados sobre plantas.  

 

Tabela 3. Análise faunística das famílias de ácaros predadores coletados no consórcio de 

coqueiro com bananeira em São Luis – MA (2012-2013). 

Família 
Número de 

indivíduos 

Número de 

coletas 
D

1
 A

2
 F

3
 C

4
 

Phytoseiidae 121 6 D Ma MF W 

Stigmaeidae 5 2 ND Ma F Y 

Cunaxidae  2 1 ND Ma F Z 

 

A análise faunística classificou apenas a família Phytoseiidae como dominante, muito 

abundante, muito frequente e constante. Estudos conduzidos por Lawson-Balagbo et al 

(2008) também relataram a grande incidência dessa família em folhas de C. nucífera 

coletadas no Norte e Nordeste do Brasil, incluindo o estado do Maranhão.O sistema de 

cultivo solteiro apresentou maior número de famílias de ácaros predadores e maior 

quantidade de indivíduos. Esse fato pode estar relacionado com a quantidade de ácaros 

fitófagos predominantes nesse sistema, que também foi superior às quantidades 

encontradas tanto no sistema de policultivo, quanto no consórcio com bananeira. A família 

Phytoseiidae, foi classificada pelo Programa de Análise Faunística como dominante, muito 

abundante, muito frequente e constante nos três sistemas de cultivo. Em relação às espécies 

de ácaros fitoseídeos, a espécie A. largoensis foi a única presente no sistema de cultivo 

solteiro. No sistema de policultivo, as espécies com maior número de indivíduos foram A. 

aerialis e A. largoensis. No consórcio com bananeira, a principal espécie encontrada foi a 

A. aerialis, que esteve presente em todas as coletas, seguida pela espécie I. zuluagai. 

 

Palavras-chave: Cocos nucifera L., Acari, sistemas de cultivo. 
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1.1 CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

1.1.3 Engenharia da Pesca 
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ASPECTOS REPRODUTIVOS DO ARIACÓ, LUTJANUS SYNAGRIS (LINNAEUS, 

1758) NO MUNICÍPIO DE RAPOSA, MARANHÃO- BRASIL. 
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Lutjanus synagris (ariacó) é relativamente abundante na costa Norte e Nordeste do Brasil, 

onde tem grande importância comercial. Os peixes da família Lutjanidae estão entre os 

mais importantes recursos pesqueiros distribuídos nas regiões tropicais e subtropicais 

(GRIMES, 1987, HEEMSTRA; RANDALL, 1993). Ao longo da costa tropical brasileira 

ocorrem 15 espécies de lutjanídeos (MENEZES et al., 2003), chamados de "vermelhos" ou 

"pargos" e são comumente explorados pelos pescadores artesanais (FRÉDOU et al., 2006). 

E apesar dessa enorme diversidade e importância econômica, dados sobre a dinâmica 

populacional de várias espécies de Lutjanidae são escassos. No Maranhão a situação se 

agrava, não foi encontrados estudos de cunho biológicos, ecológicos ou sobre a pesca do 

grupo em questão, carecendo de estudos sobre potencial pesqueiro e aspectos biológicos, 

em especial os relacionados à biologia reprodutiva. Este trabalho objetivou descrever 

aspectos da biologia reprodutiva de exemplares dessa espécie desembarcados no município 

de Raposa. Para tanto, foi descrita macro e microscopicamente as diversas fases 

reprodutivas, determinado o tamanho da primeira maturação sexual, a proporção das 

espécies, o tamanho, a época de reprodução e tipo de desova. Os dados foram coletados 

através de amostragens bimestrais efetuados durante os períodos de março de 2013 a 

fevereiro de 2014. No laboratório os peixes foram medidos, pesados e suas gônadas 

retiradas e analisadas macroscopicamente, com posterior confirmação histológica. A 

relação CT x PT foi estabelecida através da regressão não-linear. Para a análise do 

tamanho da primeira maturação (L50), os estádios maturacionais foram agrupados em 

imaturos e em maturos. Os valores foram ajustados a uma curva logística. Dos 234 

exemplares analisados de L. synagris variaram entre 20 a 48 cm de comprimento total 

(CT). Quando na análise de distribuição de frequência por sexo, constatou-se maior 

frequência de machos na classe de comprimento de 34 a 36 cm e de fêmeas na classe entre 

30 a 32 cm. Em relação aos estágios maturacionais observou-se a presença de todos os 

níveis de desenvolvimento gonadal, com maior presença do estádio C (maturo) para os 

sexos agrupados.  

 
Figura 1. Estádios maturacionais de fêmeas de L. synagris: (a) imaturo; (b) em maturação; 

(c) maturo e (d) esvaziado. 
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A relação peso/comprimento, para machos e fêmeas, apresentou alométria do tipo 

negativa, o que indica que o peso está crescendo a uma taxa relativamente menor do que o 

comprimento total, como indicada os valores do coeficiente angular b = 2,5175 (machos) e 

b = 2,709 (fêmeas) e sexos agrupados b = 2,6321 (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Equação de regressão para a relacão peso total (PT) x comprimento total(CT) 

para sexos separados e agrupados de L. sunagris durante o período total de amostragem. 

R²= coeficiente de determinação. 

Sexo Equação da reta R² N 

Macho                          PT = 0, 0774xCT
2,5175

 

Fêmea                           PT = 0, 0396xCT
2,709

 

Sexos agrupados           PT = 0,0518xCT
2,6321

 

R² = 0,8496             73 

R² = 0,8654            161 

R² = 0,8585             234 

 

A proporção sexual mostra a predominância de fêmea na população um total de 2,29F: 1M, 

e na proporção por classe de comprimento, a maioria apresentou presença nos 

comprimentos entre 30,0 e 32,0 cm.  Considerando o período de amostragem, ocorreu 

dominância das fêmeas de L. synagris na estação de estiagem (Set/Out e Nov/Dez), 

enquanto que os machos foram mais representativos na estação chuvosa (Mar/Abr e 

Jan/Fev). Foi observado maior percentual de fêmeas nas classes de comprimento 30 a 32 

cm, com diferença estatística significativa. Os machos tiveram maior frequência 

proporcional nas classes 34 a 36 não havendo diferença significativa. O tamanho de 

primeira maturidade sexual para o período estudado é de 23,53 cm para fêmeas e 23,59 cm 

para machos, ou seja, o tamanho mínimo de captura, onde 50% da população estão aptas a 

se reproduzir (Figura 2).  

Figura 2. Comprimento de primeira maturação para fêmeas (a) e machos (b) de L. 

synagris, capturados na Baía de São Marcos-MA de março de 2013 a fevereiro de 2014. 
 

Os valores médios de RGS e K para L. synagris foram significantemente diferentes 

entre os meses (Teste Kruskal-Wallis; P<0,05) indicando que esta espécie apresenta desova 

parcelada com dois picos anuais: um período de atividade reprodutiva entre maio e junho e 

outro entre julho e agosto. Indivíduos maduros foram observados ao longo de quase todo o 

ano (Figura 3), evidenciando que, apesar dos picos de maior atividade reprodutiva, L. 

synagris está apta a se reproduzir durante todo o ano.  
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Figura 3: Frequência relativa bimestral dos estádios maturacionais de fêmeas  de L. 

synagris¸ capturados na Baía de São Marcos-MA de março de 2013 a fevereiro de 2014. 

 

A fecundidade absoluta média (FA), representada por aqueles ovócitos que, 

potencialmente, serão eliminados na próxima desova, teve uma variação de 457.931 a 

954.976 ovócitos A média da fecundidade absoluta foi 709.271 ovócitos por desova. As 

informações obtidas nos estimam que a espécie está apta a reproduzir o ano todo, e que a 

região costeira nas proximidades do município da Raposa é uma área de reprodução e 

crescimento para a espécie analisada.  

 

Palavras-chave: Peixes, Gônadas, biologia reprodutiva. 

 

REFERÊNCIAS 

FRÉDOU, T.; FERREIRA, B.P.; LETOURNNEUR, Y. A univariate and multivariate 

study of reef fishes of northeastern Brazil. ICES Journal of Marine Sciences, v. 63, p. 

883-896, 2006. 

GRIMES, C. B. Reproductive biology of the Lutjanidae: a review. In: POLOVINA, J.   J.; 

RALSTON, S. (Eds.). Tropical snappers and groupers: biology and fisheries 

management. Colorado: Westview Press, p. 239-294, 1987. 

HEEMSTRA, P.C.; RANDALL, J.E. Groupers of the world. Rome: FAO Species 

Catalogue 16, 1993. 

MENEZES, N.A.; BUCKUP, P.A.; FIGUEIREDO, J.L.; MOURA, R.L. Catálogo das 

espécies de peixes marinhos do Brasil. São Paulo: Museu de Zoologia Universidade de 

São Paulo, 2003. 

 

 
 

 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  83 

AVALIAÇÃO DO STATUS SANITÁRIO DE POPULAÇÕES DE 

MACROBRACHIUM ROSENBERGII SELVAGENS E CAMARÕES DE CULTIVO 

LITOPENAEUS VANNAMEI PARA PATÓGENOS DE NOTIFICAÇÃO 

OBRIGATÓRIA À ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE EPIZOONTIAS 

(OIE) NAS REGIÕES DA BAIXADA E LITORAL ORIENTAL MARANHENSE, 

COM VISTAS A ELABORAÇÃO DE PROGRAMA EM DEFESA SANITÁRIA 

PARA O ESTADO DO MARANHÃO. 
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A presente pesquisa propõe a avaliação do status sanitário de populações de camarões de 

cultivo Litopenaeus vannamei e novas populações de camarões selvagens Macrobrachium 

rosenbergii para patógenos de notificação obrigatória à Organização Internacional de 

Epizoontias (OIE) nas regiões da baixada e litoral oriental maranhense. Este trabalho 

integra um maior que visa implantação de programa de defesa sanitária do camarão no 

estado do Maranhão. A pesquisa contou com suporte financeiro da FAPEMA (edital 

universal) e do PIBIC/CNPQ. A metodologia foi dividida em três etapas principais, na 

primeira etapa foram concluídas as questões de logística entre elas importação de 

equipamentos e reagentes de para realização do método da reação em cadeia da polimerase 

isotérmica e insulada (iiPCR); foi tambem desenvolvido um mapa georeferenciamento 

remoto apresentando os locais e rotas de viagem para a coleta de amostras de Litopenaeus 

vannamei de cultivo e Macrobrachium rosenbergii e barreiras sanitárias do estado para 

facilitar a gestão virtual de sanidade organismos aquáticos no estado. Na segunda etapa 

foram realizados diversos treinamentos da equipe executora e viagens para coletas de 

amostras, em período chuvoso. A espécie Litopenaeus vannamei foi coletada em fazendas 

situadas nos municípios de Bacabeira, Humberto de Campos e Turiaçú e da espécie 

Macrobrachium rosenbergii nas áreas de rios localizados em Humberto de Campos, 

Primeira Cruz e Caeté e Paço do Lumiar. A captura dos exemplares foi realizada com o 

auxílio de tarrafas e puçás no que variavam de acordo com o tamanho dos espécimes 

coletados nos viveiros, os procedimentos de captura foram realizados no período dos 

meses de Maio e Julho de 2014, os espécimes capturados foram acondicionados em caixas 

de isopor com água do viveiro de onde foram capturados até que fosse realizado o processo 

de extração de pleópodo. Já a coleta dos espécimes de Macrobrachium rosembergii 

consistiu na compra de camarões recém-pescados por pescadores da região sendo assim 

armazenados em caixas de isopor com gelo para a conservação do material biológico até o 

procedimento de extração dos pleópodos.Na terceira etapa foram feitas as anålises de 

diagnóstico molecular para os vírus de notificação obrigatória a OIE (WSSV, TSV, YHV, 

IMNV, IHHNV). O método da reação em cadeia da polimerase isotérmico e insulada 

(iiPCR) mostrou ter uma excelente praticidade e aplicabilidade como uma tecnologia de 

aplicação móvel para o diagnóstico molecular especifico e sensitivo de enfermidades de 

camarões de notificação obrigatória a OIE e para o uso em campo. 
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Figura 1 – Procedimento de iiPCR para detecção dos agentes etiológicos: A 

 

O IHHNV foi detectado em três viveiros de um empreendimento de cultivo em Bacabeira 

(Figura 2). O presente trabalho introduz a plataforma tecnológica de diagnostico molecular 

Pockit express (iiPCR) pela primeira vez ao Brasil.  A presença do IHHNV representa um 

alerta de significância epidemiológica para o estado do Maranhão. Com isso é possível 

concluir que estratégias de sanidade devem ser tomadas por parte dos órgãos fiscalizadores 

do estado do Maranhão, a fim de evitar a circulação de agentes patogénicos que resulte em 

perdas econômicas para a pesca e aquicultura no Estado. Dentre as quais destaca-se: 

estabelecimento de um conselho estadual de sanidade de organismos aquáticos 

implantação do programa estadual de sanidade de organismos aquáticos vivos e pescado, 

cadastramento universal das propriedades aquícolas; Cadastramento de unidades 

fornecedoras de ingresso de pós-larvas como requisito, normativo, de emissão 

de certificação sanitária dos lotes de ingresso para o estado do Maranhão; Formação 

técnica continuada e treinamento intensivo dos fiscais e Estabelecimento de unidade de 

quarentena para animais. 

 
Figura 2 - analise de IHHNV nas fazendas dos municípios de Humberto de Campos e 

Bacabeira (ASA) onde foram analisados três viveiros de cada local identificados na figura 

como C1, C2 e C3 (Hb. Campos) e A1, A2 e A3 (Bacabeira ASA) seguido do SPF 

(controle negativo) e o C+ (controle positivo), dando positivo para IHNNV nos viveiros 

analisados da Fazenda ASA (Bacabeira) 

 

 

. 
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Palavras-chave: Macrobrachium rosenbergii, Litopenaeus vannamei, iiPCR OIE 

sanidade. 

 

REFERÊNCIAS 

ANDRADE T. P. D.; LIGHTNER D. V.; ROCHA  I. P.  (2006) Enfermidades: métodos 

de diagnósticos e medidas de prevenção a serem aplicadas na carcinicultura brasileira. 

Revista da ABCC. Ano 8 n°1, 26-34p 

ANDRADE T. P. D.; LIGHTNER D. V.; ROCHA  I. P. (2006) Enfermidades na 

carcinicultura brasileira: métodos de diagnósticos e prevenção. Revista Panorama da  

Aquicultura.  Vol 16, n93. Janeiro/Fevereiro, 25-33p.  

ANDRADE T.P.D., SRISUVAN T., TANG K.F.J.; LIGHTNER D.V. Real-time reverse 

and transcription polymerase chain reaction assay using TaqMan probe for detection and 

quantification of infectious myonecrosis virus (IMNV). Aquaculture, v.264, p.9–15, 2007. 

ANDRADE, T. P. D.  Desafios  impostos  pelas  enfermidades  aceleram  a  modernização  

de  uma carcinicultura globalmente mais sustentável e madura. 2010. Revista da ABCC. 

Ano XII N1, junho de 2010, 52-55p. 

ANDRADE, T. P. D. Parecer técnico sobre os riscos da  importação de camarão  fresco ou 

congelado. 2011. Revista da ABCC, 46-50p. 

ANDRADE, T.P.D. Potenciais riscos de dispersão de patôgenos pela importação de 

camarões com real ameaca a carcinicultura e as populacoes naturais de crustaceos. Revista 

da Associação Brasileira de Criadores de Camarão, Ano XIV, n.2, p.20–23. 2012. 

ANDRADE, T.P.D., ROCHA, I. P. The Brazilian legislation and the preliminary hazard 

identification of pathogens that can plausibly be carried by imported fresh and frozen 

shrimp to Brazil.  In: World Aquaculture 2011 - World Aquaculture Society, 2011, Natal, 

Brazil - WAS. Abstracts WAS/FENACAM 2011. 

BOEGER, W., PIE, M., VICENTE, V., OSTRENSKY, A., HUNGRIA, D. CASTILHO, 

G. Histopathology of the mangrove land crab Ucides cordatus (Ocypodidae) affected by 

lethargic crab disease. Dis. Aquat. Org., v.78, p.73–81, 2007. 

BRITO, R. S. Caracterização do trânsito de animais aquáticos e pescado no estado do 

Maranhão de 2009 a 2012. Dissertação de mestrado em Defesa Sanitaria Animal. 

Universidade Estadual do Maranhao 

 

 

 

 

 

 

 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  86 
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Estudos sobre os padrões de atividades possuem grande relevância, visto que possibilitam 

a análise de como os animais distribuem suas atividades no decorrer do tempo (WELLER 

& BENNETT, 2001), compreendendo a flexibilidade comportamental da espécie e a 

interação da mesma com o ambiente. Dessa forma, sendo o período de atividade um fator 

importante para compreender o comportamento de uma espécie, objetivou-se com o 

presente estudo obter o padrão de atividade de mamíferos de médio e grande porte em 

áreas do Médio Tapajós, Amazônia e quando possível, compará-lo com espécies similares. 

O estudo foi realizado em áreas da Floresta Nacional de Itaituba (FLONA) I e II, em 

ambas as margens do rio Tapajós e áreas adicionais, na Transamazônica e Parque Nacional 

(PARNA) da Amazônia. O método de amostragem usado foi a técnica de armadilhamento 

fotográfico, as disposições das armadilhas ocorreram em 14 transectos, organizados de A – 

K, exceto em C por inviabilidade, e em áreas da Transamazônica e PARNA da Amazônia, 

com intuito de maximizar os números de registros. A avaliação dos índices de captura deu-

se pelo uso do Índice de Abundância Relativa (IAR), que consiste no número de registros 

independentes de determinada espécie multiplicado por 100 armadilhas-noite. Os registros 

foram considerados como independentes quando possuíam: Fotografias de indivíduos 

diferentes da mesma espécie, fotos não consecutivas de indivíduos da mesma espécie e 

intervalo entre fotos consecutivas de uma mesma espécie igual ou maior que 4 horas. 

Considerando para avaliação do padrão de atividade apenas as espécies com pelo menos 10 

registros independentes. Todos os dados obtidos foram organizados em planilhas do Excel, 

subdivididos de acordo com o ano, mês, dia, período de registro (manhã, tarde, noite e 

madrugada), localização geográfica, número da câmera, horário de visualização do animal, 

quantidade de indivíduos presentes, classificação animal, número do registro e se possível 

seu gênero sexual. Foi obtido no total 1.893 registros de 21 espécies de mamíferos de 

médio e grande porte, no qual 211 destes eram disparos falsos das armadilhas fotográficas. 

Uma tabela com as principais espécies visualizadas, seguidas do número de registros 

independentes é descrita abaixo (Tabela 1). Os dados coletados mostraram animais em 

atividades comuns como forrageio, ingestão de alimento, deslocamento, descanso, 

demarcação de território, interação social e atividade sexual. Para os indivíduos que não 

apresentam de 10 a 15 registros independentes, seu período de atividade não pode ser 

definido, os quais foram Hydrochoerus hydrochoeris com 2 registros, Eira Barbara com 5, 

Procyon cancrivorus com 4, Leopardus wiedii com 4, Speothos venaticus com 2, Puma 

yagouarundi com 1e Ariranha com 3. 
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Tabela 1: Espécies amostradas pelas armadilhas fotográficas, considerando para cada uma 

o número de registros independentes e o período mais frequente de atividades que foram 

registradas.  

Classificação Nº de registros independentes Período do registro 

Ungulados     

Mazama americana 158 Catemeral 

Mazama nemorivaga 33 Predominantemente Diurno 

Pecari tajacu 77 Predominantemente Diurno 

Tayassu pecari 46 Predominantemente Diurno 

Tapirus tarrestris 130 Predominantemente Noturno 

Roedores     

Dasyprocta croconota 109 Diurno 

Cuniculus paca 142 Predominantemente Noturno 

Xenartras     

Myrmecophaga tridactyla 13 Catemeral  

Dasypus kappleri 39 Noturno 

Dasypus novemcinctus 23 Noturno 

Carnívoros     

Puma concolor 47 Catemeral 

Leopardus pardalis 43 Predominantemente Noturno 

Pantera onca 14 Catemeral 

Nasua nasua 11 Estritamente Diurno 

 

As duas espécies de Mazama possuem períodos de atividade distintos, tendo o M. 

nemorivaga predomínio de atividade diurna, com maior pico entre 14h e 15h e M. 

americana com maior atividade noturna, tendo pico entre 4h e 5h. Em monitoramento 

fotográfico realizado no Parque Nacional do Iguaçu – Missiones/Argentina, também 

registraram hábitos catemerais para M. americana. Contudo, no Uruguaí/Missiones, sua 

atividade foi predominantemente noturna. Dados referentes a estudos com outra espécie do 

gênero, M. nana citam registros crepusculares e noturnos. Para Pecari tajacu e T. pecari 

seus hábitos foram predominantemente diurnos, fato também registrado em estudos no 

ambiente natural na região dos trópicos. Seus maiores picos foram entre as 10h e 11h e 8h 

e 9h respectivamente. A espécie T. terrestris obteve padrão de atividade 

predominantemente noturno, assim como encontrado em demais estudos, sendo seu maior 

pico de atividade às 0h. Obteve-se para D. croconota atividades tipicamente diurnas, mais 

ativa nas primeiras horas da manhã e com maiores picos de atividade entre as 6h e 9h. Este 

hábito também foi encontrado em estudos com outra espécie do gênero, D. leporina no sul 

da floresta Amazônica, norte do Mato Grosso, também registrando padrão de atividade 

predominantemente diurno. Para a espécie C. paca, seus hábitos foram predominantemente 

noturnos, com maior pico entre as 0h e 1h, registro encontrado em diversos outros 

trabalhos científicos. Os D. kappleri e D. novencimctus apresentaram somente registros 

noturnos, com picos entre as 20h e 24h e entre as 20h e 21h respectivamente, 

diferentemente do encontrado em estudos para a espécie Dasypus septemcinctus, só 

registrada durante o dia.  Mymercophaga tridactyla com padrão catemeral, apresentou 

maior pico de atividade concentrado entre 12h e 13h e no início da noite 18h e 19h. Padrão 

este também mencionado em outros estudos, tendo atividades variando de noturnas a 
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diurnas. Os horários de atividade ao amanhecer aqui registrados, são opostos aos 

encontrados em estudos no Parque Nacional da Serra da Canastra, onde não houve registro 

de atividade no início do dia, nem em horários com temperaturas muito elevadas. Nasua 

nasua tem seu maior pico de atividade entre as 10h e 11h, considerando seu padrão 

estritamente diurno.Por fim, ambos os felinos apresentaram atividade circadiana do tipo 

catemeral, exceto L. pardalis, com atividade noturna. P.concolor, com picos de atividade 

às 0h e às 22h e P. onca entre 16h e 17h para e às 20h. Percebeu-se na região amostrada 

uma imensa riqueza faunística, desde mamíferos mais comuns (roedores e cervídeos) até 

os com maior dificuldade de visualização, Eira barbara e Speothos venaticus. Estas 

informações são um importante subsídio para a avaliação da situação populacional como 

indicadoras para a manutenção e conservação da vida silvestre, ao fornecerem dados 

relevantes para compreender o comportamento das espécies na região, ameaçada pela 

pressão antrópica, e onde ainda são muito restritos os estudos. 

 

Figura 1: Registros fotográficos de A - M. americana; B- Filhote de T. terrestris; C – 

Panthera onca. 

 

 

Palavras-chave: Mamíferos, Amazônia, Ritmo circadiano. 
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Os manguezais abrigam uma infinidade de organismos que auxiliam na ciclagem de 

nutrientes (FERNANDES, 2003), dentre esses estão os poliquetas, importante grupo, pois 

constituem fonte de alimento valiosa para muitos organismos marinhos como crustáceos e 

peixes (PAIVA, 2006). A classe dos poliquetas desempenha um importante papel na 

estrutura e funcionamento das comunidades bentônicas, não somente pela sua abundância, 

mas também devido à diversidade de hábitos alimentares apresentadas, à ocupação de 

diversos nichos e a sua íntima relação com o tipo de sedimento (ROHR; ALMEIDA, 

2006).  Além do sedimento é provável que tenham algum tipo de relação com as espécies 

de mangue. Neste contexto, o projeto visa analisar a comunidade de anelídeos poliquetas 

nos manguezais do entorno da Região Portuária do Itaqui e Quebra Pote, Golfão 

Maranhense, verificando aspectos relacionados à ecologia e distribuição. Nas áreas de 

estudo foram realizadas quatro coletas em baixa mar, nov/2013 a jan/2014, e a área de 

coleta foi demarcada através de transecto de 100m traçado de forma perpendicular a linha 

d’água, no qual foram marcados 3 pontos distantes entre si em 50m e  retiradas 3 

subamostras por ponto. O sedimento foi retirado utilizando-se um testemunho coletor de 

PVC (1 m altura; 10 cm diâmetro; bordas serrilhadas) inserido a 20 cm de profundidade. 

Para realizar o levantamento da vegetação foi determinado um quadrante em cada zona do 

transecto, as quatro árvores mais próximas do ponto de coleta foram identificadas e suas 

alturas estimadas. As amostras foram fixadas em formalina a 4%, triadas em peneiras de 

malhas de 2mm, 1mm e 0,5mm e conservadas em álcool etílico 70% e passaram por nova 

triagem sob microscópio estereoscópico e óptico, onde foram identificadas e 

posteriormente conservadas no Laboratório de Pesca e Ecologia Aquática, Universidade 

Estadual do Maranhão. Foram quantificados 634 indivíduos nas áreas estudadas, Quebra 

Pote e Igarapé Buenos Aires (Região Portuária do Itaqui), distribuídos em 11 famílias, 

sendo as mais abundantes Capitellidae, Paraonidae e Syllidae, os quais representam 70% 

do total. Em contraposição, Lumbrineridae, Phyllodocidae e Spionidae foram menos 

frequente, sendo representados por apenas 01 indivíduo cada. A partir das análises foi 

possível identificar 12 gêneros, pertencentes às 10 famílias, alguns espécimes 

permaneceram em nível de família por conta da dificuldade na identificação, pois algumas 

estruturas de reconhecimento encontravam-se danificadas. Os manguezais mostraram 

diferente representatividade dos gêneros, no Quebra Pote Notomastus sp. foi a espécie mais 

expressiva ao passo que no Porto do Itaqui foi Exogone sp. (Tabela 01). Vale ressaltar que 

o manguezal do Quebra Pote apresentou-se com maior riqueza de espécies do que o Porto 

do Itaqui, assim como à equitabilidade e dominância de Pielou que também demonstraram 

o mesmo evento. Quanto à distribuição espacial apenas as famílias Capitellidae, 

Nereididae, Orbiniidae, Paraonidae e Syllidae se apresentaram em todas as zonas de ambos 

os manguezais. Por meio da análise de similaridade de Bray-Curtis observou-se que houve 

maior proximidade entre as zonas 2 e 3 no Porto do Itaqui aproximadamente 90%, essa 

semelhança pode ter ocorrido pois estas são mais arborizadas gerando maiores abundâncias 

e no Quebra Pote  as zonas 1 e 3 foram mais próximas com 70% de similaridade. No Porto 
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do Itaqui as três espécies de poliquetas mais representativas que parecem estar de alguma 

forma relacionada com o mangue foi Exogone sp., Nereis sp. e Paradoneis sp., onde 

Exogone sp. pode ter sua abundância influenciada pela Rhizophora, na zona 2 e 3 (Figura 

1). Enquanto que no Quebra Pote as espécies que se destacaram foram Paraonis sp., 

Notomastus latericeus e Nephtys sp., onde Notomastus latericeus parece ser influenciada 

pela Rhizophora principalmente no mesolitoral intermediário (zona 2) (Figura 2). A curva 

de acumulação de espécies mostrou que apesar de ambas tenderem a estabilidade a 

amostragem ainda não foi suficiente, sendo necessários maiores estudos. O conhecimento 

da estrutura da comunidade de poliquetas é importante, pois produzirá informações 

relevantes sobre manejo e conservação dos ecossistemas costeiros estuarinos, servindo 

inclusive para programas de monitoramento ambiental. 

 

Tabela 01. Lista das espécies de poliquetas e suas respectivas abundâncias absolutas e 

densidades em cada área estudada, Quebra Pote e Porto do Itaqui. 

Famílias Gêneros 

Quebra Pote Porto do Itaqui 

Abundância 

absoluta 

Densidade 

(ind/m²) 

Abundância 

absoluta 

Densidade 

(ind/m²) 

Ampharetidae Isolda sp. 0 0 3 8,3 

Capitellidae 

Capitella sp. 19 52,7 4 11,1 

Heteromastus sp. 2 5,5 11 30,5 

Notomastus sp. 71 197,2 19 52,7 

Lumbrineridae Lumbrineris sp. 0 0 1 2,7 

Nereididae Nereis sp. 40 111,1 19 52,7 

Orbiniidae Protoaricia sp. 1 2,7 7 19,4 

Paraonidae Paraonis sp. 1 2,7 13 36,1 

Phyllodocidae Phyllodoce sp. 2 5,5 0 0 

Pilargidae Sigambra sp. 13 36,1 4 11,1 

Syllidae 
Exogone sp. 0 0 83 230,5 

Syllis sp. 19 52,7 6 16,6 

 

 

 
 

Figura 1. Distribuição espacial dos tipos de mangue (A); distribuição espacial das espécies 

de poliquetas mais abundantes (B) no Porto do Itaqui. 

A B 
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Figura 2. Distribuição espacial dos tipos de mangue (A); distribuição espacial das espécies 

de poliquetas mais abundantes (B) no Quebra Pote. 

 

Palavras-chave: poliquetas, manguezal, ecologia. 
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Sistemas que envolvem a caracterização e identificação correta de espécies são 

fundamentais para diversas áreas das ciências da vida. Com esse intuito, Hebert et al. 

(2003) propuseram a utilização de sequências de DNA (gene mitocondrial COI) como um 

identificador genético padronizado e único de espécies denominado “DNA Barcode”. A 

ordem Siluriformes compreende um grupo de peixes bastante diversificado composto por 

cerca 36 famílias e 3.093 espécies (FERRARIS, 2007). Apresentam uma grande variedade 

de formas, com diversas adaptações anatômicas, fisiológicas e comportamentais 

(SOARES, 2008). O presente estudo gerou sequências do gene mitocondrial COI para 

identificar os peixes da ordem Siluriformes do rio Itapecuru Maranhão. Os peixes foram 

coletados utilizando redes de arrasto, malhadeiras, espinhel e tarrafas. A identificação 

taxonômica foi realizada com o auxílio de literatura científica e confirmada por 

especialista. O DNA total foi extraído do tecido muscular empregando-se o protocolo de 

Fenol-Clorofórmio. A amplificação do gene COI foi realizada através da técnica de Reação 

em Cadeia da Polimerase (PCR). Os produtos de PCR foram purificados e sequenciados 

em sequenciador automático de DNA (ABI 3500). A edição, alinhamento e análise dos 

dados foram realizados a partir dos programas BioEdit, DnaSP, MEGA 6.0 e utilizou-se a 

plataforma BOLDSystems v3 para comparação das sequências. Uma sequência 

proveniente do Genbank de Crenicichla lepidota (HM405098) (Cichlidae) da ordem 

Perciformes foi utilizada como grupo externo. Um fragmento de 633 pares de bases do 

gene mitocondrial COI foi obtido para 98 espécimes de peixes, representando 17 espécies 

em 15 gêneros e seis famílias (Ariidae, Auchenipteridae, Doradidae, Loricariidae, 

Heptapteridae e Pimelodidae) da ordem Siluriformes. A árvore filogenética agrupou 

fortemente os exemplares identificados como coespecíficos (100% de bootstrap) (Figura 

1). A média K2P da divergência genética intraespecífica variou de 0 a 3,5%; intragenérica 

variou de 0 a 8,4% e intrafamiliar variou de 4,4 a 13,8%. Entre os táxons analisados, 

apenas Hexanematichthys couma mostrou profunda divergência em suas sequências. No 

geral, cada conjunto de sequências dentro de uma mesma espécie foi fortemente 

relacionado entre si e diferentes entre espécies, permitindo inferir quanto à discriminação 

dos táxons envolvidos. De acordo com Cywinska et al. (2006) o princípio para 

identificação de espécies fundamentado em dados moleculares depende da competência de 

distinguir a variação intraespecífica da variação interespecífica. As sequências foram 

submetidas no BOLDSystems, a fim de se obter a identificação molecular a partir da 

comparação com sequências presentes nesse sistema. A identificação morfológica da 

maioria das espécies foi confirmada com os dados moleculares, considerando um limiar de 

até 2,5% de divergência para delimitação de espécies. Em algumas espécies não foi 

possível obter um índice de similaridade pelo fato de não apresentarem sequências 

depositadas ainda no BOLD. No entanto, entre alguns resultados obtidos nas comparações, 

a espécie identificada morfologicamente como Pseudoplatystoma cf. punctifer apresentou 
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similaridade de 98,86% com Pseudoplatystoma fasciatum. Para Hemisorubim 

platyrhynchos foi obtido uma similaridade de 95,77% com Hemisorubim platyrhynchos 

(bacia Amazônica), valor considerado baixo para identificação de espécie. Em 

compensação, um dos casos em que o DNA Barcode se mostrou útil, foi para a espécie 

Hypostomus sp. que a princípio havia sido identificada em nível de gênero e foi 

confirmada como Hypostomus plecostomus com 98,17% de similaridade (Tabela 1). A 

ferramenta DNA Barcode foi eficiente para identificação das espécies de peixes da ordem 

Siluriformes da bacia do rio Itapecuru/MA. 
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Tabela 1. Percentual de similaridade obtido por meio de comparações das sequências de 

COI no BOLD (The Barcode of Life Data System) para algumas espécies de peixes da 

ordem Siluriformes do rio Itapecuru/MA. 

Identificação morfológica Identificação molecular Similaridade (%) 

Pseudoplatystoma cf. punctifer Pseudoplatystoma fasciatum 98,86 

Hemisorubim platyrhynchos Hemisorubim platyrhynchos 95,77 

Hypostomus sp. Hypostomus plecostomus 98,17 

 

Palavras-chave: Identificação, Código de barras,COI. 
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ANÁLISE MUTAGÊNICA DO AR ATMOSFÉRICO DO CENTRO URBANO DA 

CIDADE DE CAXIAS-MA, ATRAVÉS DO BIOENSAIO TRAD-SH. 

 

Orientando: Guilherme Sousa da SILVA – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas Licenciatura CESC/UEMA. 
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Colaboradora: Deuzuita dos Santos OLIVEIRA – Profª. Drª. do Departamento de 

Química e Biologia CESC/UEMA 

 

A poluição atmosférica (ou do ar) pode ser definida como a introdução na atmosfera de 

qualquer matéria ou energia que venha a alterar as propriedades dessa atmosfera. Os 

principais poluentes atmosféricos são os gases tóxicos, lançados pelas indústrias e pelos 

veículos movidos a petróleo e os compostos tóxicos formados no ar, a partir de 

componentes dos gases desprendidos pelos motores e chaminés que reagem com o auxílio 

da luz e com os elementos da atmosfera. Estudos epidemiológicos têm mostrado uma 

relação significativa entre esse tipo de poluição com o aumento de câncer de pulmão, 

doenças respiratórias, mortalidade infantil e de idosos (OLIVEIRA, et al. 2009). 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. As plantas servem para se fazer uma primeira abordagem 

do problema que se queira verificar, pois são muito sensíveis, mas pouco específicas, ou 

seja, ela vai indicar o sinergismo que ocorre na solução ou meio onde está a partir daí, 

pode-se fazer uma análise de conteúdo foliar por métodos mais sofisticados. Atualmente 

trabalha-se com os clones da espécie: a Tradescantia sp, que apresenta excelentes 

resultados, especificadamente o clone KU-20 (LOBO, 2009). Alguns bioensaios, como o 

TRAD-SH, é excelente para testar e monitorar o grau de toxicidade de agentes genotóxicos 

presentes no ambiente. O bioensaio TRAD-SH detecta mutações com base na mudança de 

pigmentação de azul (dominante) para rosa (recessivo), pois as células dos pelos 

estaminais são heterozigóticas para a cor, tornando possível detectar mutações com base na 

mudança de pigmentação de azul para rosa. O bioensaio é realizado através da exposição 

de inflorescências jovens aos agentes mutagênicos (OLIVEIRA, et al. 2007). Assim o 

trabalho teve como objetivo utilizar Tradescantia clone KU-20 para avaliar a qualidade do 

ar no Centro da cidade de Caxias-MA. Os clones KU-20 foram propagados através da 

partição dos rizomas e cultivados. Para avaliação da mutagênicidade foram estabelecidos 

quatro grupos experimentais de Tradescantia KU-20, distribuídos na cidade de Caxias/MA 

em domicílios urbanos: Grupo 1 (controle): Inflorescências colhidas na 8° Travessa da 

Pedreira, Bairro Teso Duro; Grupo 2: Inflorescência colhida na Rua Abel Antunes, Bairro 

Castelo Branco; Grupo 3: Inflorescências colhidas na Rua Rio Branco, centro da cidade de 

Caxias; Grupo 4: Inflorescência colhidas na rua Aarão Reis, centro de Caxias. Os mesmos 

foram expostos de Dezembro de 2013 à Junho de 2014, nos pontos e coletadas suas 

inflorescências pelo período da manhã, estas foram depositadas em placa de petri, com 

papel de filtro umedecido e acondicionadas em caixa térmica, sendo encaminhadas para o 

Laboratório de Biologia Vegetal do CESC/UEMA, para análise sob esteriomicroscópio 

ZEISS (modelo STEMI DV4) dos pelos estaminais. A leitura foi feita ordenando os pelos 

estaminais paralelamente sobre uma lâmina, para contagem dos mesmos e para observação 

da mutação cor-de-rosa (Fig. 1). Após os dados obtidos foram feitas as análises.  
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Figura 1 - Representação do Bioensaio TRAD-SH. A) Coleta das inflorescências; B) 

Disposição dos estames; C) Observação na Lupa dos pêlos estaminais; D) Contagem dos 

pelos e Visualização das mutações. Fonte: SILVA, G. S. 2014. 

 

Todas as inflorescências coletadas foram analisadas e visualizou-se três tipos de mutações 

diferentes: Coloração das células dos pelos estaminais transparentes; alongamento das 

células e ausência de células nos pelos estaminais (Fig. 2). Vale ressaltar que a mutação 

cor-de-rosa não foi visualizada, um dos indícios para a não ocorrência da mesma é que a 

mutação cor-de-rosa necessita de uma temperatura ideal para que seja promovida, com 

fatores climáticos favoráveis como umidade e pluviosidade baixa, e como a exposição 

aconteceu em maior parte no período chuvoso, os gases poluentes que provocam a mutação 

não estavam concentrados na atmosfera (FERREIRA, et al., 2003). 

 

 
Figura 2 - Representação da mutações encontradas. A) Mutação de células transparentes 

(C.T) e Células alongadas (C.A); B) Visualização da mutação de ausência de células nos 

pelos estaminais (A.C) em Tradescantia KU-20. Fonte: SILVA, G. S. 2014. 

 

Foram coletadas 159 flores, com a quantidade de mais de 14.000 células que sofreram 

mutação, distribuídas em 9534 células transparentes, 4.519 células alongadas e 28 células 

ausentes no pelos estaminais. Sobre as células alongadas, podemos considerar como 

alterações genotóxicas. Expressão de células grandes, duplas ou triplas, bifurcações e 

anomalias de crescimento juntamente com alterações como a perda da integridade 

reprodutiva são indicadores da genotóxidade do ar atmosférico. As mutações transparentes e 

a ausência de células são evidenciadas como alterações da genotóxidade, que podem 

aumentar esses valores e assim trazer valores exponenciais para problemáticas do ser 

A B 
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humano. A evidencia de mutações com alterações de cor são indicadores finais da 

avaliação do ar (NAYAR; SPARROW, 1967). Os dados encontrados corroboram com os 

trabalhos de Barbério; Lopes, em 2012 na cidade de Guaratinguetá em São Paulo, onde o 

mesmo não constatou dados que indiquem a mutagênicidade de Guaratinguetá, mas que 

em períodos futuros podem sim desenvolver grandes risco a sociedade. A partir dos dados 

analisados pode-se inferir que o ar urbano da cidade de Caxias encontra-se em estado 

distante a ser considerado poluído atualmente. As análises dos pelos estaminais através do 

Bioensaio TRAD-SH nos indica valores de genotóxidade relevantes e que medidas 

preventivas devem ser tomadas desde já para não gerarem transtornos à população local, 

analisar a poluição do ar no centro urbano de Caxias/MA é necessário, elaborar 

proposições e/ou soluções para a melhoria da qualidade do ar, visando as gerações futuras 

e possivelmente o crescimento industrial e automotor que a cidade pode gerar daqui a 

algumas décadas. 

 

Palavras-chave: Biomonitoramento, Poluição do ar, Mutação. 
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O Filo Basidiomycota compreende cerca de 22.244 espécies, e diferencia-se dos demais 

grupos por apresentar uma estrutura especializada na produção de esporos exógenos, o 

basídio. De todas as espécies já descritas, nove mil espécies já foram registradas no Brasil. 

No Maranhão a diversidade de Basidiomycetes macroscópicos é praticamente 

desconhecida. Assim, objetivou-se neste trabalho, realizar o inventário de fungos 

macroscópicos do grupo Basidiomycetes no Campus Paulo VI da UEMA, São Luís – 

MA.Foram realizadas coletas no período de janeiro a abril de 2014 no Campus Paulo VI da 

UEMA, o qual foi dividido em oito setores para sistematização e abrangência de toda 

área.As coletas foram realizadas de acordo com as técnicas de coleta, isolamento e 

subsídios para processos biotecnológicos do Instituto de Botânica (GIMENES, 2010). 

Utilizou-se canivete ou faca para a retirada dos basidiomas do substrato e sempre que 

possível, retirou-se parte deste. Em seguida, colocou-se cada espécime em um saco de 

papel devidamente identificado e os fungos foram transportados para o laboratório de 

Botânica do Departamento de Química e Biologia da UEMA, onde foram analisados e 

identificados com auxílio de esteriomicroscópio, marca ZEISS.Os exemplares coletados 

foram preservados com o intuito de compor o herbário Rosa Mochel da UEMA.O sistema 

de classificação utilizado neste trabalho foi o de Kirk et al. (2001) e literatura 

complementar. Para se relacionar a ocorrência dos fungos aos índices pluviométricos no 

estado, obteve-sedados climatológicos do Instituto Nacional de Meteorologia e do Núcleo 

Geo-ambiental da Universidade Estadual do Maranhão. A frequência de ocorrência dos 

táxons foi calculada segundo Mateucci & Colma (1982) utilizando a relação entre o 

número de coletas, nas quais cada táxon ocorreu, e o número total de pontos amostrais 

analisados, sendo estabelecidas as seguintes categorias: muito frequente (≥75%), frequente 

(<75% e ≥50%), pouco frequente (<50% e ≥25%) e esporádica (<25%).Foram observados 

1.308 espécimes de 89 espécies registradas durante os meses de janeiro, fevereiro, março e 

abril de 2014, ocorrentes no Campus Universitário Paulo VI da Universidade Estadual do 

Maranhão.Das espécies aqui descritas, foram identificadas 19 espécies ao nível de gênero, 

as quais estão distribuídas em três ordens (Agaricales, Polyporales e Boletales) e seis 

famílias (Agaricaceae, Coprinaceae, Pluteaceae, Polyporaceae, Boletaceae e 

Ganodermataceae) da classe Basidiomycetes, conforme figura 2 que consta alguns 

exemplares. De acordo com os dados pluviométricos obtidos do Instituto Nacional de 

Meteorologia e do Instituto Geo-ambiental da Universidade Estadual do Maranhão a média 

mensal de dados pluviométricos para o mês de janeiro foi 244,2 mm; fevereiro, 373 mm; 

março, 428 mm e mês de abril, 476 mm.Embora a média de registro pluviométrico tenha 

sido maior no mês de abril, foram observados mais fungos no mês de fevereiro (39 

basídios), devido aos índices de precipitação serem maiores nos dias de coleta – um dos 

principais fatores para o desenvolvimento de fungos Basidiomycetes.Quanto à frequência 

de ocorrência das espécies, 95,50 % foram consideradas esporádicas e 4,49 % pouco 

frequente. Não houve registro de espécies enquadradas na categoria de muito frequente e 

frequente.A ocorrência dos fungos nos setores, durante os meses de estudo, foi 

predominantemente no setor 2 com maior número de espécies,devido às dimensões da 
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área, à elevada taxa de cobertura vegetal e o difícil acesso de veículos e transeuntes que 

circulam no interior do Campus.No setor 8 não foram registrados fungos durante o período 

de estudo, provavelmente por se tratar do menor setor dentro do estudo, pela grande 

ocupação da área por instalações prediais, o que reduz a taxa de cobertura vegetal.O mês 

de coleta que apresentou maior riqueza de espécies foi fevereiro, com 39 espécies, seguido 

de janeiro e março, 20 espécies cada um e abril com apenas 10 espécies. As espécies 

Licoperdon sp., Hexagonia sp., Pluteus sp., e o Basidiomycetes26 foram registrados mais 

de uma vez durante o período de estudo. Licoperdonsp. foi registrada durante todos os 

meses de coleta. Entretanto, Hexagonia sp., foi observada durante os meses de janeiro, 

fevereiro e abril, não havendo registro em março; Pluteus sp., foi registrada em janeiro e 

março e o Basidiomycetes26 em fevereiro, março e abril.Em relação ao substrato 

colonizado, observou-se preferência por solo (Figura. 1). Após a identificação, as espécies 

coletadas foram depositadas no Herbário Rosa Mochel, constituindo o primeiro registro do 

Filo Basidiomycetes para Herbário. Não foi possível depositar um exemplar de cada 

espécie registrada, visto que muitas espécies observou-se apenas um espécime, a qual foi 

usada para sua identificação no laboratório.  

 

 
Figura 1: Substrato Colonizado. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 
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Figura 2 A – Licoperdon sp.,B – Lentinus sp1, C - Basidiomycetes 24, D - Basidiomycetes 

36. Escala referente a 1cm. 

 
Licoperdon sp.    Lentinus sp1 

 
Basidiomycetes24    Basidiomycetes36 

 

 

Palavras-chave: Basidiomycetes, Taxonomia, Maranhão. 
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Therevidae é uma família de moscas pertencente à ordem Diptera, subordem Brachycera, 

infraordem Muscomorpha, superfamília Asiloidea e são popularmente conhecidas como 

moscas-estileto (TRIPLEHORN & JOHNSON, 2011). A classificação dentro de 

Therevidae inclui quatro subfamílias, Agapophytinae, Phycinae, Xestomyzinae e 

Therevinae, esta subdividida em duas tribos: Cyclotelini e Therevini; todas apoiadas por 

evidências tanto morfológicas quanto moleculares (GAIMARI & WEBB, 2009; WEBB et 

al., 2013). Os membros de Therevidae são moscas de corpo delgado ou moderadamente 

encorpado, de tamanho médio, variam de 2,5-15 mm de comprimento, excluindo a antena; 

a coloração varia de amarelo a preto; geralmente são um pouco pilosas ou providas de 

cerdas, apresentam um abdômen afilado. Espécies de Therevidae são encontradas em todos 

os continentes, exceto na Antártica e têm a sua maior riqueza em regiões áridas com clima 

temperado e estação seca no verão (IRWIN, 1972; HAUSER & WEBB, 2007; GAIMARI 

& WEBB, 2009). São conhecidas 1.123 espécies em 119 gêneros e existe uma fauna 

estimada de quase 2000 espécies de terevídeos no mundo (THOMPSON, 2008; WEBB et 

al., 2013). A Região Neotropical é pouco estudada, com apenas 137 espécies descritas, 

sendo a vasta maioria da fauna incluída em Therevinae e poucas espécies em Phycinae e 

Xestomyzinae. No Brasil os estudos sobre esse grupo é escasso, há registro de apenas 36 

espécies distribuídas em 11 gêneros, dentre os quais o gênero Cerocatus Rondani é o 

melhor representado com 13 espécies catalogadas. Das espécies catalogadas para o Brasil 

apenas 11 tem registro para a região nordeste (Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte), 

distribuídas em apenas três gêneros: Brachylinga Irwin & Lyneborg; Cerocatus Rondani e 

Penniverpa Irwin & Lyneborg (GAIMARI & WEBB 2009, WEBB et al., 2013). Estes 

resultados reforçam a necessidade de um estudo sistemático de moscas-estileto no sentido 

de incrementar o conhecimento acerca dos membros dessa família. Este trabalho teve por 

objetivo catalogar os táxons de terevídeos do Parque Estadual do Mirador. O referido 

Parque compreende uma área estimada de 450 mil hectares, uma das maiores Unidades de 

Conservação do estado do Maranhão; politicamente pertence ao município de Mirador; sua 

fisionomia é formada de cerrado sensu lato como vegetação característica. Para a captura 

dos espécimes de moscas-estileto foram instaladas (e mantidas ininterruptamente) 

armadilhas de interceptação de voo dos tipos Malaise e suspensa (postas em copas de 

árvores ou próximas ao solo) de set./13 a jul./2014. O material foi coletado semanalmente 

e os espécimes acondicionados em embalagens adequadas. Após as coletas, o material foi 

transportado ao Laboratório de Estudos dos Invertebrados – LEI, onde procedeu-se a 

montagem dos mesmos em alfinetes entomológicos; a etiquetagem definitiva e a triagem 

em morfoespécies. O material foi acondicionado em caixas entomológicas e depositado na 

Coleção Zoológica do Maranhão – CZMA. As identificações foram realizadas com base 

em literatura específica para o grupo mediante o uso de chaves dicotômicas, e pela análise 

da genitália. Para isto foram seccionadas as terminálias dos espécimes com auxílio de uma 

tesoura especial e sob estereomicroscópio; as terminálias foram maceradas em ácido lático 

85% a quente (150ºC) por cerca de 20 minutos. Após a maceração, as peças foram 
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transferidas para lâmina escavada contendo glicerina líquida para dissecção e análise das 

peças genitais. Foram coletados 906 espécimes de terevídeos, 761 machos e 145 fêmeas, 

distribuídos em três subfamílias e cinco gêneros: subfamília Phycinae, gênero Ataenogera 

Kröber; subfamília Therevinae com os gêneros Brachylinga, Cerocatus e Penniverpa e 

Xestomyzinae com o gênero Henicomyia Coquillett (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Espécimes por subfamília, gênero, espécie, método de captura e frequência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A subfamília Therevinae é representado com maior riqueza de espécies (16 espécies), 

porém não supera as subfamílias Phycinae e Xeztomyzinae em número de espécimes 

(Figura 1). Ataenogera foi o gênero com o maior número de espécimes (545 espécimes), 

distribuídos em quatro espécies; dentre estas Ataenogera sp.n1 é a mais frequente com 

56,8% do total da amostra. Este gênero possui distribuição restrita a região Neotropical, e 

no Brasil é catalogado apenas para a região Norte, Sul e Centro-Oeste do país. Portanto 

além de novos registros para a ciência, Ataenogera é catalogada pela primeira vez para a 

região Nordeste, assim como o gênero Henicomyia (HAUSER & WEBB, 2007; WEBB et 

al., 2013). 

Espécies  
Métodos de coleta Sexo 

Total 
Freq. 

(%) AS AM AL M F 

PHYCINAE  Lyneborg               

 

Ataenogera sp.n1 503 12   510 5 515 56,8% 

 

Ataenogera sp.n2 12 1   7 6 13 1,4% 

 

Ataenogera sp.n3 7 4   5 6 11 1,2% 

 

Ataenogera sp.n4 6     1 5 6 0,7% 

THEREVINAE Newman               

 

Brachylinga sp.n1 2 2   1 3 4 0,4% 

 

Brachylinga sp.n2 1     1   1 0,1% 

 

Brachylinga sp.n3   1   1   1 0,1% 

 

Brachylinga sp.n4 1     1   1 0,1% 

 

Brachylinga sp.n5 1     1   1 0,1% 

 

Brachylinga sp.n6 1     1   1 0,1% 

 

Brachylinga sp.n7 2     2   2 0,2% 

 

Brachylinga sp.n8 1 1   2   2 0,2% 

 

Brachylinga sp 9 37 27     64 64 7,1% 

 

Cerocatus sp1 3       3 3 0,3% 

 

Cerocatus sp2 14 3   7 10 17 1,9% 

 

Cerocatus sp3 1       1 1 0,1% 

 

Cerocatus sp4 1       1 1 0,1% 

 

Cerocatus sp5 1 1   1 1 2 0,2% 

 

Penniverpa sp.n1 2 3   5   5 0,6% 

 

Penniverpa sp.n2 4 7 1   12 12 1,3% 

XESTOMYZINAE Lyneborg               

 

Henicomyia sp.n. 226 17   215 28 243 26,8% 

TOTAL 826 79 1 761 145 906 100,0% 
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Figura 1 - Distribuição dos gêneros, espécies e espécimes por subfamília. 

 

Dentre as 21 espécies de Therevidae catalogadas, 15 foram determinadas como táxons 

novos para a ciência; e todas as espécies constituem registros inéditos para o estado do 

Maranhão, bem como para o Nordeste brasileiro. Pelo elevado número de novos registros 

neste estudo, constata-se ser um grupo com grande riqueza de espécies, além de contribuir 

de forma significativa para ampliação de registros para a região. Diante disto faz-se 

necessário incrementar o esforço e dar continuidade aos estudos, no sentido de se expandir 

o conhecimento sobre os membros desta família. 

 

Palavras-chave: Therevidae, Parque Estadual do Mirador, Taxonomia. 
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CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE BACILLUS THURINGIENSIS 

ISOLADOS NO MARANHÃO ATIVOS CONTRA LARVAS DE AEDES AEGYPTI 

E CULEX QUINQUEFASCIATUS (DIPTERA, CULICIDAE). 

 

Orientando: Samuel da Silva CARVALHO – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas Licenciatura – CESC/UEMA. 

 

Orientadora: Valéria Cristina Soares PINHEIRO. 

Profª. Drª. Do Laboratório de Entomologia Médica LABEM/UEMA. 

 

 Os mosquitos são insetos que apresentam grande importância econômica e social por 

atuarem como agentes transmissores de doenças ao homem. Os mosquitos Aedes aegypti 

1762 Linnaeus e Culex quinquefasciatus Say 1823 são incriminados como vetores da 

dengue e filariose respectivamente. A dengue se destaca por ter se tornado um problema de 

saúde pública em diversas regiões do mundo, sendo endêmica em mais de 100 países nos 

continentes da África, nas Américas, no Leste do Mediterrâneo, no Sul e Sudeste Asiático 

e no Oeste do Pacífico (SAMPAIO, 2010; WHO 2012).  A filariose por sua vez, ocorre em 

mais 80 países, distribuídos principalmente nas regiões tropicais e subtropicais em todo o 

mundo e acometendo pessoas de todas as idades e de ambos os sexos (BRASIL, 2008). 

Como ambas não dispõem de vacinas, o controle dos insetos vetores é a forma mais 

recomendada para o combate das doenças, no entanto, o controle vetorial é realizado por 

meio da utilização em larga escala dos larvicidas químicos como organofosforados e 

piretróides para combate das formas imaturas desses insetos, o que pode ocasionar 

problemas por promover a seleção de indivíduos resistentes (POLANCZYK et al., 2003; 

LUNA et al., 2004). Nesse sentido, o controle biológico é uma alternativa viável, dentre os 

entomopatogênos, o Bacillus thuringiensis (Bt) vêm apresentando resultados satisfatórios 

no controle de diversos grupos de insetos, incluído mosquitos vetores de doenças (COSTA, 

et al., 2010). Considerando que não existiam ainda pesquisas sobre o conteúdo gênico de 

isolados de B. thuringiensis do Maranhão ativos A. aegypti e C. quinquefasciatus foi 

proposto à realização deste trabalho, que visa caracterizar molecularmente isolados de 

Bacillus thuringiensis no maranhão ativos contra larvas de A. aegypti e C. 

quinquefasciatus.  Os isolados utilizados nos bioensaios foram obtidos no Banco de 

Bacilos Entomopatogênicos do Maranhão do laboratório de Entomologia Médica – 

LABEM. Para a realização dos bioensaios foi realizada a manutenção de imaturos de A. 

aegypti e C. quinquefasciatus diariamente em laboratório. Nos bioensaios seletivos, 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, sendo feita leitura de 

sobrevivência das larvas com 24 e 48horas. Os isolados que apresentam atividade larvicida 

foram submetidos à extração do DNA e testados para averiguar a presença dos genes 

codificadores de toxinas mosquitocida (cry4Aa, cry4Ba,cry10Aa,cry11Aa, cry11Ba, 

cyt1Aa, cyt1Ab e cyt2Aa) por meio da técnica de PCR, posteriormente foram visualizados 

através de eletroforese em gel de agarose. O Banco de Bacilos contém atualmente cerca de 

600 isolados que estão sendo testados no controle de larvas de mosquitos vetores.  

Atualmente foram testados cerca de 349 isolados para A. aegypti e  212 para C. 

quinquefasciatus, destes, 307 isolados apresentaram atividade para pelo menos umas das 

espécies e estão sendo caracterizados molecularmente  quanto à frequência das famílias de 

toxinas mosquitocida. Neste estudo, 67 isolados foram caracterizados quanto à presença 

dos setes genes codificadores de toxinas mosquitocida, e verificou-se que 43 (64,1% do 

total) apresentaram amplificação para um único gene ou para a combinação deles.  Dos 

oito genes analisados, detectou-se a presença de seis: cry10Aa,cry11Aa, cry11Ba, cyt1Aa, 
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cyt1Ab e cyt2Aa relacionados a ação larvicida para  A. aegypti e C. quinquefasciatus. Dos 43 

isolados positivos na PCR, 25 amplificaram para um único gene, 17 para dois genes, e 

somente 1 isolados mostrou a presença de três genes.  Em relação às famílias, as toxinas 

citolíticas foram as mais frequentes, contatou-se presença da mesma em 69% dos isolados 

positivos na PCR (Figura 01). Quanto à frequência que cada toxina mosquitocida nos 

isolados do Maranhão ativos, o gene cyt2Aa foi mais representativo, mostrando 

amplificação em 38,3% dos isolados positivos, seguido do cyt1Aa com 21% e cry11Ba 

com 16,1% dos positivos.  cry11Aa, cyt1Ab e cry10Aa  foram as menos frequentes com 

percentual de 13%, 10% e 1,6% respectivamente (Figura 02). 

 

 
Figura 01. Percentual de toxinas Cry e Cyt em isolados de B. thuringiensis do Maranhão 

ativos a mosquitos Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus. 

 

 

 
 

Figura 02. Frequência de cada toxina mosquitocida nos isolados do Maranhão positivos na 

reação de PCR. 
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Dos isolados testados teve-se a ausência de genes cry4Aa, cry4Ba que não amplificaram na 

reação de PCR. Por meio da caracterização molecular foi possível verificar que os isolados 

de B. thuringiensis provenientes de várias áreas do Maranhão apresentam diferentes 

combinações de toxinas Cry e Cyt. Nos isolados B. thuringiensis do Maranhão a proporção 

de genes codificadores de toxinas citolíticas e maior que os genes das toxinas Cry. Através 

da PCR alguns isolados mostram a presença dos genes que conferem a toxicidade em dois 

genes especifico Cry11Aa e Cyt1Aa sugerindo uma possível ocorrência de sinergismo 

entre as toxinas, evidenciando assim a possibilidade do uso destes isolados presentes no 

Estado do Maranhão como fonte dos genes para as toxinas inseticidas. 

 

Palavras-chave: Controle Biológico, B. thuringiensis, Caracterização. 
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ALTERAÇÕES BRANQUIAIS EM SCIADES HERZBERGII PARA AVALIAÇÃO 

DE IMPACTO AMBIENTAL NA ÁREA PORTUÁRIA DE SÃO LUÍS – MA. 
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Alterações morfológicas das estruturas branquiais de peixes podem ser empregadas para 

investigação da toxicidade de compostos químicos e no monitoramento dos sistemas 

aquáticos poluídos. Segundo Bernet et al. (1999) a exposição de peixes a contaminantes 

químicos pode induzir uma série de lesões em vários órgãos, sendo que as brânquias, por 

estarem em contato direto com o ambiente aquático, tornam-se um órgão indicador da 

contaminação ambiental.Os biomarcadores histopatológicos proporcionam um método 

rápido para detectar os efeitos crônicos em vários tecidos, além de serem capazes de 

diferenciar lesões induzidas por doença e outros fatores do ambiente, daquelas provocadas 

pela exposição dos xenobiontes (NOGUEIRA, 2011). Neste trabalho objetivou-se 

quantificaras lesões branquiais em exemplares de Sciades herzbergii (bagre guribu) 

capturados em dois locais diferenciados da Baía de São Marcos, Maranhão. Os espécimes 

foram coletados em dois pontos da Baía de São Marcos: o primeiro local corresponde a 

área de influência direta do complexo portuário de São Luís-MA (A1 = área 

potencialmente impactada); o segundo local de coleta foi na Ilha dos Caranguejos (A2 = 

área controle) que foi utilizada como referência por ser uma região legalmente protegida 

por legislação estadual desde 1991 (SEMA, 2014). Foram realizadas coletas no período de 

dezembro de 2011 e março de 2012. Os exemplares de S. herbergii capturados foram 

levados ao laboratório de Pesca e Ecologia Aquática da Universidade Estadual do 

Maranhão, onde foi realizada a biometria de cada indivíduo. Posteriormente, as brânquias 

de cada exemplar foram retiradas e imediatamente fixadas em formol a 10% durante 24 

horas.Em seguida, o segundo arco branquial direito foi retirado para que fosse feita a 

realização de técnicas histológicas usuais. Cortes de aproximadamente de 

aproximadamente 5 µm de espessura foram corados com Hematoxilina e Eosina (HE). As 

alterações histopatológicas observadas nas brânquias foram avaliadas quantitativamente 

pelo Grau de Mudança de Tecido (GMT) que está baseado na severidade das lesões. A 

média dos dados biométricos registrados para os peixes da região portuária de São Luís 

mostrou-se menor que os encontrados nos organismos capturados na Ilha dos Caranguejos. 

Em relação ao estágio de desenvolvimento gonadal, em A1 verificou-se que 50% dos 

indivíduos eram imaturos (EG1) e 50% maturos (EG3), enquanto que, em A2 apresentou 

cerca de 75% de indivíduos em maturação ou repouso (EG2) e cerca de 25% eram maturos 

(EG3).As alterações histopatológicas observadas no tecido branquial dos exemplares de 

Sciades herzbergii coletados próximo ao Complexo portuário foram: 

aneurisma,hiperplasia, deslocamento do epitélio, estreitamento lamelar, fusão das lamelas 

secundárias e necrose (Fig. 1). Em relação ao grau de severidade, as alterações verificadas 

nas estruturas branquiais foram classificadas de acordo com o Grau de Mudança de Tecido 

(GMT) como “alterações severas” que prejudicam o funcionamento normal do tecido e 

podem conduzir a danos irreparáveis. Enquanto que as análises histopatológicas realizadas 

no tecido branquial dos peixes coletados na Ilha dos Caranguejo (referência)indicaram a 
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presença de fusão das lamelas secundárias, sendo, portanto, classificadas como alterações 

que não modificam significativamente o funcionamento do tecido. A hiperplasia, alteração 

encontrada com mais frequência nos peixes da região portuária, é um mecanismo típico de 

defesa das brânquias, que promove o aumento da barreira água e sangue. Essa alteração 

caracteriza-se pelo aumento na proliferação das células, tendo como consequência a fusão 

das lamelas, sendo que este é um mecanismo natural de defesa, que protege o contato 

direto dos contaminantes com o epitélio da lamela.  

 

Figura 1- Fotomicrografias do segundo arco branquial direito de exemplares de 

Sciadesherbergii coletados na baía de São Marcos. A) mostrando os filamentos branquiais 

normais (seta); B) lesão branquial do tipo estreitamento lamelar (seta) e aneurisma (cabeça 

da seta); C) lesão branquial do tipo hiperplasia(seta) e desorganização das lamelas 

secundárias(ponta da seta); D)lesão branquial do tipo necrose (seta). 

 

Esses dados são importantes e mostram que a utilização de alterações branquiais é uma 

metodologia de custo acessível, rápida e segura para avaliação da saúde dos organismos e 

dos ecossistemas. A qualidade do pescado capturado próximo à região portuária de São 

Luís pode estar comprometida, já que os exemplares apresentaram alterações morfológicas 

sérias. Como essa espécie de bagre tem importância econômica e é capturada próximo à 

região potencialmente impactada existe risco à saúde pública, surgindo a necessidade de 

estudos de biomonitoramento contínuos nessa região da Baía de São Marcos-MA. 

 

Palavras-chave: Brânquias, bagre, contaminação aquática. 
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CARACTERIZAÇÃO E VARIABILIDADE GENÉTICA DO GÊNERO 

OSTEOCEPHALUS (ANURA, HYLIDAE) DE OCORRÊNCIA NO MEIO NORTE 

DO BRASIL ATRAVÉS DOS GENES rRNA 16S E COI. 

 

Orientanda: Sulamita Pereira GUIMARÃES – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas Licenciatura – CESC/UEMA. 

 

Orientadora: Maria Claudene BARROS.  

Profª. Drª. do Departamento de Química e Biologia - CESC/UEMA. 

 

Colaborador: Elmary Costa FRAGA. Prof. Dr. do Departamento de Química e Biologia - 

CESC/UEMA. 

 

O gênero Osteocephalus pertence à família Hylidae, subfamília Hylinae, sendo 

reconhecidas 27 espécies, com distribuição na Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana 

Francesa, Guiana, Peru e Venezuela, para o Brasil são apontadas dez espécies. Acredita-se 

que o gênero Osteocephalus seja um complexo de espécies, pois possui expressivas 

diferenças morfológicas por estas razões demonstram incertezas taxonômicas ao nível de 

espécie, apesar dos esforços ainda há espécies não descritas, binômias de validade 

desconhecida ou limites mal compreendidos (JUNGFER et al., 2013). Portanto há a 

necessidade da utilização de técnicas associada à morfologia para distinguir as espécies 

que pertencem ao gênero Osteocephalus, nesse sentido o DNA mitocondrial vem sendo 

uma ferramenta bastante utilizada e tem mostrado bons resultados quanto a identificação 

taxonômica de vertebrados em geral (ARIAS et al., 2003). Este trabalho tem por objetivo 

caracterizar geneticamente os anfíbios do gênero Osteocephalus de ocorrência no meio 

norte do Brasil, utilizando sequências do genoma mitocondrial, bem como estimar a 

variabilidade genética e investigar questões taxonômicas utilizando sequências de genes 

mitocondriais rRNA 16S e COI. A Área de estudo compreende pontos específicos de 

coleta no Meio-Norte do Brasil situados nos estados do Maranhão e Pará. Os espécimes 

foram coletados em 14 expedições as áreas de estudo utilizando a metodologia de 

amostragem em sítios reprodutivos de acordo com Heyer et al. (1994), dos espécimes 

coletados foram retiradas amostras de tecido muscular para análise molecular. O DNA 

total foi isolado utilizando-se o protocolo de fenol-clorofórmio (SAMBROOK & 

RUSSEL, 2001). O isolamento e amplificação das regiões genômicas (rRNA 16S e COI), a 

partir do DNA total foi realizado através da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase 

(PCR) usando-se primers específicos. Através da metodologia de amostragem em sítios 

reprodutivos obteve-se um total de 33 espécimes, esta metodologia foi particularmente útil, 

pois, os anuros do gênero Osteocephalus são adaptados ao modo de vida arbóreas 

(MORAVEC et al., 2009) as espécies se agregam em ambientes aquáticos com solo 

permanentemente alagado dos buritizais, riachos e nascentes sendo estes sítios potenciais 

para reprodução e visualização. Para o gene rRNA16S foram sequenciadas 30 espécimes, 

obtendo-se um fragmento de 543 pares de bases, foram encontrados 511 sítios 

conservados, 32 sítios variáveis e quatro informativos para parcimônia com sete haplótipos 

com diversidade haplotípica de 0,547 e nucleotídica de 0,00481. Neste estudo o gene 

rRNA 16S revelou valores de divergência genética baixos entre os espécimes de ocorrência 

do Maranhão e Pará em relação a espécie O. taurinos isto revela que esta espécie ocorra 

para estes dois estados, no entanto os baixos valores em relação O. leprieurri indica que no 

Pará ocorra também a espécie O. leprieurri. Os baixos valores de divergência genética 

encontrados suportam o nível de espécie considerando que para o gene rRNA 16S a 

variação limite de táxon candidato a espécie plena é de até 3% (FOURQUET et al., 2007). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hylidae
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De acordo Jungfer et al. (2013) a distribuição geográfica do complexo O. taurinus é ampla 

abrangendo áreas da região da bacia amazônica, Guiana, Venezuela, Bolívia e Brasil nos 

estados do Mato grosso, Tocantins, Piauí e Sul do Maranhão, ressalta ainda que a linhagem 

O. taurinus s. str. possui baixa variabilidade genética com variação interpopulacional de 

apenas 0,0 à 1,7% e que esta linhagem tenha surgido recentemente ocupando a periferia 

Amazônica e matas ciliares de cerrado inclusive no sul do estado do Maranhão. 

Considerando a espécie O. lepreurri podem ser encontrada na bacia Amazônica, nas 

Guianas e na Bacia do Alto Amazonas, na Venezuela (Amazonas e estados Bolívia), 

Colômbia, Peru, Bolívia e no Brasil o que corrobora com o achado para o estado do Pará 

(IUNC, 2012). As árvores geradas obtiveram topologias similares onde os espécimes de 

Osteocephalus sp do Maranhão e Pará formaram um clado com 96% de bootstrap com a 

espécie O. taurinus do Amapá. Um outro espécime de Osteocephalus sp proveniente do 

Pará formou um clado com a espécie O. leprieurri com 98% de bootstrap (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Árvore filogenética obtida através da abordagem de agrupamento de vizinhos 

(NJ) usando o algoritmo Tamura-2 Parâmetro através do gene rRNA 16S mostrando os 

haplótipos de Osteocephalus ocorrentes no Meio Norte do Brasil agrupando-se com 96% 

de bootstrap com a espécie de O. taurinus e 98% com a espécie O. leprieurii do estado do 

Maranhão. A espécie Hypsiboas heilprini foi usada como grupo externo. 

 

Para análises do gene Citocromo Oxidase Subunidade I (COI) foram sequenciadas 10 

espécimes, obtendo-se um fragmento de 593 pares de bases, sendo 488 sítios conservados, 

105 variáveis e 14 informativos para parcimônia foram observados oito haplótipos com 
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diversidade haplotípica 0,8671 e nucleotidica de 0,00266. As sequências de Osteocephalus 

sp pertencentes aos estados do Maranhão e Pará quando plotadas na plataforma 

BOLDSystems nos forneceu valores de similaridade que variaram de 98,98% à 100% 

(haplótipos do Maranhão e Pará) em relação as espécies Osteocephalus taurinus e 98,47% 

(haplótipo do Pará) em relação a espécie Osteocephalus leprieurri (Figura 2). De acordo 

com Rubinoff (2006) para identificar espécie com precisão é necessário uma estimativa 

percentual maior que 99% de similaridade a uma sequência referência. No presente estudo 

à similaridade com a espécie O. taurinos ocorreu acima de 99% para quatro espécimes do 

Maranhão e um do Pará indicando que para esses dois estados ocorre a espécie 

Osteocephalus taurinus. 

 

 
Figura 2. Similaridade dos espécimes do gênero Osteocephalus dos estados do Maranhão 

e Pará com a espécie Osteocephalus taurinus e Osteocephalus leprieurri na plataforma 

BOLDSystems. 
 

Os resultados moleculares com base nos genes rRNA 16S e COI somados aos padrões 

morfológicos e distribuição geográfica indicam a ocorrência da espécie O. taurinus para os 

estados do Maranhão e Pará e ocorrência da espécie O. leprieurri para o estado do Pará, no 

entanto esta precisa ser melhor investigada.  

 

Palavras-chave: Anfíbios, Hylinae, DNA Mitocondrial. 
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A Malária distribui-se pela África, Ásia e Américas e permanece como a mais prevalente 

doença endêmica no mundo, constituindo-se assim, como um dos principais obstáculos ao 

desenvolvimento das comunidades e países. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 

metade da população mundial vive em áreas de risco, de adquirir a infecção, cuja taxa de 

incidência varia de 300 a 500 milhões de casos por ano, conduzindo a registros de 1,5 a 2,7 

milhões de mortes, as quais ocorrem principalmente em crianças com idade inferior a cinco 

anos. 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. 

Causas 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 um milhão de mortes por ano, principalmente em 

crianças menores de cinco 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, o Acre, o Amapá, o Amazonas, o 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, seguido pelo Plasmodium falciparum e Plasmodium malariae (BRASIL, 2011). 

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. 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 objetivo da presente 

pesquisa é investigar a frequência da malária no município de Imperatriz, região Sudoeste 

do estado do Maranhão, e investigar na forma de busca ativa a comprovação de novos 

casos. O estudo ocorreu em 34 Unidades de Saúde e Laboratórios Municipais, como 

também nos Postos de Saúde, na Secretaria de Vigilância em Saúde e na Fundação 

Nacional de Saúde do município de Imperatriz, MA. Como resultados foram apanhados 39 

casos, no ano de 2011, o que corresponde a 10,8 % dos pacientes prováveis suspeitos, em 
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2012 estiveram apresentados um aumento para 41 ocorrências, o que retribui a um 

percentual de 16,5% e 33 casos ocorreram até o mês de outubro de 2013, o que identifica a 

frequência relativa de 12,0%. A correlação dos casos quanto a gênero foi investigada e o 

resultado foi de forma unânime, o sexo masculino foi o mais acometido nos anos de 2011 e 

2012, e os novos casos no ano de 2013 apresentaram o mesmo resultado. E quanto à faixa 

etária, os indivíduos com a faixa etária de 20 a 49 anos foram os mais afetados. Conclui se 

que, há uma freqüência da malária bem significativa a partir dessa busca ativa, e 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. 

 
Figura 1 – Frequência Absoluta e Frequência Relativa de alguns dados epidemiológios 

referentes aos anos de 2011, 2012 e de janeiro a outubro de 2013, no município de 

Imperatriz, Maranhão, 2014 

 

 
Figura 2 – Frequência Absoluta dos dados epidemiológicos referentes ao gênero nos anos 

de 2011, 2012 e de janeiro a outubro de 2013, no município de Imperatriz, Maranhão, 2014 

 

 
Figura 3 – Proporção das lâminas por faixa etária referentes aos dados epidemiológicos 

nos anos de 2011, no município de Imperatriz, Maranhão, 2014. 
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Figura 4 – Proporção das lâminas por faixa etária referentes aos dados epidemiológicos 

nos anos de 2012, no município de Imperatriz, Maranhão, 2014 

 

 

Figura 5 – Proporção das lâminas por faixa etária referentes aos dados epidemiológicos de 

janeiro a outubro de 2013, no município de Imperatriz, Maranhão, 2014 

 

Palavras-chave: Malária, Incidência, Investigação. 
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A leishmaniose visceral (LV) atinge cerca de 65 países, com incidência estimada de 500 

mil novos casos e 59 mil óbitos por ano. No Brasil, é causada pelo protozoário Leishmania 

chagasi e é transmitida por pequenos insetos causadores de doenças (flebotomíneos), do 

gênero Lutzomyia e o cão é considerado a principal fonte de propagação de infecção da 

doença no meio urbano. Com base na sua patologia, a LV também denominada calazar, é 

uma afecção de natureza sistêmica com alterações em vários órgãos como o baço e o 

fígado, além de pulmão e os rins.  Segundo critérios do Ministério da Saúde, o diagnóstico 

clínico deve ser suspeitado quando o paciente apresentar febre e/ou esplenomegalia 

associada, existindo 2 critérios para confirmação da doença, o critério clínico-

epidemiológico e o clinico-laboratorial. No Brasil, a dispersão da LV tem sido associada 

com as intensas migrações humanas a partir da região Nordeste, onde ocorrem 82,5% dos 

casos. A epidemia de LV no Maranhão teve início em setembro de 1982; inclusive na 

capital, São Luís, onde em 1984 a doença passou a ser notificada. No Município de Caxias, 

nos anos de 2007 ate 2013 foram notificados 229 casos. O presente trabalho tem como 

objetivos: acompanhar o atendimento e tratamento aplicado nos pacientes pediátricos 

admitidos no Hospital Municipal Infantil Dr. João Viana de Caxias (MA), segundo as 

normas do Ministério da Saúde; caracterizar o diagnóstico e a conduta oferecida aos 

pacientes suspeitos de Leishmaniose Visceral;. estabelecer uma comparação entre os casos 

suspeitos e os casos confirmados de LV. Para realização da pesquisa realizou-se um estudo 

transversal em que foram incluídas crianças de 0 a 13 anos de idade com características 

oligossintomáticas sugestivas de Leishmaniose: febre baixa, com menos de 4 semanas, 

palidez cutaneomucosa, hepatoesplenomegalia, atendidas no Hospital Infantil Dr. Joao 

Viana de Caxias-MA. Além da análise dos exames complementares inespecíficos e 

específicos. Realizou-se a pesquisa no período de agosto/2013 a junho/2014. Durante parte 

do dia (4 horas), de segunda a quinta, as crianças que estavam no critério de inclusão da 

pesquisa, foram encaminhadas para a coleta e análise dos dados e acompanhamento dos 

casos, realizadas pelo bolsista do projeto e mais outros acadêmicos do curso de medicina 

que receberam treinamento. Depois preencheu-se a ficha padronizada de investigação 

juntamente com a assinatura do termo de consentimento esclarecido pelos responsáveis da 

criança. Todas as atividades clínicas foram acompanhadas pelos médicos colaboradores. 

Esse projeto foi encaminhado para análise do Comité de Ética em Pesquisa do Centro de 

Estudos Superiores de Caxias (CEP), UEMA e foi submetido a aprovação pelo CEP da 
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Universidade Estadual do Maranhão com o protocolo 03673814.9.0000.5554. Como 

resultados foram diagnosticados 41 pacientes com Leishmaniose Visceral no período em 

questão da pesquisa. A distribuição por sexo mostrou que a maioria dos casos 25 (61%) foi 

em meninos como mostra a Figura 1, a faixa etária com maior ocorrência de casos foi a de 

menores de 5 anos (60,9%), merecendo um destaque também a faixa etária de menores de 

um ano, sendo um percentual de 21,9% dos casos, demostrado na Figura 2. Em relação aos 

municípios de residência dos pacientes, observou-se que a grande maioria reside no 

município de Caxias-MA (56,1%). Com referência às principais manifestações clínicas 

apresentadas de acordo com a Figura 3, foram mais frequentes: febre (87,8%), palidez 

(82,9%), esplenomegalia (73,1%) e hepatomegalia (51,2%). Verificou-se que 92,7% teve 

uma evolução do quadro clinico de tal forma que obteve alta hospitalar e 7,3 % foram 

transferidos para o Hospital de Doenças Infectocontagiosas de Teresina-PI. Quanto aos 

critérios de confirmação dos casos, o critério clinico-laboratorial foi o mais utilizado 

(70,7%), incluindo o diagnostico seguido do critério imunológico pela utilização da 

imunofluorescência indireta, reagente em 53,3% dos casos. Pela reação antígeno 

recombinante rK39 (teste rápido) um valor percentual de 80,7% das amostras foram 

reagentes (a acurácia foi bem superior, mais eficiente que o primeiro). Assim, os outros 

pacientes em que os resultados do diagnostico laboratorial foram negativos e que 

responderam de maneira adequada ao tratamento empírico foram diagnosticados pelo 

critério clinico-epidemiológico (29,3%). O tratamento de escolha foi o antimoniato de N-

metil glucamina em 100% dos pacientes. Verificou-se que dos 10 casos suspeitos de LV 

foram excluídos do diagnostico, em que 4 eram enteroinfecção, 1 esplenomegalia 

infecciosa, 1 intolerância a lactose e 1 GNDA (Glomerulonefrite difusa aguda), 2 eram 

malária e 1 leucemia. Assim, verificou-se que de acordo com os dados da vigilância 

epidemiológica do município de Caxias-MA foram notificados 58 casos de Leishmaniose 

Visceral durante o período de agosto de 2013 ate Junho de 2014. Logo, pode-se inferir que 

o numero de casos identificados na pesquisa durante o mesmo período foi bem 

representativo , uma vez que foram confirmados 41 casos (70,6%) no Hospital Municipal 

Infantil Dr. Joao Viana , mostrando a relevância da quantidade dos dados colhidos em 

relação ao total de casos do município. Sabe-se que, via de regra, a LV atinge, 

preferencialmente, a população infantil. De acordo com a literatura a maior incidência 

ocorre abaixo dos 5 anos de idade, o que esta de acordo com o apresentado  no estudo. 

Conforme o Ministério da Saúde não existe diferença de susceptibilidade para LV entre os 

sexos. O presente estudo identificou uma proporção entre sexo masculino/feminino de 

1,56/1. A maior ocorrência na infância deve-se ao fato de ser este grupo particularmente 

susceptível à infecção e à progressão para o estado mórbido, por conta da imaturidade do 

sistema imunológico. Em relação ao município de residência, predominaram os casos de 

pacientes que residem em Caxias-MA pelo fato dessa localidade ser área endêmica, além 

de possuir centros de rastreio e a maior população da Mesorregião do Leste. Em relação as 

manifestações clinicas, a maior incidência no estudo são a tríade clínica da LV que se 

constituem de febre intermitente, alteração do estado geral e esplenomegalia. Sobre os 

casos suspeitos e posteriormente excluídos do diagnostico de LV, 4 dos 10 pacientes 

apresentavam enteroinfecção; 1 com intolerância a lactose; outro com GNDA 

(Glomerulonefite Difusa Aguda), sendo que tais patologias podem cursar com sinais 

inespecíficos como febre e desnutrição, os quais podem fazer diagnostico diferencial com a 

LV. Ainda houve 1 paciente com esplenomegalia infecciosa, a qual cursa com 

esplenomegalia e febre prolongada, um quadro clínico bem sugestivo do calazar. Em 

relação a malária e leucemia, elas podem cursar com queda do estado geral, 

esplenomegalia e febre, os quais podem se  assemelhar ao quadro clinico da LV. Visando 

melhorar o combate a doença e diminuição do numero de casos no município de Caxias-
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MA, o Centro de Controle de Zoonoses de Caxias-MA (CCZ) junto com a equipe do 

projeto, vem fazendo campanhas de esclarecimento sobre a doença para a população 

caxiense. Além disso, o CCZ  faz o recolhimento de cães suspeitos de LV e realização dos 

exames laboratoriais para o diagnostico da doença tanto em cães como em humanos. Com 

base nos dados dessa pesquisa, verifica-se a importância do fortalecimento dos programas 

de controle nessas áreas para que as medidas de diagnostico e o tratamento sejam tomadas 

em conjunto e tenham maior eficácia na redução da incidência da LV. Observou-se a 

eficácia do tratamento oferecido em Caxias-MA., aos pacientes acometidos por LV 

internados e tratados no Hospital Infantil Dr. Joao Viana visto que nenhum óbito ocorreu 

durante o período da pesquisa. Sendo assim, a implementação de programas de controle, 

além de ações socioeducativas nas comunidades são essenciais no combate a doença de 

uma maneira holística e mais eficaz. 
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Dentre os gastropodas, o gênero Biomphalaria se destaca por sua participação no ciclo da 

esquistossomose. Das dez espécies de moluscos pertencentes ao gênero identificadas no 

Brasil, apenas três são consideradas transmissoras da doença equistossomática: 

Biomphalaria straminea  (Dunker, 1848), Biomphalaria glabrata  (Say, 1818) e 

Biomphalaria tenagophila (Orbigny,1835). O presente projeto de pesquisa visa descrever 

os padrões de distribuição espacial e a sazonalidade das populações de moluscos do gênero 

Biomphalaria, bem como realizar a caracterização morfológica e molecular para 

identificação precisa das espécies existentes nos municípios de São Luis- MA. A coleta de 

moluscos foi realizada em quatro pontos do município de São Luís, referente aos pontos de 

Sá Viana, Jambeiro, Coroadinho e Barreto, utilizando o método da Conchada de OLIVIER 

E SCHNEIDERMAN (1956) e a utilização da pinça metálicas de longo e curto alcance 

como utensílio de coleta, seguindo a proporção 10 minutos iniciais com o uso de pinça e 

10 minutos finais com o uso da concha. Todos os pontos de coleta foram georreferenciados 

com auxilio de GPS (Global System Position).  No laboratório os caramujos coletados 

foram analisando levando em consideração a morfologia da concha e 10% (dez por cento) 

dos animais foram analisados quanto a morfologia interna (presença/ausência da crista 

renal), segundo descrito em FERNANDEZ et al. (2008). Foram realizadas 7 coletas 

mostrando um total de 1775 caramujos coletados, onde a grande maioria foram 

identificados como  organismos do gênero Biomphalaria (Fig 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Distribuição por gênero de caramujos coletados no município de São Luis. 
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Entre os caramujos do gênero Biomphalaria, houve um maior registro principalmente para 

os indivíduos da espécie B. straminea, coletado em três dos pontos analisados. A figura 2 

apresenta os padrões de sazonalidade encontrados para cada espécie de caramujo do gênero 

Biomphalaria obtidas em cada coleta. Ambas as espécies mostraram-se com abundância de 

população em ambos os períodos do ano (seco e chuvoso), no entanto, para a população de 

indivíduos B. glabrata houve um aumento acentuado no mês de janeiro, o que é explicado 

pelo um  grande aumento da  quantidade de indivíduos jovens da espécie (PAZ ,1997; 

TIBIRIÇA, et al., 2006).  

 

 
Figura 2: Número de indivíduos coletados por coleta/período; classificação baseada na 

morfologia da concha. 

 

O uso das técnicas morfológicas, tanto interna quanto externa, mostrou-se satisfatória para 

cerca de 80% dos indivíduos analisados.  Isso se deve a grande quantidade de indivíduos 

juvenis de B. glabrata que não possuem a crista renal bem definida e podem facilmente 

serem confundidos com indivíduos adultos de B. straminea ou mesmo outra espécie de 

Biomphalaria ainda não registrada para o Maranhão. 

 

 
Figura 3: Frequência de indivíduos de cada espécie de Biomphalaria obtida através da 

técnica morfológica interna- Crista Renal e externa- concha (10% da amostragem total). 
 

Em relação a técnica molecular,os 10% das amostras selecionadas para este fim, já tiveram 

seu DNA total extraído e amplificado mostrando bons resultados. 
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1.4 CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

1.4.1 Química 
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O meio ambiente está constantemente exposto a um grande número de substâncias tóxicas 

lançadas na natureza, oriundas de diversas fontes antrópicas (ARIAS et al., 2007).Com a 

implantação da agricultura industrial, extensa área natural tem sido substituída por 

monoculturas, causando um grave desequilíbrio no solo e o desenvolvimento de plantas e 

insetos indesejáveis (BENINCÁ, 2006). Um dos agroquímicos largamente utilizados na 

agricultura é o endosulfan, classificado como inseticida e acaricida apresentando grande 

toxicidade, elevado potencial de biocumulação e devido ao seu risco ao meio ambiente. No 

meio ambiente, a degradação do endosulfan 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. Os tratamentos enzimáticos 

encontram-se em acelerado esforço de investigação, tendo vindo a ser propostos por 

muitos investigadores como alternativa a alguns processos convencionais de tratamento de 

efluentes. Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de aplicação 

da enzima peroxidase extraídas do fruto de buriti (Mauritia flexuosa), na degradação 

enzimática do inseticida endosulfan em meio aquoso.As amostras de buriti. As amostras 

foram coletadas em pomares situados na Região Tocantina em diferentes fases de 

maturação. Após a coleta, as melhores frutas foram separadas, lavadas em água corrente e 

água destilada. Em seguida, foi retirado o excesso de água, com separação da polpa, casca 

e sementes para posterior análise. A polpa e as cascas foram homogeneizadas e depois 

armazenado em frascos de vidro envolvidos com papel-alumínio, sendo, assim, protegidos 

da luz direta e mantidos à temperatura de 5 °C. A extração da peroxidase foi obtida a partir 

de uma massa de 25 g da amostra de fruta que foi picado em pequenas fatias e 

homogeneizado em um liquidificador com 100 mL de tampão fosfato 0,1 mol L
-1

 (pH 5,0). 

Em seguida, esse material foi filtrado e centrifugado (3500 rpm) a 4 °C durante 5 minutos 

e o sobrenadante (fonte enzimática) foi armazenada em refrigerador a 4 °C e usada. A 

atividade de peroxidase foi determinada usando-se o substrato guaiacol e peróxido de 

hidrogênio, como descrito por Khan e Robinson (1994) com modificações. A mistura de 

1,5 mL de solução 1% de guaiacol em tampão citrato-fosfato 0,05 M (pH 5,5) e 1,2 mL de 

tampão citrato-fosfato 0,05 M (pH 5,5), foi previamente incubado em cubeta a temperatura 

ambiente durante 10 minutos em espectrofotômetro Femto 800 XI. Em seguida foi 

adicionada 0,4 mL de solução 0,33% de H2O2 em tampão citrato fosfato 0,05 M (pH 5,5) e 

0,1 mL da enzima bruta. A reação foi acompanhada registrando-se o aumento na 

absorbância a 470 nm durante 5 minutos a 35 °C contra o branco. 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 escuro para evitar 

possíveis contaminações. Para os ensaios de imobilização foram utilizados alíquotas de 30 
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mL de uma suspensão de enzimas previamente ajustada para absorbância de 1,00 ± 0,020 a 

600 nm. Inicialmente, 30 mL da enzima foi centrifugada a 15.000 g por 10 min a 4 ºC e 

transferida para meio contendo 0,5 g alginato de sódio e 50 mL de água destilada, com 

agitação constante. Após a homogeneização da enzima na solução de alginato, estas foram 

gotejadas na solução com agitação suave e constante, com 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 

degradação enzimática de compostos orgânicos. Os experimentos para avaliar a 

degradação dos agroquímicos em fase aquosa, pelas enzimas peroxidase e polifenoloxidase 

extraída de frutas na forma livre e imobilizada em matriz polimérico de alginato, foram 

conduzidos à temperatura ambiente (25 ºC), em variados parâmetros como pH, 

concentração de enzima, concentração de corante, quantidade de H2O2 e temperatura, a fim 

de determinar as condições ótimas para remoção do analito e tempo de contato. Na 

simulação foi realizada uma série de experimentos, variando o pH (2 a 9), concentração de 

agroquímicos (0 a 10 mg/L), quantidade de enzima (2,985 a 29,85 U/mL) e temperatura 

(20 a 70 ºC). Para a correção do pH, foi utilizado ácido cítrico, o mesmo empregado para a 

preparação do tampão citrato–fosfato. Todos os experimentos foram realizados em 

triplicata. O acompanhamento da cinética de degradação foi utilizado um 

espectrofotômetro FEMTO 800 XI. As leituras de absorbância foram feitas para os 

compostos orgânicos nos comprimentos de onda com maior absorção de energia e o 

cálculo para determinar a porcentagem de remoção de dos compostos foi feito de acordo 

com a equação: . Onde: d (%) e a porcentagem de degradação, 

An é a absorbância do agroquímico não tratado e At é a absorbância do agroquímico 

tratado.Para avaliar a remoção dos agroquímicos em meio aquoso, um erlenmeyer 

contendo 100 mL de solução de composto orgânico, a pH 4,0, foram adicionados 0,5 mL 

de enzima e 2 x 10
-3

 mmol L
-1

 de peróxido de hidrogênio (100 μL). Para o agroquímico, a 

degradação foi avaliada em temperaturas de 20, 30 e 40 ºC. A cada 10 minutos, uma 

alíquota foi retirada, e feita à leitura da absorbância no espectrofotômetro FEMTO 800 XI. 

Os resultados foram expressos como a média e os respectivos valores de desvio-padrão dos 

valores obtidos. A significância estatística foi avaliada usando a análise de variância e o 

teste t, sendo que foi tomado como significativamente diferente p < 0,05. Os resíduos de 

endosulfan foram analisados por um método espectrofotométrico de acordo com Tamrakar 

et al. (2007). Em que os agroquímicos foram transformados em um composto colorido que 

pode ser facilmente detectado pela absorção de radiação. A quantificação foi realizada 

empregando Espectrofotômetro Femto 800 XI. Os resultados mostraram que a variação da 

atividade enzimática de peroxidase em função do tratamento térmico, nas temperaturas 

variando de 30 a 70 °C por um período de 0 a 10 minutos, apresentou as maiores 

atividades das enzimas nos extratos com pH próximo a 7,0. A enzima POD apresentou 

maior atividade enzimática na polpa de buriti (15,44 Unidades mL
-1

). O estudo do 

tratamento térmico dos extratos concentrados nas temperaturas de 30 a 70 °C durante o 

período de 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8 e 10 minutos, permitiu verificar que a atividade enzimática não 

foi eficiente para a inativação da POD, observando-se máxima inativação (80%) da 

atividade de peroxidase, após 10 min de tratamento. Estes resultados mostraram que a 

enzima peroxidase apresentou inativação máxima de 80% após 10 minutos de tratamento, 

a 70 °C. A resistência ao aumento da temperatura e a facilidade de obtenção das enzimas 

presentes nos frutos de buriti, permitem a sua utilização no tratamento enzimático. A 

linearidade é uma importante característica de desempenho analítico a ser avaliada no 

processo de validação de um método de análise química, sendo fundamental para a 

garantia de obtenção de resultados seguros e confiáveis na determinação do teor de 

endosulfan em meio aquoso. A Lei de Beer foi obedecida entre as concentrações de 0,05 a 
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10,0 mmol.L
-1

 deste composto, na solução final, com um excelente coeficiente de 

correlação linear (r = 1; coeficiente angular = 0,1170, n = 5 e intercepto = 0,002) que 

descreve a relação existente entre as variáveis. O coeficiente de correlação linear (r) é 

definido como medida da intensidade ou do grau de associação entre duas variáveis 

analisadas, sendo uma independente (concentração de fenol) e outra dependente 

(absorbância). Logo, tem ênfase na predição do grau de dependência entre estas duas 

variáveis. O coeficiente de correlação linear (r) obtido foi exatamente igual à unidade, 

indicando que há uma excelente linearidade do ensaio nas concentrações estudadas. Além 

disso, foi realizada a análise estatística através de análise de variância (ANOVA). Esta 

também comprovou a boa linearidade do método, tendo em vista que foram verificadas a 

existência de correlação entre as variáveis na regressão linear (Fcalculado > Ftabelado) e a 

ausência de desvio significativo da linearidade (Fcalculado < Ftabelado), a um nível de confiança 

de 95%. No estudo cinético de degradação foram utilizadas 200,0 mL de solução de 

endosulfan em diferentes concentrações (1,0 a 10,0 mmol.L
-1

). Em seguida foram 

adicionados a reação 4,0 mL de peróxido de hidrogênio 0,1 mol.L
-1

 e 2,0 g das esferas de 

alginato contendo a enzima peroxidase imobilizada. Os resultados mostram que nestas 

condições experimentais, obteve-se aproximadamente 60,0% de degradação de endosulfan 

no intervalo de 360 minutos. A análise descritiva apresentou resultado de 60,9 % de 

degradação entre as quatro amostras, com desvio padrão de 3,3 % que demonstra a medida 

de variação da média em torno do conjunto de valores amostrais e erro médio de 1,6%. 

Utilizando o teste t de student em um nível de confiança de 95% e consequentemente um 

nível de significância α igual a 0,05, os dados analíticos mostram que tcal > ttab, e ainda o p-

valor = 0,007. Logo, α > 0,007 significa que temos que rejeitar a hipótese nula (H0: µ = x) 

e aceita a hipótese alternativa (H1: µ ≠ x). Dessa forma os resultados adquiridos 

demonstram que houve diferença significativa da média amostral em relação ao parâmetro 

estipulado, que é uma média de degradação de 50%. A média de degradação conseguida 

entre os quatro valores foi de aproximadamente 61% que dista três desvios padrões a mais 

do valor testado. Após 24 horas do inicio do processo, os percentuais de degradação 

apresentaram valores próximos a 100% em todas as concentrações testadas, indicando 

excelente eficiência em termos de quebra das ligações químicas da molécula. Os valores de 

absorbância estavam abaixo do limite de detecção do equipamento utilizado para análise 

espectrofotométrica. Os resultados obtidos neste experimento podem ser otimizados para 

se obter um tempo menor de reação e melhor eficiência do processo. Considerando que a 

reação é dependente de H2O2. O controle do pH, quantidade de esferas de alginato e 

temperatura do meio reacional podem tornar a enzima imobilizada mais ativa e dessa 

forma minimizar o tempo de reação, e consequentemente aumentar a degradação.  

 

Palavras-chave: endosulfan, tratamento enzimático, imobilização. 
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1.5 CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

1.5.1 Arquitetura e Urbanismo 
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URBANISMO DE SÃO LUÍS NO SÉCULO XX - PLANOS URBANOS: 

OCTACÍLIO RIBEIRO SABOIA (1936) E RUY MESQUITA (1950). 

 

Orientanda: Alícia Maria Pires NUNES – Bolsista PIBIC /CNPq. 

Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo - CCT/UEMA. 

 

Orientadora: Grete Soares PFLUEGER. 

Prof.ª Dr.ª da Universidade Estadual do Maranhão. 

 

Entre os esforços direcionados ao urbanismo da cidade de São Luís, os planos de Octacílio 

Saboia (1936) e Ruy Mesquita (1950) constam como os mais marcantes e abrangentes do 

século XX. Intervenções planejadas visando principalmente o saneamento, a renovação, e a 

modernização da cidade, assim como a previsão de sua expansão e o melhoramento das 

vias urbanas, se inserem e são indissociáveis da conjuntura socioeconômica na qual se 

encontrava o país e a cidade de São Luís, tanto em 1936 quanto em 1950. É o caráter 

pioneiro, a maior abrangência e a maior relevância desses dois planos urbanos que justifica 

a escolha de somente dois exemplos de planejamento dentro de um recorte temporal tão 

amplo quanto é o século XX. O projeto de pesquisa intitulado Urbanismo de São Luís no 

século XX/Planos Urbanos: Octacílio Saboia Ribeiro (1936) e Ruy Mesquita (1950), 

contou com os acervos públicos da cidade de São Luís, as maiores fontes para adquirir 

informações relevantes sobre as intenções do planejamento urbano, o contexto no qual se 

inseria e as intervenções que de fato ocorreram. Buscando datas pontuais, como, por 

exemplo, a da criação da Comissão de Planejamento Urbano em 1936, e menções aos 

interventores nos jornais da época, nos Diários Oficiais, além da pesquisa em mapas e 

álbuns pôde-se dispor de toda a rede de informações, dados e referências visuais 

necessárias para o andamento da pesquisa. Partindo do intuito de documentar os 

planejamentos urbanos propostos pelos dois principais interventores do século XX, a 

pesquisa teve como princípio metodológico a pesquisa de fontes primárias em documentos 

oficiais encontrados nos acervos públicos de São Luís. Tendo o acesso a esses documentos 

(jornais da primeira metade do século em questão; Diários Oficiais; mapas; etc.) seguiu-se 

o método de análise dos planos, assim como das demais informações relacionadas aos 

interventores e aos planejamentos, sempre traçando paralelos entre a política, a economia e 

os fatores sociais de cada década e os planejamentos de Saboya e Mesquita. Dos objetivos 

específicos propostos conseguimos localizar os dois planos no Arquivo Público, assim 

como relatórios da Era Vargas do interventor Paulo Ramos, de 1936 e o Álbum do 

Maranhão, de autoria do jornalista Miécio Jorge, de 1950, para a contextualização do 

Estado no período dos planos a serem estudados. Após os resultados da pesquisa empírica, 

levantamento de dados dos planos e contextualização dos mesmos, foi estabelecida uma 

relação entre os planejamentos e entre as propostas dos interventores e a cidade de São 

Luís na atualidade. Em fase final, o trabalho contou ainda com a documentação fotográfica 

atual das áreas da cidade mencionadas nos documentos de Saboia e Mesquita para ilustrar 

a relação estabelecida entre ambos os planos e a cidade contemporânea. É notável ainda a 

presença das propostas de ambos os interventores na cidade atual, desde que avenidas, 

prolongamentos e edificações resultantes dos planejamentos estudados ainda marcam as 

feições da cidade de São Luís e, ao término do apanhado de documentos referentes aos 

trabalhos dos interventores estudados e da análise e comparação de mapas e fotografias, é 

da maior relevância notar o fato de que a preocupação com a expansão inteligente da 

cidade já se manifesta desde os anos 30, em iniciativas bastante expressivas no Brasil e de 

forma insistente por parte da gestão de Octacílio Saboia. Entende-se, então, tanto Saboia, 

quanto Mesquita, como homens de grande visão e comprometimento com o 
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desenvolvimento e o progresso da cidade, apesar de estarem inseridos em um contexto 

sócio econômico pouco favorável, como era o do Estado do Maranhão no início do século 

XX. É partindo dessas observações e de análises mais completas a cerca dos contextos nos 

quais se inseriam ambos os planos que esta pesquisa buscou cumprir o propósito de 

documentar e trazer ao conhecimento do público acadêmico dois dos mais relevantes 

esforços no sentido de urbanizar, sanear e atrair o progresso para a cidade de São Luís, 

concluindo a apresentação dos planos urbanos estudados estabelecendo uma relação entre 

eles e trazendo a discussão uma breve análise da cidade atual. Sem quaisquer dúvidas, os 

reflexos das intervenções estudadas são visíveis até a contemporaneidade e as 

problemáticas abordadas em seus planejamentos permanecem tangenciando questões 

bastante atuais. Resta ponderar as razões de tanta afinidade entre o início do século XX e a 

realidade do século XXI, refletindo acerca dos verdadeiros rumos tomados pela cidade e 

dos caminhos percorridos pelo tão esperado progresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Planta do Plano de Expansão da Cidade de São Luís, 1958. 
Fonte: Cópia do documento original, 2013. 

Figura 1 - Planta da cidade de São Luís, 1950. 
Fonte: Álbum do Maranhão, Miécio Jorge, 1950. 
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Palavras-chave: Expansão Urbana, Planejamento Urbano, Interventores. 
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Figura 3 - Fotografia de parte de página do Diário Oficial de 1937. 

Trecho da mensagem de Octacílio Saboya. 
Fonte: Arquivo Público de São Luís, 2013 
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O reconhecimento do Sistema de Informação Geográfica (SIG) se faz cada dia mais 

necessário como auxílio no gerenciamento urbano a partir de bases de dados geográficas e 

alfanuméricas, permitindo acompanhamento de informações e efeitos da dinâmica 

sociocultural e econômica contemporânea. O Centro Histórico de São Luís (MA) é alvo 

deste projeto de pesquisa, que pretende comprovar a importância do geoprocessamento e 

sua principal ferramenta. Aplicado à gestão de sítios históricos, essa ferramenta se mostra 

bastante eficiente quanto ao processo de preservação. Sendo assim, este projeto surgiu para 

complementar uma rede de pesquisas que buscara a compreensão do ambiente construído 

ocupado pelas atividades econômicas do sítio tombado em São Luís do Maranhão através 

de dados recolhidos em campo e em órgãos públicos de gestão e de documentação locais, 

objetivando a compreensão da dinâmica territorial urbana a partir da espacialização dos 

dados e da comparação com as políticas de proteção e de recuperação já instituídas ao 

longo do processo de preservação instituído com o tombamento da chamada área federal 

pelo IPHAN em 1974. Entre os trabalhos que alimentam a base de dados e análises deste 

projeto estão os títulos: “Interfaces entre o morar em um sítio histórico e a participação nos 

processos de promoção e conservação do patrimônio cultural” da bolsista Laura Terças; “O 

uso habitacional e sua integração ao processo de preservação urbana” da bolsista Fernanda 

Calore; “O papel das atividades econômicas no processo de preservação urbana” da 

bolsista Fernanda Batista e “A persistência de bens culturais vagos em um sítio urbano 

tombado de São Luís” do bolsista Luís Fernando Araújo. A coleta dos dados feita por 

alunos de Arquitetura e Urbanismo e estes bolsistas de iniciação científica, serviram para 

amostras calculadas por subsetores, as quais permitiram análise dos resultados 

separadamente e por todo o sítio federal, com intervalo de confiança de 95% e com 

amostra de 30% do total do subsetor escolhido. A área de tombamento federal fora 

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, identidades 

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. Os 

resultados obtidos em relação ao estado de conservação dos imóveis do sitio em questão 

revelaram como o processo de degradação física vem impondo importantes perdas ao 

nosso patrimônio edificado. Estes resultados permitem uma melhor abordagem dos 

gestores técnicos e dos atores sociais envolvidos no processo de preservação impactando 

diretamente na elaboração de políticas urbanas. Como principal objetivo está a aplicação 

da tecnologia computacional na gestão do Patrimônio Histórico, através do uso do Sistema 

de Informação Geográfica (SIG), em um sistema de monitoramento que apoie a elaboração 
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de planos de preservação e gestão para o Centro Histórico de São Luís. De forma mais 

especifica se objetivou compreender a aplicação do geoprocessamento no planejamento e 

gestão do Patrimônio edificado, tratar os dados produzidos por pesquisas anteriores, 

entender o tratamento da base cartográfica e a criação de um banco de dados 

geoprocessados do sítio escolhido, sugerindo de tal forma a alimentação da base 

cartográfica com os dados obtidos.  Os primeiros contatos com o trabalho se deram por 

meio de embasamento cognitivo sobre a questão da dinâmica territorial urbana e dos 

métodos de geoprocessamento, através da compilação dos estudos anteriores e novas 

buscas.  A partir de então se buscou o entendimento sobre o processo de mapeamento das 

informações produzidas de pesquisas já realizadas, compreender as operações de 

armazenamento e recuperação de dados e da organização de dados espaciais e temáticos. 

Para o desenvolvimento do projeto se fez necessária instalação do programa AutoCAD 

Map 3D assim como a familiarização com o ambiente do software. O livro “AutoCAD 

Map 3D: aplicado a sistema de informações geográficas” de Kátia Góes foi ideal para este 

primeiro contato com o programa, oferecendo o auxílio necessário para desvendar as 

ferramentas disponíveis. Entre os módulos do AutoCAD Map 3D, o Map Explorer se 

mostra o mais apropriado para realizar processos de edição, tratamento e conversão da base 

de dados geográfica e alfanumérica. As bases geográficas tratadas neste módulo 

normalmente são desenhos ou mapas em CAD, sem que se faça obrigatória a preocupação 

com normas cartográficas. Da mesma forma, neste estágio a base alfanumérica se encontra 

armazenada em tabelas sem nenhum tipo de preocupação com regras de banco de dados. 

Utilizando recursos do Map Explorer tais bases se tornarão bases inteligentes com 

geometria e atributos vinculados, próprias de uma base de dados SIG. Neste local ficam 

armazenadas ferramentas para digitalizar informações, para manipular banco de dados, 

gerar links, criar topologias e gerar análises espaciais e geográficas. As informações 

disponibilizadas se encontram em planilhas com extensão XML (Excel), arquivo no qual 

se tem acesso á dados de 327 imóveis que representam amostras dos cinco subsetores 

determinados, essa catalogação foi divida nos aspectos físicos dos imóveis e nos aspectos 

econômicos. Os dados inseridos por fazerem parte de um arquivo externo, permitem ser 

acessados externamente ao mapa ou no próprio software SIG que faz o vínculo entre os 

dados internos com a planilha, que, por sua vez, pode ser acessada e editada, já que possui 

vínculo com o mapa CAD. Logo esses dados serão automaticamente atualizados. O mapa 

temático, usado como exemplo (figura 1), ao ser gerado tomou como base a soma das 

avaliações feitas dos componentes arquitetônicos de cada imóvel, analisados de acordo 

com o risco de degradação dos imóveis que juntos representam o estado do subsetor. O 

resultado gerado nos mostra um quadro de conservação de predominância média nos 

subsetores. É notável a sensibilidade não apenas do conjunto arquitetônico que possuem os 

Patrimônios Históricos, mas também toda dinâmica sociocultural que os rege. O trabalho 

desta pesquisa procura comprovar a eficiência de ferramentas SIG no processo de 

gerenciamento do patrimônio, muitas vezes acompanhada da carência de ferramentas 

eficazes por parte dos órgãos competentes. Os mapas são capazes de demonstrar a situação 

em que se encontra o sítio, e qual o nível das problemáticas estudadas por subsetor. Além 

de servir como dados comparativos, conforme a necessidade de gerar novos mapas no 

decorrer do tempo, mostrando e possibilitando o acompanhamento dos efeitos da gestão do 

sítio.  
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Figura 1 – Exemplo de mapa temático do estado de conservação do sítio  
Fonte: MOREIRA (2010). 

Palavras-chave: Ferramenta, Sistema de Informação Geográfica, Centro Histórico. 
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Este trabalho tem por objetivo identificar as áreas residenciais no Centro Histórico de São 

Luis e mais especificamente os seus aspectos demográficos. Ou seja, quem são os 

moradores, o que eles fazem, onde trabalham, onde estudam, se divertem e ainda o que 

eles pensam a respeito de morar neste lugar. Busca-se também delimitar as áreas 

recuperadas e as áreas degradadas de cada um dos centros históricos. Identificar as 

externalidades positivas e negativas, caracterizando os aspectos socioeconômicos, 

demográficos e relacionados ao uso e à ocupação do solo. Tem-se também a necessidade 

de comprovar (ou não) o que já ficou demonstrado em muitos trabalhos (VENANCIO 

2002), que o centro ainda é um lugar de morar e analisar a trajetória deste uso, a evasão ou 

não, o abandono ou não. A metodologia adotada segue várias etapas. Iniciando com o 

levantamento e discussão de certos conceitos que serão de extrema importância para o 

desenvolvimento da pesquisa. Conceitos esses como: centro histórico, área degradada, área 

requalificada, mercado imobiliário formal e informal, mercado imobiliário legal e ilegal, 

etc. Em seguida, o próximo procedimento é a pesquisa de campo e pesquisa documental 

nas administrações públicas.  O projeto seguiu as seguintes etapas: 1) Levantamento das 

áreas residenciais existentes no Centro Histórico de São Luís. Objetivo: levantar todas as 

áreas residenciais presentes confrontando a situação atual com aquela(s) levantada(s) 

anteriormente pelos órgãos públicos. Procedimentos: pesquisa de campo e pesquisa 

documental nas administrações públicas. O resultado será a identificação do uso 

residencial.  2) Identificação das áreas residenciais - Objetivo: delimitar as áreas 

recuperadas e as áreas degradadas de cada um dos centros históricos. 3) Contextualização 

do universo empírico de análise - Objetivo: caracterizar as áreas degradadas e 

requalificadas, em relação ao conjunto do centro histórico, considerando o sítio e a posição 

de cada área e os aspectos socioeconômicos e demográficos.Procedimentos: (i) utilização 

dos estudos realizados pelas instituições públicas, (ii) identificação dos planos e projetos 

de intervenção e das políticas fiscais, e (iii) levantamento  dos dados censitários do IBGE 

de 1991, 2000 e 2010. Estes dados serão desagregados em nível de setores censitários para 

fins de montagem de séries históricas e comparações. Tais informações deverão compor 

um banco de dados georreferenciados, que será construído utilizando-se o software 

TerraView, disponibilizado pelo INPE para uso gratuito. O trabalho começou com o 

levantamento para identificação de uso, conservação e gabarito dos lotes no Centro 

Histórico, além de fotografá-los. A pesquisa em campo foi a etapa mais cansativa. A área a 

ser estudada são as dos setores censitários. Uma área que envolve em média 4300 lotes. 

Foram produzidos mapas de uso, conservação e gabarito, aplicação de questionários, 
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gráficos de dados coletados, planilhas de endereços para venda e aluguel, catálogos dos 

imóveis existentes no centro e a tabulação dos dados coletados nos questionários.Com os 

dados tabulados, o ultimo processo pôde ser concluído: a identificação do uso residencial 

no Centro; a análise das externalidades positivas e negativas. A delimitação das áreas 

recuperadas e das áreas degradadas (no Centro de São Luis essas áreas não são claramente 

definidas, por que estão misturados. Não existem setores somente com áreas degradadas e 

outros com áreas recuperadas). A pesquisa foi concluída, porém como o projeto é em rede 

com outros dois estados (PE- Olinda e Recife, PA- Belém), com o foco em dinâmica 

imobiliária nos Centros Históricos, o seu termino esta prevista para o ano de 2016. Os 

dados coletados foram em grande escala, por se trabalhar com uma área grande e complexa 

como o Centro Histórico da cidade de São Luis do Maranhão. Além disso, o trabalho que 

foi feito é de grande importância para toda a população. Poder identificar o que cada lote 

representa, qual o estado de conservação e como funciona o mercado formal e informal.  

São dados que confrontam com aqueles levantados pelos órgãos públicos. Além de serem 

atuais, de 2014. E comparando com mapas do IBGE de 2010 já é claro a mudança. Setores 

que antes tinham grande concentração de residências sofreram transformações e passaram 

a possuir outro perfil. Também ocorreu de áreas que eram predominantemente residenciais, 

perderem esse “título”. Um exemplo disso é o setor 011. Em 2010 o setor 011 um possuía 

uma grande quantidade de residências, variando de 241 a 321 residências, hoje não chega a 

100. Tornou-se uma área predominantemente de serviços públicos.O Centro Histórico de 

São Luis ainda é um lugar de se morar. Existem áreas onde a concentração de residências é 

bem maior como os setores 007, 008, 015, 019. Outras como os setores 001, 002, 003 e 

004, áreas onde se localizam as ruas Grande e de Santana, em contra partida já são setores 

comerciais. Mas ao longo da pesquisa notei que quem mora no centro, mora porque gosta, 

não só pelo fato de ter herdado da família. Os moradores entrevistados falavam o quando 

são apaixonados pelo Centro e pelas facilidades encontradas. É fato que a violência é um 

ponto negativo (ponto muito citado em todas as entrevistas), mas não é suficiente para a 

pratica do abandono, visto que toda a cidade sofre por isso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 01: Áreas residenciais no CHSL. 2014 - NEUCI 
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Figura 02: Total de domicílios. Setores censitários em 2010. IBGE 

 

Palavras-chave: Centro Histórico, áreas residenciais, mercado imobiliário. 
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PROJETO MODELO DE CENTRO DE VIVENCIA PARA MUNICIPIO DA 

RAPOSA A PARTIR DE MATERIAIS RECICLADOS. 

 

Orientanda: Natália Pereira SIQUEIRA – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo – CCT/UEMA. 

 

Orientadora: Sanadja de Medeiros SOUZA. 

Profª. Drª. do Departamento de Arquitetura e Urbanismo – CCT/UEMA. 

 

Colaboradores: Ana Paula Ferreira BRANCO - Graduanda em Arquitetura e 

Urbanismo/UEMA; Amanda Balby Mendonça SALAZAR – Graduanda em Arquitetura e 

Urbanismo/UEMA; Linda Simão MARQUES - Graduanda em Arquitetura e 

Urbanismo/UEMA. 

 

A questão da sustentabilidade vem sendo um fator de grande importância para as futuras 

gerações. O tripé do desenvolvimento sustentável, onde as questões econômicas, sociais e 

ambientais estão diretamente interligadas, demonstra do que, de fato, se trata a 

sustentabilidade. Como objeto de estudo, tem-se o município da Raposa no Maranhão, 

aonde famílias residem de maneira desumana numa área ilegal, caracterizada por possuir 

um rico ecossistema de manguezal. Essas famílias vivem à mercê de gestões públicas, 

acomodando-se com o fato de que tal local pode ser um local de moradia, apesar de suas 

claras condições críticas.  Buscando propiciar uma melhoria na qualidade de vida dessa 

população, tem-se como projeto a construção de um Centro de Vivências construído a 

partir de materiais reciclados, seja pelos próprios moradores, seja doados por empresas 

voluntárias. Para obter informações a respeito da área, foram aplicados 170 questionários 

em uma determinada área próxima às palafitas localizadas no mangue. Além desses, foram 

feitos levantamentos fotográficos; mapeamentos da área, localizando as regiões onde ficam 

os manguezais; análise da tipologia das habitações, observando os materiais e as técnicas 

empregadas para a construção de suas residências.  

 

 
 

Figura 1: Situação dos banheiros em palafitas no município da Raposa, MA. 
Fonte: Da autora, 2014. 

 

Considerando a renda da população obtida através de dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e pelos questionários aplicados em pesquisa de campo, a 

escolha dos materiais que deverão ser utilizados no projeto, compreendem-se como 

materiais de baixo custo e técnicas totalmente viáveis em sua execução. Essas técnicas 
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podem ser denominadas como ecotécnicas e insere-se na área da bioarquitetura. A 

bioarquitetura é um tipo de arquitetura que utiliza técnicas ecológicas e sustentáveis na 

construção civil, além de matérias-primas, recicláveis, de fontes renováveis, e típicas do 

local e do clima de implantação. Possui técnicas simples, com aproveitamento passivo de 

iluminação natural, ventilação e microclimas, junto com a obtenção da eficiência 

energética do lugar. (OLIVEIRA, 2012) Dentre elas, estão a técnica da construção de 

tijolos de adobe, que são tijolos feitos de barro e água; a utilização do bambu como 

elemento estrutural, principalmente nas coberturas das edificações; a reutilização de 

garrafas PET; a captação e o reaproveitamento da água da chuva; e a implantação do 

banheiro de evapotranspiração. Esses métodos consistem em ideias simples que utilizam 

materiais facilmente encontrados ou até mesmo meramente descartados. O Centro de 

Vivências vem como opção para que se possa implantar os conceitos e a importância de 

promover o desenvolvimento sustentável, associando tais estudos à cultura local, para 

obter-se um melhor desempenho e valorização dos residentes e/ou usuários do mesmo. As 

ecotécnicas poderão já ser ministradas durante a construção do centro e continuar a serem 

trabalhadas em oficinas constituídas pelos próprios usuários e/ou por voluntários. Além 

disso, o Centro também tem como finalidade, exercer a função de opção de lazer, pois as 

famílias não possuem qualquer tipo de entretenimento e troca de vivências na área, o que 

pode gerar desenvolvimentos negativos, como a disseminação do tráfico de drogas e da 

prostituição. O gráfico abaixo demonstra a porcentagem com relação às poucas opções de 

lazer existentes para as famílias.  

 

 
Figura 2:  Gráfico percentual – Lazer praticado pelas famílias na comunidade da Raposa

1
 

Fonte: Da autora, 2014. 

 

                                                           
1
 A quantidade de citações é superior à quantidade de observações devido às respostas múltiplas (5 no 

máximo).  

Outros: Igreja (132) = 77,7% / Ir à São Luís (19) = 11,1% / Praça (19) = 11,1%. 
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Na pesquisa feita, foi possível notar as condições inóspitas que vivem tais pessoas. De 

forma desumana, não possuem escolha de moradia, tendo que conformar-se com suas 

atuais situações. Além disso, observou-se também o apego emocional da maioria das 

famílias com a área e com suas residências, apesar do total descaso. O projeto de Centro 

poderá ser uma opção e melhoria de vida para essas pessoas, mesmo que de pequeno porte. 

 

Palavras-chave: Centro sustentável, Sustentabilidade, Raposa. 
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1.5 CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

1.5.2 Ciências Sociais 
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FORMAS ORGANIZATIVAS, POLÍTICAS E ECONÔMICAS DA PRÉ-

AMAZÔNIA MARANHENSE. 

 

Orientanda: Déborah Arruda SERRA – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmica do Curso de Ciências Sociais – CCSA/UEMA. 

 

Orientadora: Helciane de Fátima Abreu ARAÚJO. 

Profª. Drª. em Sociologia do Departamento de Ciências Sociais DCS/UEMA. 

 

Objetivou-se com este trabalho mapear as lutas sociais de povos e comunidades 

tradicionais e de grupos camponeses da região da Pré-Amazônia maranhense e o contexto 

de reconfiguração dos processos organizativos desses povos ocasionados pela instalação de 

empreendimentos de grande porte na região. Estudos já realizados demonstram que a partir 

dos anos 1970 sob a justificativa de que a Amazônia estaria despovoada, começam a surgir 

propostas de ocupação através da implantação de projetos de infraestrutura por meio da 

Transamazônica. No Maranhão isso se consolida com a promulgação da Lei 2979, 

denominada de Lei Sarney de Terras em 1969, quando as fronteiras agrícolas do estado do 

Maranhão foram fechadas favorecendo a introdução do grande capital através da pecuária e 

de projetos industriais (ALMEIDA, 1994,a, 2008b, 2008c). A proposta da lei 2979 

anunciava um projeto com intuito de explorar e “desenvolver” a Amazônia. Para tanto 

havia a necessidade de implantação de infraestrutura, principalmente a construção da rede 

rodoviária. A partir da Transamazônica, portanto, outras rodovias foram construídas em 

decorrência da implantação desse projeto concentrando fortemente a estrutura fundiária no 

estado do Maranhão. Os conflitos que emergiram desse processo, reconfiguraram as 

formas de organização política e cultural dos povos dessa área. O mapa abaixo ilustra uma 

das situações contemporâneas. A região analisada compreende, sobretudo, o município de 

Imperatriz e comunidades localizadas na Estrada do Arroz, afetadas pela instalação de 

empreendimentos com destaque para a empresa Suzano Papel e Celulose S/A que tem 

investido na plantação de eucalipto na região. 

 

 

Figura 1: Mapa de localização dos pontos de instalação de grandes empreendimentos na 

região da Pré-Amazônia Maranhense 
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A problemática em torno da instalação de grandes empreendimentos na região analisada 

caracteriza-se pela lógica de interesses econômicos particularistas por parte das empresas 

em contraponto com o posicionamento das comunidades tradicionais diretamente 

impactadas pela chegada desses projetos na área. A dinâmica e modos de uso da terra por 

esses grupos, não visa ou fomenta práticas individualistas para obtenção de quaisquer 

privilégios ou asseguramento de interesses particulares, como frequentemente ocorre no 

modelo capitalista quanto à propriedade. As lutas se fundamentam em aspectos ligados à 

terra que ultrapassam o viés financeiro, alçando escalas que compõem um quadro cultural 

que sustenta a existência dessas populações. Como estratégia política para asseguramento 

de seus territórios e manutenção de suas formas organizativas, os agentes sociais dessa 

região buscam se reunir em movimentos sociais e, portanto, seguindo o pensamento de 

Habermas, se caracterizam enquanto atores duais, pois são dotados de orientação política 

dupla, visto que a partir do apoio que buscam nos partidos e sindicatos, atuam defensiva e 

ofensivamente de maneira simultânea. Ainda que historicamente essas populações tenham 

sido marginalizadas e negligenciadas, os atores sociais que as compõem, tem se constituído 

em grupos expressivamente resistentes a uma integração à ordem econômica dominante. A 

organização e articulação desses indivíduos em redes políticas de lutas sociais “não são 

apenas simples respostas a problemas localizados, mas as práticas das unidades de 

mobilização contribuem, em certas situações, à emergência de sujeitos coletivos.” 

(ALMEIDA, 1994). A instalação de grandes empreendimentos na área em questão 

acarretou mudanças e transformações nas comunidades analisadas. Fato este que 

desconsidera que as formas de interpretação e defesa da natureza fazem parte do novo 

significado que essas comunidades atribuem aos seus espaços através das mobilizações de 

territorialização, construindo assim, uma relação que considera critérios culturais 

intrínsecos e conhecimentos específicos sobre realidades localizadas. Trata-se de uma luta 

que preza pela liberdade de uso dos conhecimentos tradicionais pelos próprios agentes 

sociais que os produzem, considerando que a modificação nessa relação expropria os 

saberes e práticas dessas comunidades, bem como compromete a identidade e reprodução 

cultural desses indivíduos. A adoção de estratégias garante a esses grupos o 

estabelecimento de relações e redes de mobilização coletivas criando canais próprios que 

tratem de questões específicas através de organismos de mediação tais como as 

cooperativas, associações e sindicatos. A partir destas observações foi possível identificar 

as questões subjacentes à organização social e política das comunidades tradicionais 

observadas e o modo como estas se encontram desde que se iniciou o processo de 

implantação de empreendimentos de grande porte na área em análise. 

 

Palavras-chave: lutas sociais, grandes empreendimentos, comunidades. 
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FORMAÇÃO POLICIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE: 

POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA SOB A ÓTICA DOS PROFISSIONAIS 

DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO. 

 

Orientanda: Keiliane de Jesus SANTOS – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmica do Curso de Ciências Sociais – CCSA /UEMA. 

 

Orientadora: Vera Lúcia Bezerra SANTOS. 

Profª. Drª. do Departamento do CCSA/UEMA. 

 

Segurança pública é uma atribuição do Estado que busca a manutenção da ordem social. E 

os órgãos policiais e o aparato da justiça têm a função de proteger os cidadãos. Mas os 

problemas sociais que pairam sobre a sociedade e a pluralidade de vieses sobre essa 

temática refletem-se na atuação do trabalho policial, comprometendo a qualidade de 

serviços prestados à sociedade. Utilizou-se do método indutivo, com pesquisa de campo na 

Secretaria de Segurança Pública do Estado e na Unidade de Segurança Comunitária na 

Divinéia/ Vila Luizão, para conhecer o processo de capacitação e qualificação dos 

profissionais de segurança pública. A problemática da pesquisa é: Quais as contribuições 

da formação do policial militar para a excelência da qualidade da prestação de serviços à 

comunidade, sob a ótica das políticas de segurança pública adotadas pelo governo do 

Maranhão? A formação policial é um fator essencial para o ingresso na profissão. Existem 

duas formas de ingressar na Polícia Militar do Maranhão (PMMA), a primeira é por meio 

de concurso público a nível médio, e a outra é por meio do vestibular da Universidade 

Estadual do Maranhão (UEMA), e estes ingressarão como cadetes e passarão pelo Curso 

de Formação de Oficias (CFO). O Curso de Formação de Soldados é pela Polícia Militar 

do Maranhão, realizado no Curso de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), com 

o objetivo de formar soldados, cabos e sargentos, estando dependente diretamente da 

Diretoria de Ensino. O processo de ensino aprendizagem tem duração de seis meses 

contabilizando um total de 1.215 horas – aula. No Curso de Formação de Oficiais, ou 

praças especiais da PMMA, abrange as disciplinas oferecidas pela Polícia Militar do 

Maranhão e disciplinas oferecidas pela UEMA, com duração de quatro anos. O curso 

objetiva formar Oficiais Policias Militares no posto de 2° Tenente até o posto de Capitão. 

Pode-se observar que apesar dos cursos de Praças e de Oficiais possuírem grades 

curriculares diferentes, inclusive em relação de duração de cada um deles, ambos os cursos 

oferecem um amplo leque de conhecimento que deverão ser adquiridos pelos “alunos” ou 

“iniciantes” dentro da corporação e dentro do campo acadêmico no caso dos Oficiais. Nas 

duais grades curriculares existem disciplinas voltadas á Direitos Humanos, Policiamento 

Comunitário, Ética, Cidadania e outras disciplinas pautadas em questões humanísticas, 

para o melhor atendimento a comunidade.  Além desses cursos já citados, existem os 

cursos de aperfeiçoamento da Polícia Comunitária, que pode ser realizado após a 

conclusão dos cursos de Oficiais e Praças, se o profissional preferir atuar na área especifica 

do Policiamento Comunitário. A Unidade de Segurança Comunitária (USC) localiza-se na 

Divinéia/ Vila Luizão, Unidade que possui um efetivo de 93 policiais militares e que atua 

em três bairros, Divinéia, Vila Luizão e Sol e Mar, abrangendo uma população de 

aproximadamente 120.000 (cento e vinte mil) habitantes. A USC é a única unidade no 

Maranhão, um pouco mais de ano sua implantação foi previamente delimitada em áreas de 

risco. Pautada na filosofia de Polícia Comunitária, tal Unidade visa oferecer à comunidade 

beneficiada o serviço de segurança pública regulado no trabalho conjunto dos diversos 

agentes sociais que ali atuam e convivem, tais como a comunidade, a polícia militar e 

judiciária, as escolas, as Igrejas e associações. 
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Figura 1: PRÉDIO DA 1ª USC 
Fonte: Seção Operacional da 1ª USC 

 

A USC além de atuar no combate do crime e da violência, tem um caráter de assistência 

social, por meio de parcerias com outros órgãos, SENAC, SENAI, IFMA, Defensoria 

Pública e Delegacia da Mulher, SEBRAE e entre outros. Houveram iniciativas de 

valorização do policial, por meio de certificados de honra aos méritos conferidos pelo 

comando da USC, promoções e medalhas conferidas pelo comando da PMMA.As 

interações entre a polícia e a comunidade e os incentivos aos profissionais seriam 

estratégicas para facilitar o estreitamento de seus laços e para uma melhor prestação de 

serviço.Segundo o relatório anual da USC, os bairros Divinéia, Vila Luizão e Sol e Mar 

foram beneficiados pela atuação da Unidade, pois obteve uma redução significativa de 

crimes e violência. É notória a tamanha utilidade da USC para a segurança pública, porém, 

não se pode passar despercebida a limitação de atuação da Unidade, pois esta abrange uma 

pequena área, apenas três bairros, muito pouco se levarmos em consideração a extensão do 

estado do Maranhão e o crescente índice de crime e violência. Embora, já esteja presente 

no plano de segurança pública a implantação de novas USC em várias localidades. 

     

                                   
Figura 2: ÁREA DE ATUAÇÃO DA 1ª USC 

Fonte: Seção Operacional da 1ª USC 

 

Concluído essa primeira fase da pesquisa, com a apresentação da formação do policial 

militar que tem em sua base uma filosofia catalogada em direitos humanos, e como esta 

reflete diretamente no atendimento ao cidadão, na atuação cotidiana do profissional militar. 

Portanto, há a necessidade de uma melhor apropriação sobre o diagnóstico do desempenho 

das polícias militares do Maranhão, após a implantação do programa Polícia Comunitária, 
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no tocante à prestação de serviço à comunidade, que será possível uma melhor 

compreensão na segunda fase dessa pesquisa, objetivando um maior enriquecimento sobre 

o tema dessa presente pesquisa. 

 

Palavras-chave: Segurança Pública, Policiamento Comunitário, Formação Policial. 
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OS USOS DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL EM SÃO LUÍS – MA. 

 

Orientanda: Nadloyd da Conceição Pinheiro MORAES – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmica do Curso de Ciências Sociais – CCS/UEMA. 

 

Orientadora: Rosirene Martins LIMA. 

Profª Drª do Departamento de Ciências Sociais – DCS/UEMA. 

 

Observam-se vários sujeitos em disputa pela apropriação e uso da cidade, principalmente 

das áreas mais valorizadas. Essa disputa existe mesmo naquelas áreas destinadas à 

preservação ambiental, em flagrante desrespeito á Legislação Ambiental. Procuramos 

então, identificar as áreas consideradas de proteção ambiental na cidade de São Luís, bem 

como os conflitos socioambientais decorrentes das formas de ocupação e uso das Áreas de 

Proteção Ambiental – APAs. As Áreas de Proteção Ambiental enquadradas como 

Unidades de Conservação de Uso Sustentável, são definidas pelo artigo 15 da Lei Federal 

nº 9.985, de 18 de julho de 2000, como “uma área em geral extensa, com certo grau de 

ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 

especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 

humanas, e tem como objetivos básicos, proteger a diversidade biológica, disciplinar o 

processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais" 

(BRASIL, 2000). Essa Lei também instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC) que é o conjunto de unidades de conservação federais, estaduais e 

municipais e foi concebido de forma a potencializar o papel das unidades, de modo que 

sejam planejadas e administradas de forma integrada com as demais. Categorizada segundo 

o SNUC como Unidade de Conservação de Uso Sustentável, a categoria Área de Proteção 

Ambiental (APA), tem como objetivo, compatibilizar a conservação da natureza, 

disciplinando o processo de ocupação e utilização dos recursos naturais de forma 

sustentável, pressupondo-se, assim, o uso direto, que pode envolver o consumo, coleta ou 

mesmo alteração e modificação desses recursos. Assim, recorreu-se a Costa, que apresenta 

uma posição significativa da questão ambiental, estudando as divergências e os conflitos 

relacionados à natureza, entendida em seu sentido mais amplo, tanto o ambiente natural 

como o construído, as causas e a extensão dos problemas ambientais entre os diversos 

atores envolvidos. Com este projeto objetiva-se analisar os conflitos socioambientais 

urbanos decorrentes das diferentes formas de apropriação e uso das Áreas de Preservação 

Ambiental na cidade de São Luís-MA. Utilizamos a pesquisa bibliográfica para 

identificarmos a fonte e a bibliografia da temática em estudo e a pesquisa de campo, 

consistindo na coleta de dados em fontes primárias, com a realização de visitas às Áreas de 

Proteção Ambiental existente em São Luís, como a APA do Itapiracó, APA do Maracanã e 

a mais recente criada, APA da Lagoa da Jansen, onde foi possível observar os usos e 

agentes desses usos nas áreas; fizemos uso também de fontes secundárias como, consulta 

de jornais, revistas, sites que estavam relacionados à pesquisa. Dessa forma, o 

levantamento e discussão da bibliografia indicada pela orientadora possibilitou o 

desenvolvimento da pesquisa. Segundo a Lei nº 9.985, cada APA possui instrumentos que 

orientam quanto aos seus usos, são eles: o Plano de Manejo e o Zoneamento do Plano de 

Manejo. Analisando esses processos relacionados aos usos e apropriação das Áreas de 

Proteção Ambiental em São Luís, apresentaremos as três áreas de proteção ambiental 

existente na cidade de São Luís, APA do Itapiracó, APA do Maracanã e APA da Lagoa da 

Jansen. A APA do Itapiracó foi instituída pelo Decreto Nº. 15.618 de 23/06/1997, com 

uma área de 322 há (trezentos e vinte e dois hectares), abrangendo mata de galeria, que 

protege as nascentes do riacho Itapiracó. Ela possuía uma entidade gestora, a Associação 
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Brasileira de Apoio aos Recursos Ambientais (ABARA), que realizava algumas atividades 

importantes para a conservação ambiental, como projetos de Educação Ambiental, trilhas 

ecológicas, capacitação para confecção de artesanato com materiais recicláveis. Dentro da 

área há a construção de algumas casas, e na ocasião, um dos moradores mais antigos da 

comunidade do Itapiracó, Seu Francisco, relata que quando ele chegou ao local, há trinta 

anos, não havia nem dez casas, mas que atualmente, a Unidade de Conservação já possui 

mais de quarenta casas e todas sem documentos. Os principais problemas enfrentados para 

a preservação dessa área são os desmatamentos, a poluição que provém do lixo produzido 

pelos assentamentos Terra Livre e Canudos, existentes no entorno da área que por não 

possuírem saneamento básico, todo o esgoto é despejado no rio Itapiracó (origem do nome 

da APA). A APA do Maracanã foi criada pelo Decreto Estadual nº 12.103 de 01 de 

Outubro de 1991, no município de São Luís, com uma área de 1.831 hectares. Limita-se ao 

Norte com o Parque Estadual do Bacanga e ao Sul com o Rio Grande, engloba as 

localidades do Maracanã, parte da Vila de Maracanã, Vila Sarney, Vila Esperança e Rio 

Grande. Essa região fica aproximadamente a 18 km do centro de São Luís, próximo a BR-

135. Na APA do Maracanã, poderão ser desenvolvidas atividades múltiplas, desde que 

sejam obedecidos critérios de conservação, segurança, racionalidade e observada a 

legislação ambiental (Federal, Estadual e Municipal), executando-se àquelas de caráter 

predatório e que possam provocar alterações drásticas na biota local e regional ou causem 

impactos ambientais. Ela é uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável Estadual e 

apresenta um significativo número de fragmentos de vegetação remanescente da flora 

nativa da Ilha de São Luís. Esta área não possui entidade gestora nem instrumentos de 

gestão (plano de manejo e zoneamento do plano de manejo) que possam orientar e 

disciplinar as atividades e ações da entidade gestora dessa Unidade. Tem-se somente uma 

fiscalização bimestral realizada pelo Batalhão de Polícia Ambiental. Nela são 

desenvolvidas algumas atividades turísticas, como caminhadas em trilhas onde o visitante 

tem a oportunidade de contato com o patrimônio natural e cultural da região. São quatro 

trilhas sendo que cada uma apresenta suas peculiaridades: Parque da Juçara (onde é 

realizada a festa da juçara todos os anos), Baluarti, Rosa Morchel, Joca Guimarães, só que 

a única usada atualmente para o turismo é a trilha Joca Guimarães, as demais se encontram 

em processo de venda, ou mesmo, sendo utilizadas para extração de matéria-prima para 

construção civil. Percebem-se vários impactos ambientais de ordem negativa na APA do 

Maracanã como o parcelamento e ocupação irregular do solo em áreas verdes ou de 

preservação permanente, atividades que não condizem com as diretrizes e instrumentos em 

vigor, como a exploração mineral clandestina retirada da cobertura vegetal em função das 

ocupações irregulares e para extração de madeira para produção de carvão e construção 

civil, etc. Aparentemente ela apresenta como o maior impacto, o desmatamento dos 

juçarais, em virtude de construções de casas e condomínios. A APA da Lagoa da Jansen 

antes de ser considerada uma área de proteção ambiental, ela era, classificada como um 

Parque Ecológico e este espaço do antigo Parque Ecológico foi reclassificado por meio do 

Decreto Estadual de nº 28.690, de 14 de novembro de 2012, como Unidade de 

Conservação Estadual da Categoria de Uso Sustentável, do tipo Área de Proteção 

Ambiental, denominada como Área de Proteção Ambiental da Lagoa da Jansen - APA 

Lagoa da Jansen, com área total de 196,965 hectares. (SEMA-MA, 2013). O processo de 

urbanização no entorno da Lagoa da Jansen tem ocasionado um aumento considerável na 

especulação imobiliária local, tendo em vista que a mesma encontra-se em uma área 

próxima ao centro da cidade e a praias, tais como, Ponta d’areia e São Marcos, possuem 

vários restaurantes, ciclovias, áreas de lazer e de esporte. É um espaço no qual, se realiza 

um grande número de eventos comemorativos e shows e é também um lugar de interação 

coletiva, ou seja, essa localidade proporciona o exercício de atividades esportivas, 
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piqueniques, passeios escolares e eventos comunitários, usos estes que reforçam os laços 

de pertencimento dos cidadãos com o seu lugar de habitação. A infraestrutura da área não 

apresenta boas condições, tendo esgotos a céu aberto e alto nível de poluição nas águas de 

sua laguna. Por estar localizada em uma área nobre da cidade, tem um alto índice de 

especulação imobiliária o que a torna um objeto de interesse e de grande valor de uso e de 

troca. Na pesquisa sobre as Áreas de Proteção Ambiental, realizou-se um levantamento de 

informações, a partir das leituras indicadas pela orientadora, com o objetivo de estabelecer 

as devidas relações com os dados empíricos. Porém cabe ressaltar neste espaço, a 

dificuldade encontrada para obter dados, que vem justificada pela falta de informação e a 

indisponibilidade por parte de alguns funcionários, o levantamento de informações foi 

conseguido através de fontes secundárias e visitas feitas às APAs. Constatou-se que as 

Áreas de Proteção Ambiental sofrem forte influência das pressões advindas da urbanização 

que a cidade de São Luís vem sofrendo nas ultimas décadas, principalmente após 

instalação de indústrias que trouxeram uma grande supressão e degradação dos elementos 

naturais e sistemas ambientais que compõem a cidade, e consequentemente impactos de 

ordem negativa, como por exemplo, devastação de grandes áreas para construção civil a 

para implantação desses empreendimentos. Os objetivos das áreas visam além da 

conservação, o desenvolvimento de atividades para a conscientização das pessoas, pois a 

questão ambiental também está ligada às responsabilidades sociais, depende da cooperação 

de todos os setores da população.  

 

Palavras-chave: Uso, Apropriação, Área de Proteção Ambiental. 
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REESTRUTURAÇÃO SOCIOESPACIAL NO MUNICÍPIO DE BACABEIRA: 

IMPACTOS SOCIAIS E DEMOGRÁFICOS. 

 

Orientanda: Raisa dos Santos SILVA – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Graduanda em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Maranhão. 

 

Orientadora: Zulene Muniz BARBOSA. 

Profª Drª da Universidade Estadual do Maranhão. 

 

O Maranhão tem se inserido no cenário do capital transnacional e é nesse contexto que a 

Refinaria Premium I é construída na microrregião de Bacabeira sob uma proposta de 

modernização do estado. A partir da implantação do empreendimento na região, surgem 

implicações em larga escala na localidade. Deste modo, procuro analisar seus efeitos 

atentando para os diversos elementos de maneira crítica e direta, enfatizando a questão 

habitacional e os processos migratórios. Assim, temos como objetivos, examinar os 

processos de deslocamentos externo e interno e investigar as mudanças nas moradias, 

devido a implantação do empreendimento no município. Quanto à metodologia foi dividida 

em duas abordagens, primeiramente havendo uma estruturação teórica com a utilização de 

obras e o segundo momento (questionários, entrevista e observações) que constituirá a 

pesquisa de campo. Quanto ao método utilizado para apreensão do conteúdo, usamos o 

autor THIOLLENT (1947) e MOREIRA (2006). Os resultados contaram com um 

embasamento teórico, construído no primeiro momento da pesquisa relacionando com a 

percepção em campo que se apresenta como alicerce que sustenta a produção da pesquisa, 

havendo a coleta de informações de setores diversos da sociedade do município de 

Bacabeira e entorno. Os livros utilizados foi Território: globalização e fragmentação de 

Milton Santos, Maria Adélia A. de Souza e Maria Laura Silveira que aborda o processo de 

globalização no Brasil. Relacionando o território com o processo de globalização, através 

do uso do mesmo como espaço das relações sociais. Em Migração e Migrações de Rosana 

Baeninger é discutido sobre os movimentos migratórios do século XXI de como são 

caracterizados pelas saídas de nordestinos que na década de 90, havia se transferido para 

São Paulo e Rio de Janeiro em busca de emprego. Pode-se verificar que Bacabeira é um 

município que possui uma dinâmica de entrada e saída de pessoas muito grande, tanto os 

que vêm de outros municípios em busca de trabalho como os que saem de Bacabeira em 

busca trabalho em outros municípios. Essa saída está associada a atividades econômicas 

nas regiões mais urbanizadas de um forte comércio, como São Luís e Rosário. Em O 

Global e o Regional: a experiência de desenvolvimento no Maranhão Contemporâneo de 

Zulene M. Barbosa, analisa como o desenvolvimento regional e local se articulam no 

Maranhão, examinando a relação que o Estado burguês tem com os grandes 

empreendimentos.  Devido a esse envolvimento do planejamento governamental com 

capital privado tem provocado fortes impactos socioambientais e desencadeando vários 

conflitos nas populações atingidas. Assim, não se constatou nenhuma otimização dos 

serviços públicos, somente uma tentativa superficial de atender a população ligada ao 

empreendimento e a própria refinaria. Neste sentido, se elevou a entrada de pessoas na 

região em busca de emprego e ocorreu uma expansão de outros empreendimentos, 

acarretando um aumento na especulação imobiliária e elevação no custo de vida. Assim 

como também, verifica-se na região um conflito territorial, configurando este último em 

processo de grilagem e remanejamento populacional. No caso desta referida pesquisa de 

campo, procurei destacar os impactos na comunidade de Santa Quitéria. A comunidade 

entrou em um cenário de tensão envolvendo violência devido ao processo de grilagem que 

acarretou na alteração de seu modo de vida. Portanto, o projeto de “desenvolvimento” 
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instituído pelo governo do município, não considerou os saberes e o modo de vida da 

população local, levando os mesmos a grandes impactos sociais, como a migração, o 

aumento da violência e remanejamentos.  Percebe-se que a perspectiva de propriedade 

pelos sujeitos da comunidade; sendo essa caracterizada como habitação; se refere a 

“qualidade de vida, satisfação, trabalho e direito adquirido do cidadão”. Dessa forma, 

compreende-se que a propriedade está relacionada a um direito garantido pela lei, 

juntamente com seu modo de vida. Portanto, a refinaria promoveu migrações interna e 

externas provocando um inchaço populacional na região. Bacabeira, inicialmente se tornou 

um atrativo para empreendedorismo desencadeando tanto a especulação imobiliária como a 

elevação do custo de vida. Dessa forma, se observa que assim como Santa Quitéria, 

aparece para o projeto de modernização realizado pela Petrobrás junto com o poder público 

local, (Prefeitura municipal e o Governo Estadual) como um obstáculo a ser removido para 

a instalação do empreendimento. Neste sentido, o território no qual estão estabelecidas as 

comunidades passam a sofrerem uma reinsignificação por parte do discurso dominante. 

Neste sentido, a comunidade de Santa Quitéria vivência um cenário de conflitos que 

surgiram a partir da entrada do empreendimento. Dessa forma, são duas forças 

antagônicas, de um lado o grupo as empresa e o seu discurso de modernização e de outro 

lado à sociedade local. Se por um lado o poder municipal teve que se organizar para ser 

capaz de atender as demandas locais, por outro Santa Quitéria se manteve organizada para 

poder se conservar como Comunidade. 

 

    

     Fonte: http://www.google.com.br 
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Esta pesquisa diz respeito a uma análise realizada na comunidade de Itamatatiua no 

município de Alcântara sobre o festejo de São Benedito e a relação que o mesmo possa ter 

com a construção da territorialidade percebida nesta comunidade. Neste sentido, a mesma 

tem como objetivo geral Analisar a construção de territorialidades presentes na 

comunidade de Itamatatiua, tentando perceber a influência da religiosidade nessa 

construção; e como objetivos específicos  Fazer uma descrição do festejo de São Benedito 

buscando perceber a relação deste festejo com a construção da territorialidade; Perceber, a 

partir das observações realizadas no campo de pesquisa, os saberes em jogo; Correlacionar 

os saberes com as praticas religiosas de  modo que se possa compreender a complexidade 

em volta dessas relações e de que forma isto aponta para a construção da territorialidade; 

Identificar o papel e a influencia que os agentes sociais, desempenham na construção da 

territorialidade. Para a realização desta pesquisa tomo como metodologia a 

operacionalização de orientações advindas das leituras de Bourdieu que pensa a construção 

do objeto de pesquisa como algo que não se pode construir em uma só sentada. Além 

disso, há a necessidade de se investir nas redes de relações, pois a partir delas é que de 

pode enveredar pelos caminhos viáveis ao desenvolvimento da pesquisa. Para Bourdieu, o 

cume da arte, em se tratando das ciências sociais, estar na “capacidade de por em jogo 

<<coisas teóricas>> muito importantes a respeito de objetos ditos <<empíricos>> muito 

precisos, frequentemente menores na aparência, e até mesmo um pouco irrisórios” 

(BOURDIEU, 2010, p. 20). Por tanto, busco apropriar-me de informações que contribuem 

para pensar a construção do objeto desta pesquisa tentando perceber de que modo pode-se 

colocar em jogo questões que possibilitem a compreensão deste objeto a partir do que os 

próprios agentes sociais pensam a respeito de seus modos de vida. Da arte de pensar 

relacionalmente estes fatores que integram o jogo político doutro modo, os que condizem 

com o processo de politização das lutas em face ao reconhecimento de direitos 

conquistados no campo de disputa dentro do Estado, perpassam por comprometimentos de 

produções intelectuais e reconhecimentos dessas produções que predominantemente 

necessita de uma legitimação. Ora ofuscadas ora visíveis, essas lutas são travadas num 

espaço simbólico cujos interesses se mostram a toda prova. Disputas que condizem com 

modos específicos de conduzir a vida que por muito estiveram subordinadas a lógicas 

dominantes. Esta pesquisa tem proporcionado se refletir sobre estas questões em que se  

percebe condições favoráveis para que povos e comunidades tradicionais sejam 

reconhecidos em face ao Estado brasileiro. Observa-se lutas no campo político em que as 

comunidades acionam o dado étnico como de pertencimento na luta pela reivindicação de 

seus direitos que por muito estiveram subordinados a lógicas dominantes sejam elas 

econômicas, políticas ou sociais. A partir das orientações, consideramos não trabalhar com 

questionários fechados, nem tão pouco com entrevistas dirigidas ou previamente 

preparadas por compreender que isto pode inviabilizar a exposição de informações que 
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podem ser de fundamental importância para os agentes sociais na exposição feita nestes 

momentos sobre os assuntos que diz respeito aos seus modos de vida, suas práticas, seus 

saberes.Desta forma, optou-se por fazermos leituras que abarcassem os planos de trabalhos 

dos três bolsistas ligados ao projeto da orientadora desta pesquisa. Realizou-se também 

leituras correlatas referentes ao plano e ao tema trabalhado por cada um dos bolsistas.A 

construção de modos de vida específicos, as relações estabelecidas em seus territórios, os 

mecanismos e as regras sociais pertencentes a estes modos de vida apontam para a 

produção e reconhecimento destas outras maneiras de construir o real. Estas discussões 

tem nos levado a reflexão sobre como pensar relacionalmente estes acontecimentos que 

emergem num campo conflituoso de disputas por reconhecimentos de conhecimentos 

específicos inerentes às comunidades tracionais e aos povos indígenas, ribeirinhos, 

quebradeiras de coco, quilombolas em face ao Estado? Desde 2011, tenho acompanhado 

trabalhos realizados no Maranhão a respeito de povos e comunidades tradicionais que 

vivenciam diversas maneiras de impactos aos seus territórios. Esses impactos advêm seja 

de conflitos com fazendeiros, posseiros, grileiros, seja pela implantação de grandes 

projetos que se sobrepõem as relações especificas com as quais esses povos e comunidades 

tradicionais organizam seus modos de vida. O PNCSA visa a produção de mapas 

situacionais pelos quais povos e comunidades tradicionais, indígenas, quebradeiras de coco 

babaçu, ribeirinhos, quilombolas entre diversas outras categorias, interpretam e constroem 

seus mapas a partir daquilo que os mesmos observam como relevantes para representar 

seus territórios. Desta forma, é visível, a partir dos fascículos produzidos, se perceber as 

diversas situações representadas. Dentre as elas, muitas foram produzidas em situações de 

conflitos, sejam eles, com fazendeiros, posseiros, grileiros ou mesmo por implantações de 

grandes projetos desenvolvimentistas que intrusam os territórios desses agentes sociais.A 

perspectiva observada sobre a forma pela qual o PNCSA vem atuando junto a estes agentes 

sociais é que o mesmo não segue uma metodologia rígida, um modo fixo de trabalhar, o 

que não implica em uma ausência de certos rigores. Esta maneira de produção, de certa 

forma, proporciona aos agentes sociais uma minimização de uma violência simbólica ou 

imposições advindas dos pesquisadores. Isto abre espaço para que os agentes sociais 

exponham suas situações assim como a forma que pensam seus territórios e a maneira pela 

qual pensam a representação dos mesmos, tanto no que diz respeito aos elementos 

materiais, quanto os simbólicos que os compõem. Em se tratando da situação especifica de 

Alcântara, percebe-se a partir da feitura do laudo antropológico que definiu o território 

pertencente às comunidades remanescentes de quilombo que ocupavam aquelas terras 

secularmente, a produção de mapas situacionais pelos quais estas comunidades produziram 

um contra mapeamento ao que havia sido feito pela base espacial de Alcântara.  

 

 
Figura1: Território das Comunidades Remanescente de Quilombo Alcântara- MA. 
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A realização desta pesquisa condiz com o aprofundamento de leituras e de investimentos 

em pesquisas de campo pelas quais se busca realizar entrevistas com os agentes sociais 

para melhor descrever a situação estudada. Por tanto tenho tomado cuidado para não 

precipitar o olhar sobre as relações estabelecidas nos rituais festivos de São Benedito 

observado na comunidade de Itamatatiua, me atentando para o que Bourdieu chama a 

atenção sobre as existências de outras lógicas as quais um pesquisador despercebido pode 

acabar se sobrepondo a partir de conhecimentos prévios ou da lógica a qual ele pertence e 

acabar cobrando do objeto a ser construído mais lógica do que ele pode oferecer. 

(BOURDIEU, 2011, p. 144) No entanto, é notável que o festejo de São Benedito, na 

comunidade de Itamatatiua, não é o único nem tão pouco o que mobiliza a maior 

quantidade possível de outras comunidades para participar de sua realização. Deste modo, 

é um festejo mais voltado para a própria comunidade de Itamatatiua. Dentre estes outros 

festejos, há o de Santa Teresa da qual a comunidade se refere como sendo a dona das 

terras. É a partir das relações estabelecidas com essa Santa que pode se observar a 

construção da territorialidade daquela comunidade, pois a organização do modo de vida 

específico a Itamatatiua passa pelas relações estabelecidas com Santa Teresa.  

 

Palavras-chave: Saberes, Religiosidade, Territorialidade. 
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1.6 CIÊNCIAS HUMANAS 

1.6.1 Geografia 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  161 
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A degradação do recurso natural solo, tido como um recurso finito, é um dos problemas 

mais críticos que a população está enfrentando atualmente. As respostas para estes 

problemas vêm sendo demonstradas por indicadores de recuperação, mas os efeitos da 

degradação do solo, muitas vezes, persistem ou se estabelecem novamente (FERREIRA, 

2005). Assim depara-se com situações de riscos com o desenvolvimento de processos 

erosivos na bacia do rio Bacanga em São Luís - MA. Objetivou-se com este trabalho 

analisar as áreas degradadas por erosão na bacia do rio Bacanga, mais especificamente os 

processos erosivos por voçorocamento identificados nos trabalhos de campo, com auxílio 

de GPS, considerando a coleta de amostras dos solos e sua respectiva a análise de 

erodibilidade no laboratório. Nas cinco voçorocas identificadas (Vila Industrial, Torres, 

Piranhenga, CEPROMAR e São Benedito) a partir das atividades de campo com utilização 

do GPS marca Garmin, foram coletadas amostras deformadas com a finalidade de 

descrever a sua morfologia no laboratório de acordo com os estudos de Lemos & Santos 

(2005) e Oliveira (2011), como também, o preenchimento da respectiva ficha de descrição 

morfológica dos solos. As outras análises das propriedades físicas dos solos coletados 

foram determinadas por meio das seguintes propriedades: densidade aparente, densidade 

de partículas e porosidade total conforme manual de análise de solos da EMBRAPA 

(2011) e método do balão volumétrico segundo Blake & Hartge (1986) e Bowes (1986). 

Quanto aos aspectos pedológicos encontram-se na área os seguintes solos adaptados para a 

atual classificação da EMBRAPA (2006): Argissolos vermelho amarelo com lateritas, 

Argissolos Vermelho-amarelo (voçoroca da Vila Industrial), Neossolos Regolíticos, 

Gleissolos e Gleissolos Tiomórficos (voçorocas CEPROMAR, Piranhenga, São Benedito e 

Torres). Nas voçorocas analisadas na bacia do Bacanga foram feitas a identificação das 

cores segundo Munsell (2009). No perfil da voçoroca da Vila Industrial as cores que 

predominam são o Vermelho, Amarelo avermelhado e Vermelho amarelado. A cor do solo 

vermelha é indicativa da presença de óxido de ferro e as cores avermelhadas indicam boa 

drenagem e arejamento do solo, permitindo a existência de condições de oxidação para 

formar óxidos. No talude da voçoroca Torres, as cores que predominam são o Amarelo 

avermelhado. No perfil da voçoroca Piranhenga a cor que predomina é o Vermelho. No 

perfil da voçoroca CEPROMAR, a cor predominante é o Vermelho. No talude da voçoroca 

do São Benedito, as cores que predominam são o Amarelo avermelhado. A Textura 

predominante na voçoroca da Vila Industrial é média, na voçoroca Torres, a textura 

encontrada variou entre média e arenosa. No caso, da feição erosiva do Piranhenga, as 

texturas predominantes são arenosa e média. A erosão acelerada do CEPROMAR, a 

textura dominante é arenosa e na voçoroca São Benedito a predominância é a fração 
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média. A Estrutura na voçoroca da Vila Industrial tem a predominância de formas 

subangulares em relação ao tamanho, predomina a fração pequena na voçoroca Torres a 

forma é predominantemente subangular e pequena. Na feição erosiva da Piranhenga a 

forma é subangular, com dominância do tamanho pequeno No processo erosivo do 

CEPROMAR, a forma dominante é subangular e laminar com e tamanho com 

predominância média a voçoroca de São Benedito a forma é subangular e tamanho 

identificado variam entre pequeno e médio. A Consistência predominante no solo seco da 

voçoroca da Vila industrial é macia e ligeiramente dura; no solo úmido a predominância é 

muito friável, no solo molhado é ligeiramente plástica e quanto a pegajosidade 

ligeiramente pegajosa. Na voçoroca Torres, a consistência predominante no solo seco é 

macia, no solo úmido a predominância é do muito friável, no solo molhado a 

predominância da ligeiramente plástica, e quanto a pegajosidade são ligeiramente 

pegajosas. Na voçoroca Piranhenga, a consistência do solo seco a predominância é macia, 

no solo úmido a predominância é muito friável, no solo molhado a predominância é 

ligeiramente plástica, e quanto a pegajosidade são ligeiramente pegajosas. A voçoroca do 

CEPROMAR possui consistência do solo seco com predominância macia, no solo úmido a 

predominância é muito friável, no solo molhado a predominância é ligeiramente plástica, e 

quanto a pegajosidade são ligeiramente pegajosas. No processo erosivo São Benedito a sua 

consistência no solo seco é ligeiramente dura, no solo úmido a predominância é de muito 

friável já no solo molhado predominância é ligeiramente plástica, e quanto a pegajosidade, 

as amostras são ligeiramente pegajosas. A densidade aparente (Da) variou entre 1,52 a 2,06 

g/cm³ nos três processos erosivos analisados: São Benedito, CEPROMAR e Torres. Os 

resultados demonstram que a densidade real variou entre os limites 2,43 g/cm
3
 na voçoroca 

São Benedito a 2,85 g/cm³ na mesma voçoroca (Tabela 1).  

 

Tabela 1- Densidade aparente das voçorocas São Benedito, CEPROMAR e Torres. 

Amostras Voçorocas Densidade Aparente (cm
3
) 

1 

São Benedito 

1.52  

2 2.06  

3 1.49 

4 2.02 

5 

CEPROMAR 

1.71 

6 1.69 

7 1.86  

8 1.76  

9 

Torres 

1.65 

10 1.65 

11 1.76 

12 1.82  

Autoria: Lisboa, 2014. 

O valor médio da densidade de partículas está em torno de 2,62 g/cm
3
, está em 

conformidade com os estudos de Kiehl (1979). Em relação à porosidade, o menor e o 

maior valores foram encontrados na voçoroca do São Benedito (Tabela 2). Quanto menor 

a porosidade, menor será a capacidade de a água infiltrar no solo, e consequentemente, 

maior será o escoamento superficial. 
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Tabela 2- Densidade de partículas e porosidade total das voçorocas São Benedito, 

CEPROMAR e Torres. 

Amostras Voçorocas Densidade Real (g/cm³) Porosidade Total (%) 

1 

São Benedito 

2,43  37 

2 2,77 25 

3 2,46 39 

4 2,85 29 

5 

CEPROMAR 

2,56 33 

6 2,66 36 

7 2,5  26 

8 2,66 33 

9 

Torres 

2,70 38 

10 2,70  38 

11 2,66  33 

12 2,5     27,2 

Autoria: Lisboa, 2014. 

A descrição das características morfológicas de solo no laboratório é imprescindível na 

estruturação de um sistema de classificação de solo, tanto pela necessidade de se conhecer 

o solo como também para se estabelecer atributos taxonômicos indispensáveis ao 

agrupamento das classes de solo. Foram identificados cinco processos erosivos dentro da 

bacia do rio Bacanga, com as mais diferentes tipologias de solos, com características de 

baixa fertilidade natural e com presença de atributos físicos e morfológicos favoráveis á 

ampliação destas voçorocas. Os impactos provocados pelas feições erosivas estão 

associados ao assoreamento dos cursos d’água, a imposição de risco e prejuízo às 

comunidades que vivem e utilizam esses recursos. Todos esses fatores estão relacionados à 

ausência de um manejo conservacionista e à falta de planejamento territorial. 

 

Palavras chave: Áreas degradadas, Bacia hidrográfica, Processos erosivos, 

 

REFERÊNCIAS 

BLAKE, G. R.; HARTGE, K. H. Bulk density. In: KLUTE, A. (Ed.). Methods of soil 

analysis: physical and mineralogical methods. Part 1. American Society of Agronomy, 

1986. p. 363-375. 

BOWES, J.A. Engineering properties of soils and their measurements. Third edition. 

McGraw-Hill Book Company,NY,1986. 

EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Sistema brasileiro de classificação 

de solos. Rio de Janeiro, 2006. p. 286  

EMBRAPA. Manual de Métodos e Análises Solo. Rio de Janeiro, EMBRAPA/SNLCS. 

2011. p. 225 

FERREIRA, V. M. Voçorocas no município de Nazareno,MG: origem, uso da terra e 

atributos do solo. Dissertação (Mestrado). Lavras:UFLA, 2005.p.96 

LEMOS, R. C. e SANTOS, R. D. Manual de descrição e coleta de solo no campo. SBCS e 

Embrapa CNPS, Viçosa. 2005. 83 p. 

MUNSELL COLOR COMPANY. Munsell Soil Color Charts. M.D. USA, 2009 

OLIVEIRA, D. Técnicas de Pedologia. In: VENTURI, L. A. B. (Org.) Geografia: práticas 

de campo, laboratório e sala de aula .Editora Sarandi, São Paulo, 2011 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  164 

MAPEANDO AS OITO CAVIDADES CADASTRADAS DO MARANHÃO NOS 

ASPECTOS GEOLÓGICOS, GEOMORFOLÓGICOS, BIOESPELEOLÓGICOS, 

COM NÍVEL TOPOGRÁFICO BCRA 4C. 

 

Orientando: Jefferson Luís dos Santos PONTES – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Graduando do Curso de Geografia – CECEN/UEMA. 

 

Orientador: Cláudio Eduardo de CASTRO. 

Prof. Dr. do Departamento de História e Geografia CECEN/UEMA. 

 

Colaboradores: Antonia Rejane Cavalcante MORAIS – Graduanda em Geografia/UEMA; 

Elison André Leal PINHEIRO – Graduando em Geografia/UEMA; Rebeca Barros da 

SILVA – Graduanda em Geografia/UEMA; Victor Miranda SOARES – Graduando em 

Geografia/UEMA. 

 

As cavernas são muito importantes para a ciência e para a sociedade em geral, pois 

guardam em seu interior muitos registros de povos antigos e espécies que ali viveram ou 

ainda vivem, além de serem símbolos de manifestações culturais. Neste projeto, o foco 

maior está na realização de prospecção de novas cavidades, além de medições e análise dos 

aspectos geológicos, geomorfológicos e bioespeleológicos de todos os locais visitados, 

seguindo o nível topográfico BCRA 4C, estabelecido pela British Cave Ressearch 

Association para melhorar a precisão e o detalhamento de um mapa. O alinhamento da 

poligonal possui níveis que variam de 1 até 6, referentes à precisão da medição aliada ao 

levantamento magnético, enquanto que os subníveis referentes ao detalhamento dos 

condutos variam de A até D, correspondentes à forma de registro destes detalhes 

(MAGALHÃES E LINHARES, 1997).Os equipamentos utilizados nas medições 

realizadas nas cavidades são: Clinômetro usado na obtenção da declividade do local, Trena 

de Corpo Aberto e Bússola para a realização das medições nas cavidades, GPS para a 

obtenção da localização exata do local e suas coordenadas, além do Formulário de 

Topografia, onde são registradas todas as informações coletadas com os equipamentos 

anteriores no local de estudo. A primeira fase do projeto foi desenvolvida na Ilha do Medo, 

que se localiza no Golfão Maranhense, à noroeste da Ilha do Maranhão, com coordenadas 

02°31’00” latitude sul e 44°23’00” longitude oeste (FEITOSA, 2006), para treinamento 

topográfico, onde foram identificadas e medidas cinco cavidades ao todo (Figura 1). Por 

não haver quaisquer registros prévios, foi necessária a atribuição de nomes às cavidades ali 

encontradas, como forma de organização na coleta de dados. A Caverna do Medo é a que 

possui maior extensão interna, além da presença de um grande bloco rochoso na entrada e 

parte de seu interior não recebe iluminação natural, devido à distância da parte externa. A 

Caverna da Rebeca possui pequena extensão e se destaca pela presença de diversos blocos 

de variados tamanhos à sua frente e alguns em seu interior. A Caverna dos Caramujos 

possui dois pavimentos, inferior e superior, ambos com pequena extensão e a altura da 

parte superior sendo maior que a parte inferior enquanto a Caverna Barata do Mar também 

possui pequena extensão e alguns blocos em seu interior, além de alguns insetos, que 

também foram encontrados nas outras cavidades visitadas, como caramujos e as chamadas 

baratas do mar, por causa do avanço da maré sobre estes ambientes que acabam servindo 

de abrigo para estas espécies de insetos. 
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Figura 1 – Treinamento topográfico na Ilha do Medo; A – Utilização da Trena de Corpo 

Aberto na Coleta de Dados; B – Utilização da Bússola na Coleta de Dados; C – Imagem 

Interna da Caverna do Medo; D – Contorno e Perfis da Caverna do Medo.  
Fonte - PONTES, J. L. S., 2014. 

 

A segunda fase foi desenvolvida no município de Tasso Fragoso, no interior do Maranhão, 

que se localiza na parte sul-sudeste de chapadas pediplanadas da macro região de Balsas, 

que faz parte da microrregião chamada “Geral de Balsas”, cercada por chapadas, 

chapadões, mesas e mesetas (CASTRO, 2011). Neste local, foi possível encontrar diversas 

relevos e cavidades com registros históricos, importante fonte de informações sobre a vida 

das sociedades passadas, além de constantemente servirem de abrigo para diferentes 

espécies de animais.A partir de visitas realizadas no final do mês de abril e início do mês 

de maio, foi possível observar a existência de 21 cavidades no local, sendo que, neste total 

estão inseridas as cavidades que possuem registros paleontológicos (Figura 2), que estão 

sobre o arenito presente nas mesmas, também foram encontradas tocas e abrigos na região, 

onde foram encontrados alguns dejetos de animais dentro das cavidades, evidenciando 

assim a utilização destes ambientes como abrigo. A partir destas observações e resultados, 

futuramente serão produzidos os contornos de todas as cavidades através dos dados 

coletados em campo, com auxílio do software Corel Draw 6.0. 
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Figura 2 – Trabalho de Campo em Tasso Fragoso-MA; A – Registro histórico em arenito 

de sítio arqueológico; B – Imagem de pequena cavidade em relevo. 
Fonte - PONTES, J. L. S., 2014. 

 

Palavras-chave: Topografia, prospecção, BCRA 4C. 
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AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE URBANA NA ÁREA DO 

COROADINHO. 

 

Orientanda: Sâmya Tárcyla Baldez ROSA- Bolsista PIBIC/CNPq. 

 

Orientadora: Hermeneilce Wasti Aires Pereira CUNHA. 

Profª. Drª. do Departamento de História e Geografia do CECEN/ UEMA. 

 

Colaborador: Chrystiã Araújo LEÃO- Graduando do curso de Geografia e bolsista 

PIBIC/FAPEMA. 

 

O bairro do Coroadinho está localizado na porção noroeste da Ilha do Maranhão, no 

entorno da área central do município de São Luís, a referida área foi ocupada no início da 

década de 70, em sua maioria por imigrantes oriundos do interior do estado em busca de 

melhores condições de vida (Cunha, 2010). O objetivo do trabalho é descrever as 

condições de acessibilidade urbana no referido bairro. A metodologia utilizada para 

apresentação dos resultados foram levantamento de textos jornalísticos, embasamento 

teórico a respeito das discussões da cidade acessível e leituras de autores como SANTOS 

(1997), CUNHA (2012), registros fotográficos durante as visitas técnicas e a realização de 

entrevistas com moradores da área e pessoas com deficiência física baseado em um roteiro 

de entrevista. Nas visitas técnicas realizadas, durante os meses de novembro e dezembro de 

2013, foi possível verificar as péssimas condições de acessibilidade no bairro devido à 

presença de um grande número de barreiras físicas, dificultando e até mesmo impedindo 

em alguns pontos, a locomoção dos sujeitos sociais, ficando clara a negligencia sobre a 

importância da acessibilidade para o alcance do espaço público por todas as pessoas 

(Cunha, 2010).  Os principais problemas encontrados na comunidade foram mercadorias 

sendo vendidas nas calçadas, dificultando o trânsito de pedestres independente das suas 

características físicas, calçadas desniveladas e quebradas, esgoto a céu aberto, grande 

número de buracos tanto nas calçadas quanto nas vias, oferecendo risco para a vida e 

manutenção da boa saúde das pessoas que residem na localidade, além de servir como 

barreira. Os problemas infraestruturais se intensificam principalmente no período chuvoso, 

onde os moradores e frequentadores do bairro ficam “ilhados”. Tais informações podem 

ser visualizadas a partir das figuras (1). Tomando como base as características paisagísticas 

observadas e fotografadas, além dos relatos obtidos a partir da realização das entrevistas, 

pode-se concluir que a acessibilidade no Bairro do Coroadinho é um problema estrutural, 

justificando-se a sua excludência por parte do poder público devido ao estigma social 

observado na comunidade (Ribeiro, 2013), interferindo consequentemente na má qualidade 

de vida de seus habitantes independente de suas limitações físicas. Em contrapartida 

constatou-se em algumas áreas no bairro  revitalização infraestrutural que compõem o pólo  

Coradinho (Teixeira, 2007) por parte do poder executivo local a partir do início do ano, 

porém ainda de forma incipiente (Imparcial, 2014) não representando amenização da 

problemática em questão no período chuvoso, conforme visualizado pelos pesquisadores 

na segunda visita técnica ao local.  Logo há necessidade de planejar e executar obras que 

possibilitem oferecer melhores condições infraestruturais no espaço em que esses 

moradores estão inseridos a partir da luta de classes e frações de classes que utilizam o 

pouco recurso financeiro que dispõem para realizar seu sonho de dispor de um espaço 

geográfico digno à sua sobrevivência e acessível às suas limitações “o que faz diminuir o 

abismo entre cidade de direito e a cidade de fato”. (Cunha, 2010) 
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Figuras 1: A- Presença de buracos e lixo na rua, ausência de asfaltamento em parte dela, 

dificultando a passagem de pessoas com mobilidade reduzida e/ou deficiência física. B- 

Presença de lixo na calçada e buraco, representando risco de acidente para os moradores 

independente das condições físicas. C- Avenida “Amália Saldanha” no período chuvoso. 
Fonte: Rosa, 2014. 

 

Palavras-chave: Acessibilidade, espaço urbano, Coroadinho. 
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ANALISAR A DINÂMICA SÓCIO TERRITORIAL A PARTIR DOS SISTEMAS E 

SUBSISTEMAS DE PRODUÇÃO NA SUB-BACIA DO RIACHO BURITICUPU-

MA. 

 

Orientando: Werbeson de Paiva SANTOS – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmico do Curso de Geografia – CESI/UEMA. 

 

Orientador: Luiz Carlos Araújo dos SANTOS. 

Prof. Dr. do Departamento de História e Geografia – CESI/UEMA. 

 

As bacias e sub-bacias hidrográficas vêm se consolidando como compartimentos 

geográficos coerentes para planejamento integrado do uso e ocupação dos espaços rurais e 

urbanos tendo em vista o desenvolvimento sustentado, nos quais se compatibilizam 

atividades econômicas com qualidade ambiental. A sub-bacia hidrográfica se apresenta 

como unidade territorial mesmo sendo fragmentada no seu aspecto administrativo local, ela 

se transforma em unidade territorial Municipal, Estadual e Federal, proporcionando, 

portanto uma forma de ordenamento territorial. Entendendo esse ordenamento territorial 

como uma prática, proveniente de uma ação, de um fator que por determinado motivo 

promova uma territorialização do espaço independente da escala. O sistema de produção é 

composto pelo conjunto de sistemas de cultivo e/ou de criação no âmbito de uma 

propriedade rural, definidos a partir dos fatores de produção (terra, capital e mão-de-obra) 

e interligados por processo de gestão. Os sistemas de produção foram classificados pela 

complexidade e pelo grau de interação entre os sistemas de cultivo e/ou de criação. Em 

relação a sua complexidade os sistemas de produção podem ser classificados como sistema 

em monocultura ou produção isolada: ocorre quando, em uma determinada área a produção 

vegetal ou animal se dá de forma isolada em um período específico, que normalmente é 

categorizado por um ano agrícola. Como exemplo na terra indígena dos Guajajara o cultivo 

de feijão e milho, esse sendo um plantio de caráter consorciado. Os objetivos do trabalho 

foram: Caracterizar os sistemas de produção existentes na sub-bacia do Riacho Buriticupu; 

Identificar os principais produtos desenvolvidos na área objetivo de estudo; Compreender a 

dinâmica territorial considerando os atores sociais e os sistemas de produção na sub-bacia 

do Riacho Buriticupu. Para o desenvolvimento dos objetivos supracitados nesta pesquisa, 

norteamos metodologicamente a pesquisa através de momentos específicos, sendo a 

estrutura básica elaborada de acordo com o modelo proposto por Ross e Fierz (2005), 

constituído pelos elementos: trabalho de gabinete, trabalho de campo e trabalho de 

laboratório. O alto curso da sub-bacia do riacho Buriticupu localiza-se no município de 

Amarante do maranhão, com suas nascentes no referido município, deságua no rio Pindaré, 

passando pelo povoado Buritizinho, que fica a 4 Km da sede do município. Amarante 

possui uma área de 7.552 Km², sendo 54%, áreas indígenas, assim distribuídos: 

413.288,047 hectares, pertencentes ao posto indígena Araribóia, com 43 aldeias e 

41.693.767 hectares, pertencentes ao posto indígena Governador com 06 aldeias segundo a 

FUNASA, 2013. A pesquisa desenvolvida permitiu a identificação de dois sistemas de 

produção na área objeto de pesquisa: o Sistema em consorciação de Culturas desenvolvidas 

pelos nativos e pequenos produtores e Sistema em Integração com predominância dos 

pecuaristas e lavradores na agricultura familiar na tabela 1 expõem-se as áreas de 

pastagem. 
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Tabela 1 - Município: Amarante do Maranhão – Áreas de Pastagem (Hectares). 

 

Tipo de Pastagem 1995 2006 2013 

Natural 13.040 4.803 5.043 

Plantada 62.311 85.984 90.283 
Fonte: IBGE, 1995, 2006 e 2013. 

Organizado por: SANTOS, 2014. 
 

Nas atividades agrícolas predomina as lavouras temporárias e permanentes, exposto na 

tabela 2, percebe uma expressiva mudança no que tange às três variáveis. Destaca-se na 

sub-bacia do riacho Buriticupu o cultivo da mandioca como principal cultura, por ser a 

matéria-prima para a produção de farinha utilizada no consumo familiar, para isso operam 

máquinas em uma casa específica denominada “casa de farinha”  localizada dentro da terra 

indígena Guajajara. 

 

Tabela 2 - Município: Amarante do Maranhão – utilização das Terras (Hectares). 

 

Tipo de Lavoura 1995 2006 2013 

Lavoura Permanente 625 1.421 1.492 

Lavoura Temporária 9.815 4.803 5.043 
Fonte: IBGE, 1995, 2006 e 2013. 

Organizado por: SANTOS, 2014. 

 

Nos trabalhos de campo verificou, que atualmente a dinâmica do território na área objeto 

de estudo, concentra-se principalmente no desenvolvimento agrícola e pecuária (Tabela 3 e 

Figura 1) na área objeto de estudo. Outros usos constituem na realidade a presença de 

cobertura vegetal. 

 

Tabela 3- Uso atual da sub-bacia do riacho Buriticupu 

 

Classes de Uso Área km² Percentual 

Pastagem 106.02 4.12% 

Uso Agrícola 170.76 6.63% 

Outros Usos 2.298.17 89.25% 

TOTAL 2.574.95 100.00% 

Fonte: Organizado SANTOS, 2014. 

 

O trabalho constituiu parte de uma pesquisa conciliada a múltiplos interesses, os atores 

sociais, poder público, pecuarista, agricultores e nativos. A pesquisa permitiu identificar os 

sistemas de produção: Sistema em Consorciação de Culturas e Sistema em Integração. As 

principais atividades produtivas foram: culturas agrícolas com destaque para o cultivo de: 

mandioca, arroz, milho, feijão; a pecuária com a criação bovina e a predominância para o 

corte; o Extrativismo e a atividade de Caça e pesca com destaque para as árvores frutíferas 

(Manga, cajá, acerola, ingá, maracujá). 
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Figura1: Uso Atual da Terra na sub-bacia do riacho Butiticupu. 

 

O mapeamento permitiu estabelecer uma área de pastagem de 106.02 km
2
, uso agrícola 

170.76 km
2
 e outros usos 2.298.17 km

2
. Este último constitui área de cobertura vegetal da 

sub-bacia do riacho Buriticupu. 

 

Palavras-chave: Sistemas de Produção, Riacho Buriticupu, Território. 
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1.6 CIÊNCIAS HUMANAS 

1.6.2 História 
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O DOTE NA SOCIEDADE MARANHENSE DO SÉCULO XIX: USO, DESUSO E 

NOVOS SIMBOLISMOS. 

 

Orientanda: Adriana FERREIRA-Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmica do Curso de História – UEMA. 

 

Orientadora:Elizabeth Sousa ABRANTES. 

Profª. Drª Adjunto do Departamento de História e Geografia – DHG/UEMA. 

 

A pesquisa sobre “O Dote na Sociedade Maranhense: usos, desusos e novos simbolismos”, 

está inserida no projeto “De Mãos Abanando: críticas, desuso e novos arranjos dotais no 

Maranhão Oitocentista”, desenvolvido pela Profª. Dra. Elizabeth Sousa Abrantes, do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/UEMA), financiado pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que tem 

proporcionado o desenvolvimento de pesquisas nas questões relacionadas com a prática 

dotal na sociedade maranhense oitocentista, assim como temas relacionados à história das 

mulheres e relações de gênero. O dote foi um costume que permeou a vida familiar e social 

da sociedade brasileira e maranhense desde o período colonial como um meio necessário 

para promoção dos casamentos, principalmente entre as famílias consideradas de elite. 

Possibilitava novas alianças familiares, que visavam, sobretudo, manter e fazer novos 

acordos políticos e econômicos, se constituindo tradicionalmente a partir dos bens 

materiais que uma noiva levava para a vida conjugal ao se casar, sendo uma peça chave 

para realização dos acordos matrimoniais. A pesquisa a respeito da prática dotal na 

sociedade maranhense teve como principal objetivo esclarecer as mudanças que levaram o 

costume do dote a diminuir significativamente nos arranjos matrimoniais do século XIX, 

bem como o aparecimento de novos arranjos que possibilitaram uma renovação ou 

reconfiguração nesse costume. Dentro dessa perspectiva de análise, o estudo do dote 

enquanto instituição e costume possibilita compreender aspectos da condição feminina e da 

sociedade maranhense no século XIX, analisando as mulheres como objetos e sujeitos 

históricos. A metodologia utilizada nessa pesquisa para analisar a prática dotal no 

Maranhão oitocentista, e dessa forma explicar os fatores que levaram às mudanças no 

costume do dote e o seu declínio ao longo do XIX, foi pautada primeiramente nas leituras 

tanto teóricas como historiográficas necessárias para se compreender essa prática na 

realização de arranjos matrimoniais, assim como a análise de um diversificado corpus 

documental, constituído de testamentos, requerimentos, jornais que faziam críticas a esse 

costume, assim como as leituras de obras ficcionais que proporcionaram uma forma de 

percepção do imaginário social sobre os papéis femininos e masculinos, casamento e dote.  

O século XIX foi marcado por grandes transformações na sociedade brasileira e 

maranhense, em virtude de mudanças socioeconômicas e culturais que modificaram o 

costume do dote e os arranjos matrimoniais, assim como a constituição familiar, pautada, 

sobretudo, nas alianças familiares que tinham no casamento o meio necessário para 

perpetuação de interesses políticos e econômicos. Dentro dessa perspectiva, o costume do 

dote no transcorrer do século XIX entrou em um processo de declínio, não sendo mais 

praticado com a mesma regularidade como se efetuava principalmente no período colonial. 

Devido a essas mudanças nos âmbitos cultural e econômico, essa prática de dotar passou a 

sofrer críticas, principalmente por meio da imprensa e da literatura, que disseminavam o 

ideal do amor romântico  como o meio para realização dos casamentos. Em testamentos do 

início do século XIX ainda são frequentes as referências aos dotes deixados para a 

realização dos acordos matrimoniais, tanto em dinheiro quanto em escravos para serviços. 

No de testamento do coronel José Nunes Soeyro, do ano de 1803, do início do século XIX, 
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podemos observar que nas doações eram comuns as condições que exigiam a pureza das 

jovens e a caracterização do casamento como um acordo, sendo que o bem dotal seria 

administrado pelo marido. Nos requerimentos de dote também se observa o interesse pelo 

dote. Foram os casos de Gabriel Antônio Lopes, de 1877,  e Marcelino José de Abreu, de 

1876, exigindo o dote constituído em dinheiro, cerca de um conto de réis, prometido às 

suas esposas quando ainda estavam recolhidas no Asilo de Santa Tereza, em São Luís.  

Podemos notar também que era o esposo quem recebia o dote de sua mulher e o 

administrava. No jornal O Globo, de 5 de novembro de 1853, em uma matéria sobre a 

diversidade de costumes em relação ao casamento, comparando o costume inglês com o de 

uma tribo africana, foi feita a referência ao dote seguida de uma crítica sutil a esse 

costume, haja vista que ele aparece na narrativa como uma forma de desprestígio da 

mulher e do futuro marido, que não tinha condições de bancar o casamento. No jornal O 

Globo, do dia 3 de novembro de 1854, também encontramos uma matéria reproduzida de 

outros jornais, que se refere a um anúncio de um homem rico que queria casar e não exigia 

dote, apenas uma boa educação e uma boa conduta moral. O dote não era considerado um 

fator decisivo para o casamento, entretanto, o noivo pedia que a futura esposa possuísse 

algum rendimento, para utilização na compra de vestidos e objetos de uso pessoal. Ou seja, 

a mulher, e sua família, precisavam ter o mínimo necessário para aquela união conjugal, 

considerando a importância da classe social para essas uniões, mas já não era exigido um 

dote material para o homem constituir uma família, e sim “dotes do espírito”. Em outro 

artigo, no periódico O Século: periódico literário, critico e recreativo, de 17 de dezembro 

de 1859, na seção de variedades, um comentário ressaltava o casamento com o dote como 

sendo pautado somente em interesses financeiros, e que servia principalmente para as 

mulheres consideradas sem atributos físicos conseguirem um pretendente, já que possuir 

um belo dote era certeza de um casamento. Na revista Philomathia: revista artística, 

científica e filosófica, de 2 de outubro de 1895, podemos observar mais um comentário 

sobre o declínio da prática do dote e sua ressignificação para outros atributos como beleza 

e educação. O texto da revista narra um casamento que ocorreu sem a mulher levar consigo 

um dote, ou seja, ela foi para a vida matrimonial de “mãos abanando”, e que nesse caso o 

dote que a mulher levou foi, sobretudo, a sua beleza e jovialidade. O conto “As Duas 

Irmãs”, de Xavier de Monte Pin, encontrado no jornal Gazeta de Notícias, de 4 de agosto 

de 1883, apresenta várias situações sobre o comportamento das mulheres no oitocentos. 

Em uma das passagens do conto, sobre o casamento de uma das jovens, mostra como esta 

não participava das conversas consideradas “sérias” entre os pais, mesmo em relação ao 

seu casamento, permanecendo na biblioteca, enquanto sua mãe falava sobre seu futuro 

conjugal. Em outro trecho do conto, o destaque é para a educação doméstica feminina, 

apresentando requisitos necessários para conseguir um bom casamento e ser uma boa 

esposa, não havendo mais o que aprender a não ser esses princípios. No periódico A 

Estrela da Tarde: periódico recreativo, do dia 2 de agosto de 1857, na seção de avisos, 

encontramos um anúncio com toques de ironia, em que uma pretensa mãe queria casar sua 

filha, expressando as qualidades, entre elas as prendas sociais femininas como a dança e o 

canto, assim como o dote em dinheiro. Pelo exagero dos atributos das prendas femininas, 

percebe-se as novas demandas para as noivas, com destaque para a economia doméstica. 

Se com tudo isso não atraísse os candidatos a marido, ainda tinha um trunfo, o dote em 

dinheiro. Uma das mudanças que ocorreram no século XIX e que afetou significativamente 

as relações matrimoniais trata-se da escolha do futuro cônjuge. Se antes a família tinha um 

grande peso na escolha do marido de sua filha, agora a escolha passou a ter um caráter 

mais pessoal. A escolha passou a ser uma questão que se relacionava ao homem e a 

mulher. Outra mudança que está diretamente relacionada às profissões liberais, foi que o 

homem passou a ter um peso maior na contribuição familiar, pois nesse momento grande 
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parte das mulheres ia para o casamento de “mãos abanando”, e quando trazia um dote, ele 

não era tão grande quanto os dotes concedidos no século XVII e XVIII. Esse processo 

pode ser verificado na literatura ficcional quando os romances começam a abordar com 

frequência essa questão.  Na passagem do romance Helena, de Machado de Assis, 

observamos que o investimento em novas prendas sociais ia tornando o costume  do dote 

material menos necessário . Uma das prendas sociais que destacamos é a prática pianística. 

Essa prática começa a se destacar por fazer parte das “prendas sociais femininas”, exigidas 

das mulheres das camadas médias e alta. A sua valorização e difusão no século XIX ocorre 

também por conta das mudanças sociais e culturais que estavam em curso. Ocupando 

sempre um local de destaque dentro das casas da crescente burguesia, o piano era 

apreciado por todos. As moças prendadas tocavam em bailes, encontros entre amigos e 

familiares e saraus, exibindo as técnicas pianísticas que possuíam. Essas mudanças de 

comportamento social podem ser verificas também no comportamento exigido das 

mulheres pela sociedade, que deveriam acima de tudo ser bem prendadas, sabendo portar-

se adequadamente. Uma moça bem prendada seria aquela que sabia as chamadas “prendas 

sociais”, sabendo, portanto, cantar, dançar, pintar e comportar-se perante a sociedade com 

recato e elegância, se diferenciando das mulheres pertencentes a camadas consideradas 

“inferiores” e também do comportamento masculino. Diante do processo de declínio do 

dote pautado em bens materiais, o casamento por amor e afeição entre o casal começou ser 

valorizado, os jornais apresentavam várias poesias em que o amor era enaltecido. Nessas 

poesias é possível também perceber a condição feminina para ser amada, sendo virgem, 

inocente, pura. Compreender os usos e desusos do dote é de fundamental importância para 

entendermos em que parâmetros estavam pautados as organizações familiares, a herança, o 

direito de propriedade, os papéis sociais, as condições das mulheres, especialmente das 

camadas médias e altas, no Maranhão oitocentista. Após a análise desse processo, 

consideramos que essas transformações em relação ao costume do dote e o sistema de 

casamento encontraram um pouco mais de resistência entre as famílias de elite, para 

garantir a união e o princípio da igualdade de classe, embora a herança também garantisse 

essa paridade. Mas, entre as mulheres das camadas médias, os novos atributos associados 

ao dote moderno eram vistos como possibilidade de alcançar bons casamentos, para tanto 

investindo na aquisição dessas novas prendas sociais. Ao longo dessa pesquisa foram 

utilizadas fontes diferenciadas com o intuito de compreender esse costume em diversas 

situações de práticas e críticas, ou seja, seus usos e desusos, o que serve para analisar as 

transformações tanto nos aspectos políticos, econômicos e socioculturais da sociedade 

oitocentista no século XIX,  em especial as relações de gênero. 

 

Palavras-chave: Dote, Declínio, Maranhão Oitocentista.  
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POSSE, COMÉRCIO E CIRCULAÇÃO DE IMPRESSOS A PARTIR DAS OBRAS 

CIRCULANTES ENTRE 1747 A 1823. 

 

Orientanda: Angela Batista dos Santos e SANTOS – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmica do Curso de História Licenciatura – CECEN/ UEMA. 

 

Orientador: José Henrique de Paula BORRALHO. 

Prof. Dr. do Departamento de História e Geografia – CECEN/ UEMA. 

 

Os estudos voltados para as questões dos livros no Maranhão durante muitos anos foram 

escassos, em parte se deve a observação feita por Antonio Bernardino Pereira do Lago que 

em 1822 escreveu no livro, Estatística histórico-geográfica da província do Maranhão, a 

“inexistência de lojas de livros na cidade de São Luís”.  A nossa pesquisa, no entanto, 

mostra perspectivas diferentes das apresentadas até então pela historiografia maranhense. 

Nesse sentido priorizamos informações sobre a posse e comercialização de impressos, no 

circuito Maranhão e Portugal, mapeando livros, impressos, panfletos, comentários, balanço 

de compra e vendas, recomendações e instruções referentes ao período entre 1747 a 1823, 

bem como a análise dos circuitos derivados dessas informações articulando-os a outros 

conjuntos documentais trabalhados por outros integrantes do projeto, como os registros da 

Real Mesa Censória sobre a circulação de livros entre Lisboa e São Luís e os Registros da 

Alfândega de São Luís, preservados, respectivamente, pelo Arquivo Nacional da Torre do 

Tombo e pelo Arquivo Público do Estado do Maranhão. Quanto à metodologia, 

primeiramente entrei em contato com um conjunto de referenciais teóricos proposto pelo 

orientador e pela equipe executora do projeto, Núcleo de estudos do Maranhão Oitocentista 

(NEMO). Os autores trabalhados, por sugestão do orientador, foram: ABREU (2010), 

BORRALHO (2012), CHARTIER (1988; 199; 2009), DARNTON (1990), GALVES 

(2010), NOVAIS (2011). Referente ao sugeridos pelo Núcleo: MAXWELL (1997), MOTA 

(1997), SCHWARCZ (2002), entre outros. Em seguida comecei o mapeamento da documentação. 

A pesquisa de campo ocorreu na hemeroteca da Biblioteca Pública Benedito Leite (BBPL), 

no Arquivo Público do Maranhão (APEM) e na documentação do Arquivo Ultramarino 

(AHU), fornecido pelo Arquivo Público. A documentação analisada na pesquisa é 

majoritariamente do Arquivo Ultramarino, constituem-se de cartas, ofícios, e pareceres 

sobre impressos que circulavam na capitania. A quantidade de livros, folhetos e outros até 

agora mapeados totalizam no num total de 1.159, porém, vale ressaltar que, embora seja 

um número expressivo, muitos dos impressos que vinham em maior quantidade eram 

folhetos. A maioria dos nomes dos exemplares mencionados no AHU tem relação com 

agricultura, por exemplo, referentes aos anos de 1798 a 1804, Algodão, Alugrafia, com 

Estampas Iluminada, Fazendeiros do Brazil, Curssos de Estudos do Comercio e fazd.
a, 

cultura, emanipulação do asucar e Instrucsão sobre a cultura das Batatas, entre outros. O 

que nos faz concluir que o envio fazia parte da “política de ilustrada” desenvolvida por 

Pombal e continuada pelo governo Mariano de melhorar a agricultura. .  E também de certa 

forma, a comercialização de livros, gerava lucros para o governo. Na maioria das cartas ou 

ofícios havia tanto a quantidade livros, bem como a especificação do preço pelo qual o 

exemplar deveria der vendido. Enquanto ao preço é possível deduzir que somente uma 

pequena parte da população podia consumir, pois no documento deixa bem claro que o 

governo provinciano escolhia as pessoas para ficarem com as obra (AHU, Doc. 8.832). Em 

1756 o Marques de Pombal instituiu a Companhia do Comércio do Grão-Pará e Maranhão 

a fim de impulsionar o comércio ultramarino (VILLALTA, 1999). Nesse contexto a coroa 

passou não só investir a economia, mas também promoveu reformas educacionais dentro 

de todo o império ultramarino. Assim observo que o Maranhão contava com livrarias 
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completas e em formação provavelmente na cidade de São Luís (AHU, Doc. 394), o fato 

de haver nesta cidade, mostra que havia uma difusão de conhecimento, que era controlada 

pelos poderes temporal e espiritual.  

 

Tabela 01: Ofícios referentes envios de livros para o Maranhão ano (1761-1800) 
 

Fonte: Arquivo Ultramarino (AHU). O símbolo significa ausência [--] 

 

A tabela acima indica o período em que noto uma maior quantidade de correspondências 

sobre envios de livros para o Maranhão por parte do governo português. Esses livros eram 

enviados para as autoridades da província, que vendiam e remetiam o produto para o 

governo. Se de um lado houve a valorização de certas prerrogativas dos iluministas, por 

outro lado, as ideias que ameaçavam os pilares do antigo regime (VILLALTA, 2000) eram 

contidas por meios de medidas bem convencionais para época, como a criação de órgãos 

que monitorassem a circulação de livros tidos como heréticos e a queima dos mesmos 

(NAZÁRIO, 2005). Nessa conjectura a província de São Luís não escapava da politica de 

censura por parte do governo. Os livros, folhetos, libelos e outros impressos eram 

submetidos a exames. Quaisquer impressos que fosse considerado impróprio eram 

suprimidos. Em 1813 observo que o governo da capitania envia para o reino um 

comunicado relatando ter tomado às devidas providências para que não circule exemplares 

ou folhetos antes do conhecimento do conteúdo por parte do governo (APEM, Livro nº 19. 

Fls 13-13V). Mesmo assim livros proibidos entravam na província, por exemplo, no ofício 

enviado pelo Conde da Barca ao secretário da Marinha e Ultramar sobre o cumprimento da 

lei que instaurava a proibição de certos impressos na província, no caso referido o folheto 

O Preto o Búzio do Mato, que fora retirado dessa circulação por tratar de assuntos 

contrários aos ideais da política ilustrada da época. Em 1799 o sargento-mor Aires 

Carneiro, diante de seu paróco ‘reproduzia passagens duvidosas de livros proibidos’, 

DOC. ANO REMENTENTE QUANTIDADE PREÇO/ 

UNID. 

3.960 1761 Governo Português [--] [--] 

8.019 1799 Governo Português 90 1:000 r
s
 

8.242 1799 Governo Português 80 300r
s
 

8.242 1799 Governo Português 25 120 r
s
 

8.259 1799 Governo Português [--] [--] 

8.386 1799 Governo Português [--] [--] 

8.490 1799 Governo Português 10 1$200 r
s
 

8.799 1800 Governo Português [--] [--] 

8.803 1800 Governo Português [--] [--] 

8.832 1800 Governo Português [--] [--] 

8.850 1800 Governo Português [--] [--] 
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questionava o ofício divino de ‘lições da Sagrada Escritura’... provavelmente influenciados 

pelas ideias anti-inquisitoriais e anti-católicas, Voltaire (VILLALTA, 2000). Assim 

observo que os dados mapeados pela nossa pesquisa mostram uma circulação de 

impressos, folhetos e outros na cidade de São Luís tanto como o controle por parte do 

governo da entrada e saída de livros na província de forma que apontamos novos dados em 

relação à posse, comercio e circulação de livros na cidade de São Luís. 

 

Palavras-chave: Impresso, Comércio, Circulação. 
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INICIAÇÃO À PESQUISA EM MÚSICA POPULAR 
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Orientador: Prof. Dr. Gustavo Alves Alonso Ferreira. 

 

Colaborador: Prof. Ms. Yuri Costa (UEMA). 

 

O Jazz se constituiu como um dos elementos culturais mais relevantes do século XX, e 

passou por diversas mutações e apropriações (BERENDT, 1975). No Brasil, na primeira 

metade do século XX, sua influência se fez bastante expressiva (CALADO, 1990). Essa 

influência fomentou acirrados debates (por suas diferentes apropriações) no seio da crítica 

musical brasileira, que assumiram um papel de defensores da identidade nacional 

(TINHORÃO, 1969). Objetivou-se nessa pesquisa investigar as diferentes apropriações do 

Jazz no ambiente de (des) construção da noção de música popular brasileira ao longo da 

década de 1950, recorte condizente com as fontes utilizadas na pesquisa. Objetivou-se 

também entender o ambiente de difusão do jazz no cenário internacional e as formas pelas 

quais o estilo foi inserido no Brasil na primeira metade do séc. XX; criticar as primeiras 

publicações sobre Jazz produzidas no Brasil na década de 1950 (figura 1); analisar a forma 

como o jazz e seus referenciais de musicalidade, estilo e expressão cultural são debatidos 

na Revista da Música Popular (figura 2); e, por fim, estudar os limites da apropriação, da 

repulsa e da reconfiguração do jazz no cenário de construção da ideia de identidade 

nacional e de música popular. A pesquisa foi realizada no enfoque do encontro direto com 

as fontes, que consistiram em, primeiramente, as primeiras publicações brasileiras acerca 

da temática do Jazz e de todas as publicações da Revista da Música Popular, periódico que 

circulou dentre os anos de Setembro de 1954 a Setembro de 1956, totalizando 14 

publicações. Depois de analisar criteriosamente as fontes, se fez a organização de um 

banco de dados acerca da música popular brasileira no século XX, de forma que 

possibilitasse maior contato com as condições históricas e sociais da música popular 

brasileira. Essa metodologia está relacionada ao referencial teórico da análise discursiva 

optada para a pesquisa, seguindo à luz de Mikhail Bakhtin, compreender os sujeitos e sua 

produção discursiva segundo suas circunstâncias históricas. As obras brasileiras se 

ausentam de qualquer discussão que envolva a questão da relação entre o Jazz e sua 

influência na música brasileira, porém, adotam posturas divergentes no trato com o Jazz, 

seu nascimento, evolução e difusão. Desta forma, não tratam apenas de questões estéticas 

ou musicais, antes reconstroem os fatos históricos que lhes interessam e se calam em 

relação a fatos que não lhes convém. Essa estratégia não é ingênua, mas sim baseada em 

uma opção teórica. Assim, os chamados Tradicionalistas acreditam ser o Jazz autêntico 

produto da zona rural, enquanto os Modernistas apenas o Jazz urbano, e por último e em 

menor número na época, os Ecléticos que defendem todo o processo de evolução do Jazz 

como importante. É interessante destacar que, esses debates estavam presentes 

basicamente, na maioria das produções escritas sobre Jazz estrangeiras e se podem ser 

tratadas como apropriações discursivas, isto é reproduzem em certa medida o discurso de 

tais obras, mas para, além disso, persistem em reclamar sua própria legitimidade 

discursiva. Isso se torna mais claro quando para os discursos são resultado de seu próprio 

contexto histórico (BAKHTIN, 1992), o que não significa que estejam isolados uns dos 

outros, mas mantendo certas continuidades, certas posturas, e ao mesmo tempo rompendo 

com outras continuidades. Esse debate está presente na Revista da Música Popular, 

periódico que circulou dentre os anos de 1954 e 56, tendo diversos contribuintes na área da 
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pesquisa musical e folclórica, músicos etc. A revista está situada em um momento histórico 

bastante contraditório para a história, ainda mais quando se trata da cultura brasileira, para 

alguns pesquisadores simboliza um momento de crise na produção de bens simbólicos 

nacionais, e para outros se trata de um momento decisivo para se pensar a construção da 

identidade nacional. Historicamente a década de 1950 vê chegar um forte consumo em 

bens de consumo estrangeiros, proporcionado pelo avanço da indústria cultural e da 

“cultura de massa”. Esse período, porém, é marcado pela busca de uma identidade nacional 

através da música popular urbana, iniciada pelas próprias camadas médias urbanas. Por 

outro lado, as programações das rádios (principal meio de comunicação e divulgação das 

tendências musicais e culturais estrangeiras) se constituíam como espaço de troca entre 

elementos da música brasileira e da música internacional. Neste sentido, a propaganda do 

caráter moderno da música estrangeira foi amplamente comprada pelo público, inclusive 

músicos brasileiros, que passaram a misturar elementos dos gêneros musicais estrangeiros 

com a música brasileira. Um grupo de intelectuais advindos em sua maioria desses setores 

médios mais nacionalistas entenderam esses acontecimentos como de verdadeira crise na 

cultura brasileira, e um impedimento para as bases da tradição musical e identidade do 

país. Esses sujeitos se reuniram e formaram o corpo de colaboradores da Revista da 

Música Popular, tendo como principal motivação alertar os brasileiros sobre os perigos da 

música estrangeira misturada à música brasileira. A revista, no entanto, quando coloca o 

jazz em meio ao debate sobre a legitimidade da música popular brasileira, chegando a 

considera-lo, ora uma ameaça aos padrões de nacionalidade na música, ora necessário, á 

medida que simboliza um gênero moderno, podendo assim competir para a modernização 

da música brasileira. Essa modernização, no entanto, não deveria por em cheque as 

características populares e nacionais da música produzida no Brasil. Essas contradições 

residem na apropriação do próprio discurso folclorista que a Revista reproduziu, pois desde 

o início optou por um projeto de nacionalização da música brasileira, uma vez que, a 

música urbana difundida pelas rádios se inclinou para o padrão moderno de música que o 

Jazz simbolizava, afetando, sobretudo, os críticos nacionalistas mais conservadores. Desta 

forma, a atração/repulsa desses críticos estava envolvida em um contexto de construção da 

identidade nacional e de seus signos, ou seja, de um consumo simultâneo de bens 

manufaturados estrangeiros, mas também de preocupação com a posição do Brasil em 

relação aos outros países em desenvolvimento, principalmente no quesito cultural. Essa 

perspectiva nacionalista encontrará no início da década de 1960 após o golpe militar e com 

o fortalecimento da esquerda um aspecto mais radical, sendo utilizada como discurso 

xenófobo e anti-imperialista pelo crítico e historiador José Ramos Tinhorão. A pesquisa, 

não se atém a esses acontecimentos, permitindo a futuras pesquisas esse encargo. 

 

Figura 1 - As primeiras publicações nacionais sobre jazz 
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PUBLICIZAÇÃO DO ACERVO DOS JORNAIS O IMPARCIAL E JORNAL 

PEQUENO (1964-1985). 

 

Orientanda: Mariana da SULIDADE – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmica do Curso de História Licenciatura – CECEN-UEMA. 

 

Orientadora: Monica Piccolo ALMEIDA. 

Profª. Drª. Do Departamento de Historia e Geografia CECEN-UEMA. 

 

Após o golpe empresarial militar de 1964 são notáveis as diversas atuações do Estado 

Restrito em benefício do capital oligopolista em consolidação no país. Entre 1964 e 1967 o 

Estado opta por uma política econômica ortodoxa que tinha por objetivo a estabilização 

econômica, esta mesma política ortodoxa que possibilita a opção, a partir de 1968, pelo 

desenvolvimento – legitimado pela Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento, 

período este que ficará caracterizado por “milagre” econômico. No entanto, esta 

caracterização vem sendo duramente criticada nos meios de difusão de pesquisas 

acadêmicas, portanto, será problematizada ao longo deste trabalho. Como forma de suster 

o desenvolvimento contido na Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento há uma 

crescente participação do capital financeiro por meio da atuação de agências financeiras 

estatais e privadas, haja vista que o bloco no poder era composto por frações da burguesia 

vindas do âmbito da sociedade civil, portanto, carregada de interesses particulares que 

visavam tornarem-se hegemônicos. No que diz respeito às apropriações jurídicas feitas em 

prol da classe empresarial, sobretudo de capital transnacional, há a promulgação dos Atos 

Institucionais, a Constituição de 1967, as Resoluções do Banco Central, entre outras. 

Outrossim, essas apropriações jurídicas objetivavam, portanto, beneficiar um segmento da 

sociedade civil através da legítima atuação do Estado Restrito. Essas apropriações 

jurídicas, indiretamente ligadas à classe empresarial, culminaram na explosão de grupos 

financeiros ocorrida no Brasil, sobretudo, entre 1969 a 1973, período em que ocorre, 

paralelamente à consolidação desses oligopólios empresariais, a consolidação do 

capitalismo financeiro no país. Portanto, perceber os diversos caminhos trilhados pela 

economia brasileira é de fundamental importância para que se perceba também o jogo 

político no Brasil recente, haja vista que essas duas instâncias da sociedade não divergem 

ou se isolam, mas estão repletas de correlações. Portanto, este trabalho se propõe a 

perceber a reformulação do capitalismo no Brasil no período de 1964 a 1985, investigando, 

sobretudo, como se deu a consolidação do capitalismo financeiro no país, e suas 

implicações nas instâncias: econômica, política e social. Para que tal objetivo seja 

alcançado, utiliza-se aqui como fonte documental de análise o Jornal O Imparcial e Jornal 

Pequeno. No caso do Brasil, como já foi mencionado, a base da questão política e 

econômica era a Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento, com o foco no 

desenvolvimento, sobretudo entre 1967 e 1973 (Governos Costa e Silva e Médici). O 

gráfico abaixo ilustra as bases da Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento. 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  185 

 
Figura 1: Esquema sobre doutrina de segurança nacional e desenvolvimento. 

 

Como pode ser percebido no gráfico, há três eixos de sustentação da Doutrina de 

Segurança Nacional e Desenvolvimento: a política de colonização, que o ocorre, 

sobretudo, no período do milagre representada na figura da SUDAM, por exemplo; a 

política de desenvolvimento regional, representada na figura da SUDENE; e a política de 

integração nacional que visava inserir o nordeste como forma de garantir subsidio às 

regiões onde a economia brasileira se sustentava: sobretudo região sudeste. Virgínia Fontes 

em seu livro Reflexões im – pertinentes: historia e capitalismo contemporâneo utiliza um 

termo bem pertinente às reconfigurações do capitalismo contemporâneo no Brasil: inclusão 

forçada. Segundo a autora,  

 
[...] o aumento do desemprego pode implicar um alijamento de novo 

tipo: incapazes de prover por outros meios sua própria subsistência 

(exclusão interna, fundadora do capitalismo), os “novos 

desempregados”, cuja vida depende inteiramente de relações 

mercantis, perdem seus pontos centrais de referência. Somam-se 

assim àqueles que já se encontravam “à margem” do mercado 

(subempregos, trabalhos informais e não assalariados) e aos jovens 

recém-chegados ao mercado de trabalho. Nos períodos anteriores, 

essa exclusão interna acompanhava-se de uma inclusão forçada à 

mercantilização da vida social. (FONTES. 2005. p.32. grifos nossos) 

 

Partindo dessa leitura feita por Virgínia Fontes, me permiti atribuir um sentido ampliado a 

esta leitura, isto é, percebendo que dentro das relações sociais havia uma necessidade de 

inclusão de determinada parcela da população a essas relações capitalistas, amplio isso 

percebendo também uma espécie e inclusão forçada entre regiões, isto é, as regiões norte e 

nordeste são inseridas nas relações capital-imperialistas no Brasil de forma que dão 

subsidio às demais regiões do país, sobretudo à região sudeste, de forma que garantem 

matéria prima e mão de obra a essa região. Portanto, da mesma forma que o Brasil se 

insere em uma lógica de mundialização do capital de forma subsidiada em relação aos 

países que manipulam a ordenação financeira mundial. No que diz respeito aos jornais O 

Imparcial e Jornal Pequeno, estes são fontes privilegiadas sobre o tema a que se propõe 

aqui estudar haja vista que os seguintes temas constantemente aparecem nos dois 

periódicos. 
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Tema Sociedade Economia Política 

Eleições X  X 

Golpe X X X 

Oligarquia X  X 

Repressão X  X 

Inflação X X X 

Segurança nacional X  X 

Desenvolvimento  X X X 

Política econômica X X X 

Capital financeiro X X X 
Elaboração própria. Fontes: O Imparcial e Jornal Pequeno 

 

Palavras-chave: Capitalismo, Brasil Recente, Ditadura empresarial militar. 
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POSSE, COMÉRCIO E CIRCULAÇÃO DE LIVROS EM SÃO LUÍS EM TEMPOS 

DE REVOLUÇÃO DO PORTO (1820-1823). 

 

Orientando: Romário Sampaio BASÍLIO – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmico do Curso de História Licenciatura – CECEN/UEMA. 

 

Orientador: Marcelo Cheche GALVES. 

Prof. Dr. do Departamento História e Geografia CECEN/UEMA. 

 

Nessa pesquisa investigo, a partir de uma noção ampla do conceito de Luzes setecentistas e 

suas reverberações, os modos de circulação de impressos entre Portugal e Maranhão, desde 

a fundação da Real Mesa Censória por determinação régia em 1768, até o esgotamento dos 

registros de envio de impressos para o Maranhão, em 1826. Esse estudo se insere na 

chamada História do Livro e da Leitura que, nas últimas décadas, vêm sendo tomada como 

objeto de estudos de renomados cientistas e que, centralmente, se preocupa com a 

necessidade de compreensão dos modos de se ler e, antes disso, dos longos caminhos 

percorridos pelos livros até as prateleiras das lojas, especializadas ou não. No Maranhão 

não existe movimento historiográfico que, até agora, tenha se detido nessas pesquisas, 

tanto por noções equivocadas, cristalizadas por certos trabalhos que afirmaram que até a 

independência o comércio de impressos era nulo, ou mesmo pelo acesso a fontes que, para 

além dos jornais, publicados na província depois de 1821, oferecem informações sobre o 

ambiente letrado maranhense que precede a ‘’adesão’’ e os reordenamentos que se 

seguiram. Nesse caso, a documentação produzida pela Real Mesa Censória, que consiste 

em petições para o envio de carregamentos de livros, permite identificar tanto os agentes 

envolvidos nesse trânsito, como os modos e as literaturas. Pode-se perceber, no gráfico 

abaixo, os principais procuradores e agentes destacados na documentação. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Os principais procuradores e suas requisições – Maranhão, 1794-1827. 
Fonte: ANTT - Real Mesa Censória, Cx. 159; DP: Corte, Estremadura e Ilhas, Mc. 868. 

 
 

Os principais procuradores que assinam essas petições, ou mesmo que as requerem como 

suplicantes, para o Maranhão, destacados no gráfico, atuaram em períodos semelhantes, 

demonstrando a amplitude do comércio e a variedade de conexões. Viúva Bertrand, já no 
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final do século XVII e nos primeiros anos do XIX, enviava constantes carregamentos para 

o Brasil, assim como os outros destacados no gráfico; alguns outros importantes nomes, 

como Manoel Antonio Teixeira da Silva e Antonio Manoel Policarpo da Silva, livreiros 

portugueses, além de outros já conhecidos por comercializarem com outras localidades do 

Império luso-brasileiro, têm possibilitado o estudo sobre trajetórias, negócios e outras 

conexões entre esses mercadores de livros. Destaco também as ‘modalidades’ de envios e 

suas idiossincrasias, como a evidente prática comercial, os pedidos pessoais, e os envios de 

bibliotecas que, em alguns casos identificados, são de estudantes maranhenses a voltar de 

estadias nas universidades europeias, como a de Coimbra. Por fim, os impressos enviados 

possuem uma diversidade que, demandada por um público variado, permite entender os 

interesses e a circulação de ideias pela América portuguesa; nesse caso as literaturas, das 

mais acessíveis, como obras de divertimentos, novelas e de prática católica, até as de 

cunho técnico, como legislações, obras filosóficas ou de ciências naturais, sugerem que o 

ambiente letrado era mais amplo do que apenas restrito a eruditos das bibliotecas coloniais. 

Alguns desses mercadores tinham limitada experiência de envios, de acordo com a 

documentação, em períodos pequenos, como Pedro Joze Rey, em contraste com outros de 

presença maior. A morte de algum deles não representava o fim do negócio que ‘em 

família’ continuava existindo, como no caso da Viúva Bertrand & filhos que, na morte do 

marido, estabelece uma sociedade; essas ‘gentes do livro’ de Lisboa enviavam para todas 

as localidades do Império, ampliando e configurando uma complexa rede de circulação de 

impressos. Essa rede se formatou em uma lógica de privilégios e monopólios que 

desdobrou em uma complexa organização e negociaçes; para a América portuguesa os 

envios das requisições por quantidade pode ser vislumbrado no gráfico. 
 

 

Figura 2– Quantidade de requisições para envio de livros de Lisboa para as colônias 

Fonte: ABREU, p.26-27; ANTT – Real Mesa Censória, cx. 159, elaboração própria. 
 

A expressiva quantidade de petições para as capitanias/províncias mais movimentadas 

economicamente da América portuguesa: Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia justifica a 

quantidade de requisições, assim como pela população. Nos casos de Angola, Goa e 

Macau, já existiam, segundo Alberto Dines (1999, p. 75 apud ABREU, 2003, p.26), 

tipografias desde o século XVI, o que pode justificar o baixo número de envios. Deve-se 

considerar, no entanto, que esses números se referem a documentação preservada e que, 

para além deles, o contrabando e números anteriores a sistematização da censura não 

podem ser aqui computados. No caso das províncias da América portuguesa, o Maranhão 

possui a quarta maior quantidade de requisições, estabelecendo, portanto, uma relação de 
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ordem com as demais, já que, segundo dados do período, possuía a quarta posição em 

número de habitantes e em movimentação econômica. São cerca de 336 requisições de 

envio para o Maranhão; observa-se, no entanto, que as petições para o Maranhão são 

submetidas em um intervalo maior, até 1826, mesmo depois da ‘adesão’ ao Império, em 

1823 - no Desembargo do Paço encontram-se documentos até 1832, com a mesma 

estrutura e com os mesmos agentes: 

 

A existência de documentação no Desembargo do Paço até 1832 para o Maranhão indica 

menos alguma especificidade da mesma e mais a permanência de estruturas e de modos 

burocráticos. A proximidade do Maranhão com Portugal, ainda como sede da Corte, 

durante todo o Setecentos e Oitocentos, e a presença de grandes mercadores portugueses na 

praça de São Luís indicam a tradição dessa relação, que continuará mesmo após a ruptura 

institucional em 1823, com a ‘adesão’ do Maranhão ao projeto de independência. 

 

Palavras-chave: Comércio, Livros, Portugal-Maranhão. 
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O IMAGINÁRIO SOBRE O MAR E OS DEUSES NA ATENAS CLÁSSICA. 

 

Orientando: Talysson Benilson Gonçalves BASTOS – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmico do Curso de História – CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Ana Lívia Bomfim VIEIRA. 

Profª. Drª do Departamento de História e Geografia − CECEN/UEMA. 

 

O plano de pesquisa ―”O imaginário sobre o mar e os deuses na Atenas Clássica” tem 

por finalidade a construção de um saber que relacione o imaginário sobre o mar e o lugar 

social, jurídico e político daqueles que desenvolviam suas dinâmicas naquele espaço, tal 

como a busca pelo estatuto cívico destes agentes: Os pescadores atenienses do período 

Clássico. Esta pesquisa esteve baseada nos seguintes objetivos: identificar o lugar físico de 

atuação do pescador; demostrar que havia uma ideia de negação, por parte dos pescadores, 

no envolvimento com as práticas sociais e políticas instituídas por Atenas e analisar a 

construção dos discursos sobre os “homens do mar”. Primeiramente fizemos um 

levantamento bibliográfico, que envolveu majoritariamente a leitura de documentação 

textual. Para a leitura da documentação primária, optamos pelo método proposto por 

Frontsi-Ducroux (1975) que visa identificar a família lexical de um termo e perceber seus 

atributos, os juízos de valores empregados quando ele aparece na documentação textual, o 

termo que escolhemos foi: alieús (pescador). Segundo a autora, para cada ocorrência o 

contexto nos fornecerá dois tipos de dados: primeiramente o significado do termo, o seu 

emprego e os sentidos atribuídos a ele, segundo: refere-se aos valores que são associados 

ao termo. Então a partir deste termo selecionado e das palavras que formam suas 

respectivas famílias lexicais identificamos, na documentação o sentido dado a ele. Nossa 

discussão teórica se deu após a coleta de alguns documentos primários que serão de suma 

importância para o desenvolver da pesquisa tais como As Leis, Platão (1984); Política, 

Aristóteles (1977) leituras indispensáveis para a construção de um panorama sobre o ideal 

cívico, e as leis regulamentadoras da cidade ideal, tal como o tratado de Oppien, Halieutica 

e as cartas de Alciphron que nos fornecem alguns dados técnicos, o cotidiano e a difícil 

vida dos pescadores, seus anseios e suas esperanças, além disso algumas ações que nos 

permitem a construção de um olhar político sobre aquele grupo. Trabalhamos até agora 

com a ideia de Lugares proposta por Marc Augé (1994), trazendo essa noção para o espaço 

marinho como sendo o lugar estranho, de transição, ou seja, espaço do desconhecido, mas 

que é o espaço de identidade de grupo do pescador “[...] a partir do momento que o 

dispositivo espacial é, ao mesmo tempo, o que exprime a identidade do grupo, as origens 

do grupo são, muitas vezes, diversas, mas é a identidade do lugar que o funda, congrega e 

une, (Augé, 1994, p.45)”.   O ateniense, do período clássico, tinha em seu cotidiano a forte 

presença do mar, afinal eram 180 quilômetros de costa, acreditamos que deste contato o 

homem criou suas interpretações e os símbolos, seja de grupo ou individual acerca deste 

espaço, seja em seu aspecto mais “prestigioso” ou pelo seu lado negativo “[...] o sentido 

dos outros nos confronta com a evidência do sentido que os outros, indivíduos ou 

coletividade, elaboram[...] o sentido social, isto é, o conjunto das relações simbolizadas, 

instituídas e vividas entre uns e outros no seio de uma coletividade que esse conjunto 

permite identificar como tal” (Augé, 1999, p.9). Trabalhamos também com o conceito de 

identidade/alteridade “alteridade, noção vaga e excessivamente ampla, mas que não reputo 

anacrônica, na medida em que os gregos a conheceram e utilizaram. Assim é que Platão 

opõe a categoria do mesmo à do outro em geral, tó héteron (Vernant,1991, p.12) o qual 

encontramos eco em outra obra de Augé, O Sentido do Outro (1999). Outra bibliografia de 

extremo significado para nossa pesquisa é a tese de doutorado, já publicada em modelo de 
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livro, da professora Drª Ana Lívia Bomfim Vieira, através de sua leitura pudemos pensar 

quais caminhos seguir e quais evitar, sua abordagem inédita e a riqueza de sua obra foram 

as inspirações para o desenvolvimento desta pesquisa. Discutimos ainda os conceitos de 

plena cidadania que aparecem em G. Starr (2005) juntamente com a crítica tecida por 

Moses I. Finley (1988) ao regime democrático em Atenas e a relativização da plena 

participação cidadã.O foco nas obras As Leis de Platão e a Política de Aristóteles nos 

proporcionou perceber o quanto estes filósofos viam a democracia enquanto um sistema 

altamente falho uma vez que não abarcava, em seu total, o dêmos. Logicamente 

poderíamos atribuir isso às suas posições favoráveis a política oligárquica, no entanto a 

objeção de Platão chama a atenção para a “apatia” política que o grupo dos pescadores 

partilhava, entra aqui a teoria política da democracia desenvolvida por Finley (1988) que 

demonstra um medo iminente das elites intelectuais atenienses (no caso Platão e 

Aristóteles principalmente) de que a democracia poderia se tornar um governo pelos 

pobres e para o interesse dos pobres. Uma das principais críticas historiográficas à ideia de 

plena democracia é o fato de que apenas uma parte restrita da população realmente 

participava nas discussões e assembleias, isso se dá pois apenas cidadãos poderiam votar, e 

uma vez que a ideia de cidadão em Atenas era muito especifica ( homem, maior de 18 anos 

e filho de pai e mãe ateniense) o que acabava por excluir grande parte do contingente 

humano que habitava a Ática que seriam no caso, os metecos ( estrangeiros domiciliados) 

escravos e mulheres. No entanto essa crítica é rasa, uma vez que excluir os estrangeiros, as 

mulheres e os escravos era algo que fazia parte da própria estrutura social ateniense, no 

entanto pensar que mesmo pessoas que eram consideradas como cidadãos e não se 

interessavam em votar (a exemplo dos próprios pescadores. Não encontramos na 

documentação trabalhada nenhuma referência que aponte estes homens como estrangeiros, 

ou metecos, possuindo portanto direitos jurídicos, mesmo que não se interessassem por 

exerce-los) nos ilustra o quanto este regime ainda era limitado. Segundo Finley (1988) no 

tempo de Péricles, o número de cidadãos qualificados era cerca de 35 ou 40 mil, no entanto 

o ponto crítico a se pensar é quanto deste contingente realmente ia às reuniões, é sensato 

imaginar, por exemplo, que em condições normais, a assistência fosse constituída 

principalmente dos residentes urbanos. Poucos camponeses fariam a viajem para 

comparecer a uma reunião da Assembleia. Portanto, grande parte da população qualificada 

estava excluída, no que diz respeito à participação direta. Um dos principais motivos para 

que estes cidadãos se mantivessem alheios ao voto era a própria distância do centro cívico 

(que era a Acrópole e onde ocorria as assembleias) das outras áreas consideradas 

campesinas, na verdade alguns autores defendem que a maioria dos habitantes de Atenas se 

concentravam nessas regiões mais afastadas. Em sociedade é possível perceber vários 

grupos específicos que possuem uma identidade e práticas comuns próprias. A sociedade 

como um todo abarca diversos grupos heterogêneos. Para as sociedades antigas é preciso 

identificar os pontos de pertencimento que fazem os grupos heterogêneos verem-se 

enquanto sociedade total. Partindo da ideia de que a democracia, os ritos cívicos ou mesmo 

o “espirito imperialista” eram pontos de pertencimento político, social, ou mesmo 

econômico de uma “comunidade nuclear” que tinha por área de atuação a vida urbana, 

percebemos pelos elementos já elencados a caracterização do cidadão padrão. Quando 

lançamos tais perspectivas para o modelo de vida dos pescadores não há harmonia com a 

ideia de cidadão nuclear urbano construída acima. Para os pescadores há uma outra 

formulação, em sua subcomunidade a principal ligação era o viés profissional, muito 

provavelmente suas associações seriam aquilo que indicamos como “associações de oficio” 

na qual as relações de xênia permeavam as interações. Concluímos que a principal causa 

para a “apatia” política deste grupo dava-se por uma falta de reconhecimento, pelo viés 

identitário, de um significado pertinente para o seu envolvimento com as atividades 
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políticas da polis. Os pescadores eram um grupo isolado e apolítico do ponto de vista de 

seus contemporâneos, mas que constituíram uma comunidade própria, com características 

próprias e que se estabeleciam, muito provavelmente, em uma região definida: a costa 

ateniense. Sendo a democracia um regime do povo e para o povo, o que poderia trazer um 

anseio de melhora social para todos os grupos menos abastados e a possibilidade de 

participação direta nas decisões da polis, uma experiência de governo nunca antes pensada 

no mundo antigo ocidental no qual as tiranias e os regimes oligarcas se destacavam, posto 

isso, um dos nossos principais questionamentos girou entorno dessa recusa por parte deste 

grupo em especifico, os pescadores, neste modelo político, tal como o imaginário negativo 

que foi se constituindo sobre o mar  fazendo com que estes pescadores fossem vistos com 

características próprias do mar, “homens mais que humanos” homens mar. 

 

Palavras-chave: Mar, Política, Alteridade. 
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1.6 CIÊNCIAS HUMANAS 

1.6.3 Educação 
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INTERESSES E POSTURAS DE JOVENS ESTUDANTES DE SÃO LUÍS FRENTE 

ÀS CIÊNCIAS: APLICAÇÃO DO ROSE – BRASIL. 

 

Orientanda: Elizama Conceição ROCHA – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Ligia TCHAICKA. 

Profª Drª do Departamento de Química e Biologia CECEN/UEMA. 

 

Colaboradores: Jessica Oliveira deSOUSA – Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas 

CECEN/UEMA; Renata Martins LIMA – Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas 

CECEN/UEMA; Andressa Isabela Ferreira da Silva – Acadêmica do Curso de Ciências 

Biológicas CECEN/ UEMA. 

 

O conhecimento científico torna-se cada vez mais necessário ao cidadão comum, um 

recurso ao qual todos recorremos para obter orientação em nossas decisões diárias. A 

ciência e a tecnologia no Brasil conquistaram uma posição expressiva em relação a outros 

países nos últimos anos. Contudo, atualmente o Brasil não tem alcançado seus objetivos 

em relação à educação em geral, muito menos no que se refere a educação científica. 

(FROSSARD, 2013). O ROSE consiste em um projeto de pesquisa comparativa 

internacional que busca ressaltar os fatores relevantes para os estudantes no aprendizado de 

ciência e tecnologia, tendo como objetivo saber as concepções dos alunos sobre o ensino 

de ciências. O instrumento ROSE-Brasil divide-se em sessões, cada uma refere-se a um 

tipo de interesse. Ele inicia com uma breve apresentação do ROSE-Brasil ao aluno, 

referindo-se também a amostra e às questões socioeconômicas. Utilizando este instrumento 

objetivamos identificar o interesse que estudantes de nível médio de escolas públicas e 

privadas tem pela ciência e analisar o status do ensino em ciências em escolas de São 

Luís.Para a realização desse trabalho uma equipe foi formada e capacitada, em seguida 

estabeleceu-se contato com a direção escolar, professores e estudantes para apresentação e 

aplicação do ROSE-Brasil.Logo após foi realizada a tabulação e consolidação dos dados 

obtidos, análises e estudos das informações coletadas.O questionário ROSE foi aplicado 

em 6 escolas: Adventista da Cohab, Batista do João Paulo, São Vicente de Paulo, Upaon-

Açu, Vinícius de Moraes e Liceu Maranhense, destas 4 são privadas e 2 públicas. O total 

de alunos participantes foi de 181, com exceção daqueles que estudam na Escola 

Adventista da Cohab todos os demais cursam o 1° ano do ensino médio. A figura 01, 

abaixo, mostra a distribuição dos mesmos pelas escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Distribuição dos alunos 

pelas escolas. 

 

Fig. 01: Distribuição dos alunos pelas escolas. 
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A maior representatividade em relação ao gênero é dos meninos, com 56%. Quanto à 

idade, 40% têm quinze anos e 24% quatorze, faixa etária considerada adequada para os 

objetivos do projeto. Para o conhecimento das informações socioeconômicas, o 

questionário possui duas questões: uma relacionada à posse de livros e outra à quantidade 

de banheiros presentes na casa dos alunos. No âmbito ludovicense apenas 19% dos alunos 

possuem menos de cinquenta livros em casa, o que indica ampla distribuição deste bem 

cultural. A faixa onde concentrou-se maior porcentagem (33%) foi a de 11 a 50 livros. Em 

relação ao número de banheiros, os resultados apontam que na maioria dos domicílios dos 

alunos amostrados há dois banheiros. Na sessão “O que eu quero aprender”, houve grande 

interesse dos alunos em fenômenos que os cientistas ainda não conseguem explicar. 

Seguido das doenças sexualmente transmissíveis e como se proteger delas. Sexo e 

reprodução também ocupa colocação alta. Assim como, o câncer, o que sabemos e como 

podemos tratá-lo. Os estudantes estão preocupados com sexo e reprodução, bem como com 

controle da natalidade e contracepção (TOLENTINO-NETO, 2008). Quando trata-se de “O 

meu futuro emprego”, as questões de maior importância para os alunos estão o 

conhecimento e pesquisa sobre as coisas, ocupando posição de destaque. Em relação 

àquelas de menor interesse estão a invenção/construção e conserto de coisas. Nenhum dos 

alunos demonstrou interesse em “Trabalhar para alguém”. Na sessão “Eu e os desafios 

ambientais” os jovens não se sentem isentos das ameaças ao ambiente, possuem visão 

otimista quanto ao futuro e consideram que podemos encontrar soluções para os problemas 

ambientais, além de estarem dispostos a agirem pelo meio ambiente (BIZZO, 2013). Ao 

questionar sobre “As minhas aulas de ciências” os estudantes consideram a disciplina 

ciências interessante e afirmam que ela não aborda conteúdos difíceis, apesar de não 

tornarem-se mais críticos e céticos com o estudo da mesma. Consideram a ciência escolar 

importante e possuem visão otimista quanto ao papel da ciência e tecnologia na sociedade. 

O papel da educação científica formal é fomentar atitudes positivas para com a ciência, o 

que gera uma apreciação geral das pessoas pela mesma (FROSSARD, 2013). A falta de 

desafio intelectual é um dos fatores que levam ao desinteresse dos alunos pela ciência 

escolar. Poucas aulas experimentais, trabalho pedagógico repetitivo e conteúdo curricular 

inapropriado foram apontados por alguns pesquisadores (HERNANDO, 2002). Ao 

questionar sobre “As minhas opiniões sobre a ciência e a tecnologia”, observou-se grande 

valor atribuído à ciência e tecnologia, importantes para o desenvolvimento de uma 

sociedade e esperança de cura para doenças como a AIDS, o câncer, etc. A evolução da 

ciência e da tecnologia paralelamente permite-nos atingir altos patamares de 

conhecimento, novas conquistas e progressos significativos para a espécie humana. Há 

anos os cientistas sabem como montar um retrovírus, HIV, por exemplo. Doenças temidas 

como a tuberculose e hanseníase (antiga lepra) já possuem tratamento. O avanço tem 

ocorrido há pouco tempo e muito rapidamente, desafiando o que jamais imaginava-

se.Contudo, os alunos expressaram que a ciência e a tecnologia não podem resolver muitos 

outros problemas, como ajudar os pobres. Talvez pelo fato de verem-nas apenas pela ótica 

mais superficial e não irem a fundo, visto que a UNESCO afirma que a tecnologia aliada à 

ciência é responsável pela eficiência da produtividade do campo, esse ponto é apenas um 

dos que beneficiam todas as camadas sociais, inclusive para os pobres.O conhecimento das 

concepções e crenças dos estudantes sobre ciência e tecnologia constituem-se 

fundamentais para que os jovens construam uma visão adequada das mesmas, fato que na 

maioria das vezes é abordado de forma implícita no currículo de ciências. Muitas vezes, 

não está claro o papel da ciência e tecnologia na sociedade atual, e mais ainda, de sua 

dinâmica interna (MURPHY et al, 2003). Na sessão “Quantas vezes você já realizou as 

seguintes atividades”, os alunos demonstraram grande envolvimento no uso da tecnologia 

como televisão, cinema, computadores e internet. Bem como a busca por assuntos sobre 
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natureza e ciência em livros e revistas. Em contrapartida atividades como visitas a centros 

de ciências ou museus de ciências foram raramente realizadas. A tecnologia tem 

aproximado pessoas, quebrado barreiras e facilitado a vida de muitos. Por outro lado, ela 

também individualiza o ser humano, diminuindo os níveis de criatividade, imaginação e 

percepção. Por muitas vezes o homem tem deixado de lado sua capacidade criadora para 

tornar-se um mero reprodutor de informações (OSBORNE, 2003). Quanto à religiosidade 

dos alunos, a maioria são católicos, seguidos daqueles que não possuem nenhuma religião 

e uma boa representatividade de adventistas, que pode ser explicada pela filosofia cristã 

adotada pela Escola Adventista.  Além de outras denominações protestantes que não foram 

citadas. Constatou-se que os estudantes apresentam pouco entendimento de conceitos 

associados à evolução. Quando questionados sobre “O que eu concordo” observa-se que os 

estudantes compreendem a evolução como sinônimo de progresso e/ou melhora, que a 

competição associada aos processos seletivos restringem-se à pura violência e que a 

adaptação é um mecanismo que ocorre somente durante o ciclo vital de um organismo. Em 

relação à espécie humana, os alunos consideram o homem como o ápice da evolução, 

fazem distinções entre evolução biológica e evolução cultural, além da aceitação 

criacionista que nega os preceitos científicos e reconhece a Criação como teoria que 

explica a origem da vida e evolução das espécies (MURPHY et al, 2003). As avaliações 

são extremamente necessárias para a progressão da qualidade de ensino, sem elas fica 

muito difícil traçar planos eficientes que resolvam o problema. Além disso, elas devem ser 

discutidas pelos pesquisadores, pais, professores e administradores. O grande desafio está 

na aprendizagem dentro das salas de aula (TOLENTINO-NETO, 2008). Compreender 

como os jovens pensam, posicionam-se, o que desejam, o que já experimentaram e o que 

pretendem é muito importante para solucionar as questões de qualidade educacionais. 

 

Palavras-chave: Educação, Ciências, ROSE. 
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ANÁLISE DOCUMENTAL DO RELATÓRIO FINAL DA CPI DA PEDOFILIA: O 

QUE DIZ O RELATÓRIO SOBRE O PEDÓFILO, A PEDOFILIA E O PAPEL DA 

ESCOLA E DO/A PROFESSOR/A COMO INSTÂNCIA E SUJEITOS NA 

DISCUSSÃO DESSE FENÔMENO SOCIOCULTURAL COMPLEXO? 

 

Orientando: Yuri Jorge Almeida da SILVA – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas Licenciatura – CECEN/UEMA. 

 

Orientador: Jackson Ronie Sá-SILVA. 
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Um novo objeto vem ganhando destaque nas últimas décadas na sociedade brasileira: a 

pedofilia. Esse fenômeno vem sendo caracterizado e definido por diversos campos como a 

Medicina, o Direito, a Psiquiatria, a Psicologia e o Jornalismo, em virtude de casos 

crescentes de abuso sexual, prostituição e exploração infantil. O Estado brasileiro, 

percebendo o problema em nível nacional, criou a Comissão Parlamentar de Inquérito da 

Pedofilia, instaurada em 04 de março de 2008 através do Requerimento nº 200, assinada 

por senadores/as, com o objetivo de investigar e apurar a utilização da Internet como 

prática de crimes de pedofilia, bem como a relação desses crimes com o crime organizado. 

Isso evidencia uma preocupação interna do Brasil vinculada a um movimento internacional 

de proteção da infância e que acaba travando uma disputa de saberes sobre o pedófilo e a 

pedofilia, do saber médico-psiquiátrico, afirmando a ideia de perversão, ao jurídico-penal, 

que passa a vê-lo como criminoso (RODRIGUES, 2011). A partir disso, esta pesquisa 

buscou compreender os discursos sobre a pedofilia imprimidos no Relatório Final da CPI 

da Pedofilia. Outros objetivos da investigação foram: problematizar os discursos inscritos 

no Relatório da CPI sobre quem é o pedófilo e qual a ideia de infância elaborada e 

divulgada nesse documento; verificar se o Relatório Federal da CPI da Pedofilia percebe a 

educação e a escola como instituições importantes na discussão desse fenômeno 

sociocultural complexo; problematizar os pontos de vista de outros campos do 

conhecimento como a Sociologia, Antropologia e a Educação. A pesquisa, de cunho 

qualitativo, utilizou os pressupostos teórico-metodológicos da investigação documental, 

dos estudos culturais, e da perspectiva foucaultiana de análise. O material de investigação 

foi o Relatório Final da CPI da Pedofilia. Realizou-se leitura em profundidade e 

categorização das 1969 páginas do Relatório Federal da CPI. Os dados foram 

categorizados de acordo com o referencial de análise temática apresentada por Minayo 

(2008). As categorias de análise construídas foram: “O que é pedofilia” com as seguintes 

subcategorias “Pedofilia como crime”, “Pedofilia como doença, anormalidade e 

transtorno” e “Pedofilia como tara, desvio que corrompe”; “Imagens do pedófilo”; “O 

caráter educativo da CPI da Pedofilia”; “A imagem da criança no Relatório da CPI” e 

“Contrapontos do Relatório da CPI”. As análises das categorias revelaram que os 

senadores fazem referência à pedofilia como crimes de abuso e exploração sexual de 

crianças e adolescentes, ou seja, a pedofilia constitui-se como qualquer crime sexual 

praticado contra crianças. É importante ressaltar que empregar o termo pedofilia como 

conjunto dessas práticas sexuais é errôneo o pedófilo pode ou não relacionar-se 

sexualmente com a criança, “[...] é possível que essa pessoa mantenha seus desejos sexuais 

apenas no nível da fantasia” (LANDINI, 2011, p. 82). Os senadores afirmam que a 

pedofilia “é um transtorno da sexualidade, um padrão de comportamento sexual anormal 

difícil de ser caracterizado e tratado”. A ideia de transtorno referida no relatório é 

biomédica-psiquiátrica e está relacionada à doença, a desordem e perturbação mental e 

essa palavra é usada várias vezes para marcar essa relação. A pedofilia também é apontada 
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como anormalidade. A partir desses conceitos criam-se as “sexualidades periféricas” 

(FOUCAULT, 1988, p. 48), aquelas que fogem a um princípio de normalidade e 

configuram os despropósitos sexuais, que vão nomear personagens: as crianças precoces; 

os homossexuais; os maníacos; os pervertidos, entre outros No Relatório da CPI o pedófilo 

assume a representação do “monstro sexual” (FOUCAULT, 2010), o ser desviante, que 

interroga tanto o sistema médico como o sistema jurídico. O pedófilo então migra do 

campo médico para o jurídico, do ser anormal-doente para o animal-criminoso, e a 

monstruosidade é o substantivo que marca essa transição visto que o pedófilo é 

considerado doente, mas tem consciência de seus atos e escolhe causar dano físico e moral 

na criança, mesmo que incitado por um impulso doentio irreprimível. A criança é vista no 

Relatório da CPI, como parte frágil e indefesa da sociedade. Esse discurso caracterizado 

como nostálgico foi utilizado para referir de forma emotiva à criança pode ser entendido 

como um mecanismo da pedagogia política da emoção usada para causar uma comoção e 

adquirir apoio total e irrestrito das pessoas ao apoio da CPI, mostrando não só uma 

preocupação com as crianças, mas também um discurso apelativo. O estudo evidenciou 

que a linguagem empregada na construção do Relatório da CPI é para marcar o sujeito que 

borra os padrões sociais, o conceito de pedofilia é percebido pelo viés patológico, “doença, 

um transtorno grave e que deve ser tratado” e jurídico, no qual serve para designar os 

crimes de exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. Os senadores utilizaram 

discursos moralistas para se referir ao pedófilo tendo como perspectiva uma pedagogia 

emotiva que induz os/as leitores/as a construírem a ideia do “pedófilo monstro”, sendo que 

o mesmo é apresentado no Relatório da CPI como do gênero masculino. A infância e o 

infante são construídos como frágeis, dóceis, inocentes e carentes de uma proteção extrema 

do adulto. É importante destacar também que os parlamentares não apontaram a questão 

das crianças e adolescentes que atualmente passam por um processo de adultização e 

hiperexposição proporcionados pelo consumismo, por novas tecnologias digitais e pela 

internet revelando que apesar de haver leis que proíbem e criminalizam troca e divulgação 

de pornografia infantil, não garantem que as próprias crianças e adolescentes postem e 

troquem imagens entre si, mostrando então as lacunas que as leis possuem. Não houve uma 

preocupação do Relatório Final da CPI da Pedofilia em apontar a educação e a escola 

como possibilidade de divulgação de informações sobre o tema pedofilia. Embora tenham 

sido apodados encaminhamentos ao Ministério da Educação, como o uso do “Guia 

Escolar: Métodos para Identificação de Sinais de Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes”, não foi discutido nas atividades CPI como utiliza-lo.  

 

Palavras-chave: Educação, Pedofilia, Pesquisa documental.  
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A ESCRITA FEMININA AFRODESCENDENTES NO MARANHÃO NO ANO DE 

1856 A 1889. 

 

Orientanda: Alicia Dandara Tavares de Sousa SANTOS – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmica do Curso Letras – Português/ Inglês e Respectivas Literaturas. 

 

Orientadora: Algemira de Macedo MENDES. 

Profª Drª. do Departamento de Letras CESC/UEMA. 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar o  resgate de  escritoras afro-brasileiras 

maranhenses do fim do século XIX. Mostra-se que a produção  escrita de mulheres negras 

durante a escravidão foi pouca, porém, muitas se libertaram da repressão que lhes foi 

imposta e publicaram   obras que  muitas vezes denunciavam os abusos sofridos. A mulher 

e o negro foram instrumentos de uma sociedade racista e patriarcal, onde estes não 

possuíam voz. Assim, é imprescindível que busquemos  maneiras de dar voz aqueles que 

foram calados por séculos.No decorrer da pesquisa  poucas foram as escritoras 

encontradas, por isso nos detemos a escritora Maria Firmina dos Reis que se configura com 

a única mulher negra a escrever no século XIX sobre a escravidão. A escrita feminina no 

maranhão teve pouca visibilidade no século XIX. Não era permitido que as mulheres da 

época praticassem qualquer atividade tida como masculina, elas deveriam aprender as 

tarefas domésticas para tornarem-se boas mães e esposas. Norma Telles (2008) afirma que: 

“Percebida e constituída como frágil, a mulher precisava ser protegida e controlada. Toda e 

qualquer atividade fora do espaço doméstico poderia representar um risco. Mesmo o 

trabalho das jovens das camadas populares nas fábricas, no comércio ou nos escritórios, 

era aceito como uma espécie de fatalidade. Ainda que indispensável para a sobrevivência, 

o trabalho poderia ameaça-las como mulheres, por isso o trabalho deveria ser exercido de 

modo a não afasta-las da vida familiar, dos deveres domésticos, da alegria da maternidade, 

da pureza do lar. As jovens normalistas, muitas delas atraídas para o magistério por 

necessidade, outas por ambicionarem ir além dos tradicionais espaços sociais e 

intelectuais, seriam também cercadas por restrições cuidados para que sua 

profissionalização não se chocasse com sua feminilidade”. Assim, a possibilidade de 

tornar-se escritora era bem pequena para as mulheres desta época. A mulher na sociedade 

patriarcal sempre foi vista como uma parte do homem. Assim, a única forma de uma 

mulher torna-se respeitável era através do casamento, esta deveria ser passiva em relação 

ao seu marido e acatar todos os seus desejos. Michel Foucault (1997) em seu livro A 

mulher/ Os rapazes da história da sexualidade, explicita que naquela época as faltas 

cometidas pelo marido deveriam ser perdoadas, e que a esposa não poderia queixar-se de 

qualquer falta que ele possa ter cometido. As mulheres negras possuíam oportunidade 

ainda menores, pertencendo a um grupo escravizado e relegado a própria sorte foram 

poucas as que conseguiram vencer a opressão social e expressar a sua voz através da 

literatura. A mulher negra sempre foi percebida como um ser sexual, assim, sua produção 

não poderia ser levada a sério, por ser mulher e negra suas produções não poderiam jamais 

chegar ao patamar dos escritos clássicos. Razão pela qual este projeto tem por objetivo 

trazer a luz os escritos que foram esquecidos pela história de mulheres que apesar dos 

obstáculos que lhes foram impostos conseguiram se sobressair à época e aos costumes. 

Ainda, pretende-se caracterizar a produção encontrada. A pesquisa foi realizada a partir de 

levantamento em jornais, revistas da época, coletânea, e, sobretudo em fontes primárias 

encontradas nos setores de obras raras dos arquivos e bibliotecas públicas, bem como em 

acervos particulares, e ainda em teses, dissertação de mestrados (impressos virtuais) que 

tratem da questão. Maria Firmina dos Reis, nascida em 11 de outubro de 1825, em São 
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Luís – MA foi uma das mulheres a quebrar os paradigmas de sua época. Era mestiça, 

bastarda e por causa da precária situação do ensino na época, que oferecia poucas 

oportunidades para as mulheres, tornou-se autodidata e assim conseguiu aprender e 

dominar o Francês. Apesar dos problemas enfrentados, foi a única aprovada em um 

concurso no ano de 1847, tornando-se a primeira professora concursada no estado, viveu a 

maior parte de sua vida na cidade de Guimarães, com sua mãe, tia e primas. Esta autora é o 

exemplo de mente a frente de seu tempo, apesar de todos os problemas enfrentados e de 

todas as regras sociais que lhe determinavam como inferior aos demais, tornou-se uma 

autora que apesar de não obter muito reconhecimento lutou por seus ideais e pelos direitos 

que acreditava possuir. Maria Firmina também é conhecida por ter sido a primeira mulher 

a escrever sobre a abolição, com o seu romance Úrsula, porém, diferentemente das 

narrativas sobre escravos, esta mostrava a realidade dos abusos sofridos por escravos e 

como a instituição escravagista era cruel.Após o abolicionismo se tornar um movimento 

forte no Brasil, muitos escritores passaram a tratar o tema como um bem para os senhores 

de escravo. Os escravos que antes eram definidos como fiéis trabalhadores esforçados e 

satisfeitos passaram a ser descritos como “demônios”. Maria Firmina, porém, inovou de 

diversas formas em sua literatura, além de ser a primeira a tratar da abolição, ela não se 

deixou envolver pelas representações dos negros dos escritores da época. Em suas obras os 

escravos eram as vítimas, pessoas reais. Além da representação do negro, Maria Firmina 

também inclui a questão feminina em suas obras, ela lhes dá voz. A autora consegue 

demonstrar a real situação da mulher na época em que viveu e, apesar de todas as 

proibições ela consegue, mais uma vez, dar espaço aquelas que foram impossibilitadas de 

falar por si mesmas.Poucos são os (as) escritores (as) afrodescendentes que possuem fama 

por sua produção literária, como diz David Brookshaw: “O estudante de literatura 

brasileira não pode deixar de impressionar-se, em algum momento de seus estudos, com a 

evidente falta de escritores negros neste país.” (BROOKSHAW, 1983). Para a escritora 

afrodescendente, o percurso é ainda mais desafiador, pois, além de terem pouca 

visibilidade como mulheres e autoras, obtinham ainda menos reconhecimento ao fazerem 

parte do grupo escravizado por séculos em uma sociedade racista. É preciso compreender a 

falta de produção literária produzida por escritoras negras, pois, muitas destas foram 

impedidas de contar suas histórias, porém, também é necessária a certeza de que muitas, 

assim como Maria Firmina, ainda não foram encontradas e talvez seus escritos demorem a 

ver a luz. Maria Firmina foi pioneira, mas, é possível que muitas outras tenham seguido 

seus passos, assim, através de uma investigação maior pode-se encontrar outras autoras que 

também quebraram paradigmas e venceram preconceitos, tanto no século XIX como no 

século XX. 

 

Palavras-chave: Escritoras negras, Memória, Literatura Afrodescendente. 
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INVESTIGANDO A APRENDINZAGEM DA FÍSICA ATRAVÉS DO TEATRO 

CIENTÍFICO. 

 

Orientanda: Ducenir Paz da SILVA – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmica do Curso de História – CESC/UEMA. 

 

Orientadora: Maria de Fátima SALGADO. 

Profª. Dr.ª do Departamento de Matemática e Física CESC/UEMA. 

 

Colaborador: Wenderson Francisco Ferreira da SILVA – Graduando em Física 

Licenciatura/UEMA. 

 

A relação profícua entre o Ensino da Física e utilização do Teatro Científico como 

estratégia de potencializar a compreensão e divulgação de conhecimentos, conceitos, 

processos de evolução, aspectos históricos de teorias científicas e mesmo a experiência 

individual de diversos cientistas têm proporcionado uma renovação das práticas educativas 

em sala de aula, através de uma didática de ensino-aprendizagem na perspectiva 

educacional definida na Lei 9.394/96, esta estabelecida nas Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (BRASIL), ao propor que a Educação Superior visa “promover a divulgação de 

conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e 

comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação”, 

proporcionando desta maneira a inter-relação entre teoria e prática. Ao trabalhar o ensino 

da arte Gasset (2008), percebe que seus efeitos sociais a primeira vistas são intrínsecos, ou 

seja, não se percebe como a arte pode adentrar no espaço íntimo do indivíduo, porém a 

mesma transforma a visão dos indivíduos frente a novas perspectivas de ensino e adentram 

ao mundo da curiosidade e criatividade. Neste intuito, o projeto desenvolvido na instituição 

C.E. Aluísio Azevedo com estudantes do 1º ano e 2º ano do Ensino Médio, no período de 

agosto de 2013 a julho de 2014, teve como objetivo: promover a integração do teatro com 

o ensino de Física, demonstrando que, por intermédio de peças teatrais, os aspectos 

históricos, conceituais e práticos pertencentes a essa área do conhecimento podem ser 

apresentados aos educandos de forma mais atrativa, possibilitando maior sucesso no 

processo de ensino-aprendizagem. Para isto, foi estudado um referencial teórico para 

suporte nas atividades, conversa com a direção e estudantes, aplicação de questionário para 

sondar o nível de compreensão da disciplina Física, seção de aulas tira dúvidas (focando 

assuntos que estavam sendo estudados), realização de experiências para melhor explanação 

do conteúdo, aulas cênicas e roteirização de peças teatrais para exposição tanto na 

instituição como na comunidade.  No decorrer do projeto foram trabalhados dois grupos 

diferentes; o primeiro, no segundo semestre de 2013, período que demos continuidade com 

o grupo de estudantes do 2º ano do Ensino Médio, estes desenvolveu a peça: Socorridos 

pela ciência (figura 1) encenada na SNCT – 2014 e no auditório do CESC/UEMA para 

estudantes do C.E. Inácio Passarinho, a proposta cênica, foca o estudo da termodinâmica, 

assunto que os mesmo estavam trabalhando em sala. 
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Figura 1: Estudantes apresentando a peça: Socorridos pela ciência, na Praça Pantheon na 

SNCT-2014. 

 

Os estudantes envolvidos no projeto tiveram papel fundamental na peça escrita, eles 

discutiram os atos e selecionaram os experimentos que fariam parte da peça selecionando 

músicas, falas, nomes entre outros elementos; neste sentido, eles foram os protagonistas e 

escritores de sua realidade, pois o teatro é a realidade vivenciada por cada um a seu jeito e 

vontade. Como resultado quantitativo (Figura 2) foi observado um rendimento crescente 

na disciplina Física, desencadeando a aprovação de 90% da turma. Em relação aos 

estudantes reprovados dois não frequentavam as reuniões e uma por motivos pessoais 

desistiu do projeto ainda no 2º bimestre do ano letivo. 
 

 
Figura 2: representação gráfica das notas do segundo semestre dos estudantes 

participantes do projeto. 
 

No primeiro semestre de 2014 trabalhamos com estudantes de seis turmas de 1º ano do 

Ensino Médio, estes desenvolveram três peças: Casamento suspenso (figura 3), 

conhecendo a Kepler (figura 4) e programa é show de invenções (figura 5). As 

apresentações foram na instituição C.E. Aluísio Azevedo no 1º Festival de Talentos 

ocorrido no dia 26 de julho de 2014, com a participação de todo corpo docente da escola e 

alguns parceiros do projeto (figura 6), onde ocorreu a premiação de categorias (melhor 

texto, melhor espetáculo, divulgação científica, melhor ator e atriz) analisadas por uma 

mesa julgadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas apresentações teatrais, os alunos envolvidos obtiveram conhecimentos mais 

sistematizados acerca da Física, aprimorando sua capacidade de raciocínio, bem como uma 

melhor percepção dos fenômenos naturais no dia a dia, aprendendo com mais facilidade os 

conteúdos não apreendidos nas aulas tradicionais. Foi observado o desenvolvimento do 

espírito de coletividade, maior expressão artística e interação entre componentes do projeto 

por ocasião da realização de atividades artísticas e escrita de roteiros teatrais. Sendo assim, 

o teatro é um excelente recurso pedagógico, que promove a integração teoria/prática com 

êxito, no entanto, é muito importante a atuação do professor regente no processo. O teatro 

é uma arte de sentimento, percepção, conhecimento de si e do outro, onde o ver 

proporciona o sentir e ambos desemborcam no aprender e é este objetivo que colocamos 

em evidência, uma vez que o projeto: “Investigando a aprendizagem da Física através do 

teatro científico" teve como foco despertar a reflexão e emoções por parte dos estudantes e 

desmistificar pré-conceitos relacionados à sua aprendizagem. 
 

Palavras-chave: Ensino de Física, Teatro Científico, Inovação na Aprendizagem. 
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Figura 3: peça: Casamento suspenso, 

trabalhando a temática: leis de Newton. 

Figura 4: peça: Conhecendo a Kepler, 

trabalhando a temática: leis de Kepler. 

Figura 5: peça: Programa é show de 

invenções, trabalhando a temática: vida e 

descobertas de Arquimedes. 

Figura 6: equipe que participou do 1° 

Festival de Talentos. 
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REPRESENTAÇÕES LINGUÍSTICAS E CULTURAIS DO BRASILEIRO EM 

TEXTO DO COTIDIANO: CRÔNICAS. 

 

Orientanda: Lívia Cristina Silva REIS – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmica do Curso de Letras – CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Maria José NÉLO. 

Profa. Dra. do Departamento de Letras CECEN/UEMA. 

 

Ao considerar o ensino de língua e cultura, faz-se necessário entender que a cultura é 

compreendida como o conjunto de conhecimentos, normas, convicções, tradições e valores 

sociais que conduzem os indivíduos em sociedade. Desta forma, tratar de cultura implica 

tratar de identidade e ideologia. Assim sendo, nesta pesquisa, objetivou-se analisar, nos 

intertextos e interdiscursos textuais, as palavras e expressões linguísticas representativas da 

identidade cultural do brasileiro; também, confirmou-se elaborar material didático 

correspondente à necessidade e/ou os objetivos dos alunos; e selecionar de material 

autêntico para o curso de Português Brasileiro em nível intermediário. Ressalte-se que, 

apesar de a crônica ter origem europeia, constitui-se como um gênero tipicamente 

brasileiro, pelo modo natural como se consolidou e adquiriu características peculiares 

(SILVEIRA, 2000), o que justifica sua utilização nas aulas de Português Brasileiro – PB 

para falantes estrangeiros. Utiliza-se, sobretudo, os preceitos teóricos da Análise Crítica do 

Discurso – ACD, com vertente sociocognitiva, pautada na inter-relação das categorias 

Discurso, Sociedade e Cognição, em que o discurso consiste em uma prática social 

interacional; a sociedade vem a ser o conjunto de agrupamentos sociais que, a partir das 

práticas discursivas, consegue resolver conflitos, identificando-se as crenças e valores 

comuns; e a cognição social pressupõe as representações mentais como modos de 

conhecimentos sociais que são capazes de caracterizar, culturalmente, os nativos de uma 

nação. O desenvolvimento da pesquisa ocorreu mediante: levantamento bibliográfico e 

leituras teórico-aplicadas referentes à temática proposta; realização de resenhas críticas 

relativas a fundamentação teórica; reuniões semanais com a orientadora, para discussões e 

delimitação das atividades; seleção e análise de quinze crônicas, que tratam do cotidiano 

do brasileiro – destas, cinco foram elaboradas atividades/estratégias didáticas e três, 

aplicadas, na medida do possível, a alunos falantes de língua italiana, inglesa e finlandesa; 

e compilação do material coletado. Entende-se que, ao valorizar os aspectos socioculturais 

no ensino de línguas – ou seja, os implícitos referentes aos modelos pelos quais o brasileiro 

representa, em língua, sua identidade, seus costumes e seus valores –, o aluno estrangeiro, 

em nível intermediário, tem a possibilidade de ampliar não apenas o seu conhecimento a 

respeito da língua-alvo e de suas marcas identitárias, mas acerca da si e da sua própria 

língua-cultura. Foram examinados palavras e expressões linguísticos, elaborados 

estrategicamente pelo enunciador, que representam a maneira do brasileiro agir em suas 

práticas sociointeracionais. Apresenta-se a seguir, a título de exemplificação, uma proposta 

de análise, realizada a partir da crônica Santos & santas, de Manoel Carlos, que tende a 

confirmar os implícitos culturais do brasileiro recorrentes em enunciados linguísticos: 
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Tabela 1 – Implícitos linguístico-culturais na crônica “Santos & santas”. 

 

Categorias de análise 

Exemplo 1: componente linguístico Exemplo 2: interdiscursividade cultural  

– Antônio, me atende. Não vai querer que 

eu fique mal com a Rafaela. [...] Diante do 

não atendimento às suas preces, minha mãe 

se dirigiu à imagem do santo, exclamando: 

– Papelão, hein, Francisco? Manuel 

Bandeira, poeta maior, se aborrece também 

com Santa Tereza, num dos seus mais belos 

poemas: Fiz tantos versos a Terezinha / [...]. 

Minha mãe tinha grande intimidade com os 

santos da Igreja. Muitos deles eram tratados 

sem a menor cerimônia, como velhos 

amigos. [...] Pedia para os outros. Aceitava 

encomendas.  [...] Não são todas as pessoas 

que podem [...] chamá-los por você e assim 

quebrar o protocolo.  

Fonte: Dados extraídos do Relatório Final. 

 

Os resultados da análise mostram que, devido a própria construção sócio-histórica do 

Brasil, as crenças direcionam o padrão de vida e o comportamento individual e social da 

maioria dos brasileiros. Na crônica analisada, o discurso religioso, este apresentado de 

modo irreverente, estabelece uma relação entre as práticas concernentes ao catolicismo e a 

devoção intimista do povo brasileiro, uma vez que o caráter “familiar” presente no 

ritualismo sociorreligioso deste grupo assinala o seu modo de se relacionar com o Outro – 

neste caso, o transcendental. No primeiro exemplo, pode-se notar que as formas de 

tratamento, como a recorrência de prenomes e/ou apelidos, e o destaque conferido a pessoa 

com o emprego do artigo para determiná-la, constituem-se como estratégias que visam 

“estreitar a distância” e proporcionar um elevado grau de acessibilidade, familiaridade ou 

afetividade com a entidade de auxílio. De um jeito peculiar, o brasileiro toma para si aquilo 

que parece distante, transformando o impessoal em pessoal, sendo que essa aproximação se 

dá ainda em outros aspectos morfossintáticos, como no uso do sufixo “-inho/a” – ou seja, 

na formação do diminutivo, que marca a tendência de humanização das divindades. No 

segundo exemplo, os valores de cordialidade também são explicitados, pois se representa 

um Eu interessado no problema (material ou espiritual) do Outro – o que ratifica a imagem, 

controversa, do brasileiro como sujeito sociável e polido. A própria etimologia do termo 

cordial (do latim cordiale) sugere que a necessidade de estabelecer uma convivência 

harmoniosa e afetuosa, demonstrando-se mútuo respeito e/ou consideração, faz com que a 

generosidade seja vista como um traço característico do caráter brasileiro. Diante dos 

resultados obtidos, as análises das crônicas que enfocam o cotidiano confirmam que o 

ensino-aprendizagem não deve privilegiar apenas as estruturas gramaticais, uma vez que 

existem inúmeras possibilidades de se utilizar textos autênticos, quer do ponto de vista dos 

cronistas, quer do interlocutor nativo e/ou estrangeiros. Objetivando-se consolidar as 

proposições da pesquisa, elaborou-se propostas de atividades, que foram aplicadas a alunos 

estrangeiros, a partir das crônicas analisadas. Com a aplicação das atividades, pode-se 

reiterar o entendimento de que o modo de ser e de viver do brasileiro é reconhecido com 

mais facilidade pelo estrangeiro, que avalia e atribui distintos sentidos a partir do que é 

vivido socialmente, bem como do uso efetivo da língua. A partir do qual, apresenta-se o 

falante-nativo como um indivíduo controverso, repleto de contraste que definem a sua 

personalidade, positiva ou negativamente – o que, de certa forma, reafirma ou desconstrói 

a imagem propagada. Percebe-se que discorrer sobre a identidade linguístico-cultural de 

um povo é algo extremamente complexo. No caso da brasileira, sua cultura se estabelece 

de modo diversificado, caracterizada por regiões e grupos sociais. No entanto, as tradições 

e os costumes partilhados socialmente permitem a tipificação do brasileiro como um povo, 
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com um conjunto de valores e ideais, os quais definem a sua identidade, em um contexto 

sócio-histórico. Visando-se a elaboração de material didático adequado às necessidade e 

objetivos dos alunos, promoveu-se ainda a aplicação de questionário a um aluno finlandês, 

o qual expôs como se deu o seu processo de apreensão do PB, assinalando a sua 

motivação, as dificuldades enfrentadas, os métodos de ensino utilizados. Diante de tais 

informações, acredita-se que o ensino de PLE deve proporcionar ao aluno o diálogo entre 

sua língua-cultura materna e a alvo, tendo em vista que a língua se constitui como o 

instrumento mediador entre sujeitos e mundos culturais distintos. Em decorrência, os 

materiais didáticos – MDs utilizados no ensino de PLE devem proporcionar o auxílio que o 

aluno precisa, a partir de suas características pessoais, suas necessidades, seu nível de 

aprendizagem e objetivo comunicativo, para que eles alcancem o que ainda não sabem. 

Entende-se que a cultura, sendo um produto da memória social, constitui-se como um 

elemento diferenciador dos grupos que compõe a sociedade, influenciando a forma de 

viver, de agir e de pensar de cada indivíduo. Neste sentido, conhecer uma língua pressupõe 

conhecer a cultura, uma vez que a identidade de um povo constitui-se a partir dos seus 

costumes, valores e crenças e de suas relações interacionais, estabelecidas por meio da 

linguagem. De tal modo, as marcas de cognições sociais apresentadas, linguisticamente, 

mediante inferências e atribuições de sentidos e valores, no/pelo discurso de textos do 

cotidiano – neste caso, a crônica – revelam aspectos socioculturais que, frequentemente, são 

associados aos brasileiros. Assim sendo, a aprendizagem de uma LE não deve se restringir 

ao ensino de um conjunto de formas ou regras gramaticais. A crônica do cotidiano, 

utilizada como um instrumento auxiliador no processo ensino/aprendizagem de PLE, 

torna-se um meio adequado para o ensino da língua-cultura, na medida em que, a 

partir dos implícitos representativos dos traços culturais e das relações ideológicas, o 

aluno pode aprofundar os conhecimentos linguísticos e culturais, necessários à 

comunicação da vida cotidiana. 

 

Palavras-chave: Texto e textualidade, Representações do cotidiano, Identidade cultural. 
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A MEMÓRIA DA CIDADE SOB OS INFLUXOS DAS LEMBRANÇAS EM CAIS 

DA SAGRAÇÃO DE JOSUÉ MONTELLO. 

 

Orientando: Withelo dos Santos SOUSA – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmico do Curso de Letras Língua Portuguesa e Literaturas – CESTI/UEMA. 
 

Orientadora: Silvana Maria Pantoja dos SANTOS. 

Profa. Dra. Do Departamento de Letras do CESTI/UEMA. 

 

A relação entre espaço e memória apresenta fios condutores que perpassam o sujeito em 

suas vivências individuais e sociais. Acontecimentos do passado podem ser rememorados a 

partir de situações cotidianas ou do contato do sujeito com elementos citadinos que 

apresentem marcas de referências. Ocorre que, com o desenvolvimento vertiginoso dos 

centros urbanos, as referências tornam-se encurraladas, com tendência ao desaparecimento, 

de forma proporcional ao surgimento de novas paisagens. Desse modo, a poética da 

memória é capaz de ressignificar memórias de espaços citadinos, impedindo que sejam por 

completo apagadas. Na narrativa literária o espaço pode assumir característica de agente 

ativo e se tornar um lugar articulador da memória. Tudo na ficção sugere a existência do 

espaço que chega a ser, em alguns casos, o móvel, o fulcro, a fonte da ação. Como nos 

orienta Lins (1976), não podemos isolar o espaço, nem descontextualiza-lo das demais 

categorias da narrativa. O espaço está intimamente ligado à ação, aos personagens, ao 

enredo, ao tempo e à perspectiva narrativa. Diante disso, objetivamos com este trabalho 

analisar a importância do espaço na obra Cais da Sagração de Josué Montello, dando 

relevância à ressignificação da memoria da cidade, a partir do lugar de enunciação e das 

circunstancias adotadas pela personagem central. A pesquisa é de caráter qualitativo, de 

cunho bibliográfico tendo como fundamentação teórica o pensamento de Lins (1976), 

Halbwachs (2006), Benjamin (1994), dentre outros não menos relevantes. Por meio de um 

narrador heterodiegético, a obra “Cais da Sagração” narra a historia do barqueiro Mestre 

Severino que, já velho, com problemas cardíacos, decide seguir viagem para São Luís. 

Mestre Severino é avesso à modernidade e mostra-se fiel à tradição e aos costumes. Precisa 

passar ao neto Pedro os ensinamentos que herdou do pai, que trouxera do avô, uma família 

de barqueiros. Enquanto prepara a viagem, rememora historias de vida, incluindo seu amor 

pela prostituta Vanju, bem como os anos que passou na cadeia e a paixão pelo mar no 

barco Bonança. Em paralelo, Lourença, a companheira inseparável e fiel de Mestre 

Severino, mantem-se ao lado dele, mesmo quando foi preterida pela bela Vanju no coração 

do barqueiro. Lourença, que mesmo sem casar com Mestre Severino, criou a filha de 

Vanju, quando do seu assassinato, e também o neto da falecida, Pedro, adolescente que tem 

a convicção de que não quer ser barqueiro. A Obra reporta o leitor para as reminiscências 

do protagonista e ao redimensionamento do passado. Mestre Severino busca imagens do 

Maranhão de outrora, com sua estrutura arquitetônica marcada por referências coletivas, 

mas que aos poucos vão se evanescendo, em função do progresso acelerado da cidade. O 

passado que se fixa em marcas deixadas no espaço urbano é uma forma peculiar de 

preservação da memória do lugar, de manter a singularização em tempos globalizados, em 

que fronteiras são eliminadas e se vive a forte tendência à individualização. É nesse 

contexto de fluidez dos tempos modernos, de valorização do efêmero, cuja regra é a 

rapidez e tudo parece descartável que as atenções tendem a se voltar mais para a memória. 

Por esse motivo, a cidade, sob o signo da modernidade, passara a ser foco de atenção, 

especialmente no campo das artes, assim o passado que subsiste no espaço citadino passa a 

ser repensado sob nova perspectiva, a de ressignificação a partir da imersão do sujeito no 

presente. Na obra Cais da Sagração os espaços representam os lugares de afeto com os 
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quais Mestre Severino se identifica. Para Benjamin citado por Santos (2013, p. 39), 

passado e presente são simultâneos, melhor dizendo, o passado adentra o presente e com 

ele se funde. Por isso, “articular historicamente o passado não significa conhecê-lo como 

de fato foi”, “significa apropriar-se de uma reminiscência, ou seja, o ato de sentir o passado 

no presente, tal como ela relampeja no momento de um perigo”. Na perspectiva 

benjaminiana, o presente está repleto de diferentes vivências pessoais, sociais e, sobretudo 

históricas, permitindo que, a partir das reminiscências, possamos dar novos significados ao 

vivido. Portanto, podemos dizer que a rememoração transcodifica o vivido, permite a 

reinterpretação do passado, tanto em relação ao presente, quanto em relação ao futuro, 

como rege o pensamento de Benjamin. Assim, a rememoração passa pelo túnel do tempo, 

distanciando o sujeito das coisas como de fato sucederam, bem como, toma novos 

delineamentos a cada retomada em tempos e contextos diferentes. O passado pode ser 

atualizado no presente por meio de uma associação gradativa de vivências em sociedade, 

mas os modos de senti-lo divergem dos de outras pessoas pelo que somos, garantindo, 

assim, a identidade pessoal. A memória faz desdobrar vivências encadeadas a posteriori e 

as associa a novas cenas. Como assevera Halbwachs (2006), ainda que estejamos 

interligados por meio de laços afetivos, temos reações particulares ante lembranças 

compartilhadas pelos mesmos integrantes do grupo. Na obra, assim que Mestre Severino 

chega ao Cais da Sagração, trata de informar ao neto Pedro, sobre a animação e movimento 

que aquele Cais já tivera em épocas passadas. O tom angustiante com que Mestre Severino 

relembra o passado no Cais, as pausas provocadas pela pontuação geram uma suspensão do 

tempo, envolvendo, ainda mais o leitor, como se ele próprio estivesse passando por tais 

experiências. Cria uma atmosfera que se acentua ao longo da narrativa, até atingir o 

clímax: o Cais que fora o mais importante do Maranhão passa imperceptível pelas retinas 

dos transeuntes. A atmosfera é uma sensação que permeia o texto narrativo, um tom 

emocional que se infiltra no enredo, perpassando as personagens e os espaços. Para Lins 

(1976), a atmosfera está ligada ao espaço e possui um caráter abstrato: de angustia, alegria, 

exaltação, violência etc., e envolve as personagens, podendo até justificar suas impressões 

ou estado de espírito. De acordo com as pesquisas realizadas, percebemos que a relação 

que a personagem central da obra Cais da Sagração estabelece com os espaços de 

referência expressa às nuances não somente de vivências individuais, mas também 

coletivas, sendo os espaços de memória capazes de estreitar os vínculos sociais. A 

memória citadina na obra analisada está presente nas relações sociais, já que menciona os 

diversos grupos que ocupavam o cais como caixeiros, catraieiros, vendedores ambulantes, 

armadores, gente do povo, barqueiros, doceiras, marinheiros, ciganos e carregadores que 

por ele transitavam cotidianamente e encontravam no cais meios de desenvolver atividades 

que gerassem renda. Em relação aos elementos urbanizados, Mestre Severino presencia 

com angustia o abandono de antigas formas arquitetônicas, inclusive o Cais da Sagração 

que aos pouco fora perdendo espaço. Com o crescimento da cidade o Porto de Itaqui se 

destacou, tornando-se referencia no Maranhão moderno. A obra possibilita também 

reflexões sobre os costumes, tradição e cultura maranhense. O narrador dá ênfase a 

crendices dos barqueiros, bem como à cultura Maranhense, além de referência a comidas 

típicas como o manuê e mingau de milho, vendidos no cais. Essas lembranças são 

acionadas a partir do processo de rememoração. Constatamos que diante da modernidade, a 

cidade passa por profundas mudanças que tornam os antigos espaços que guardam marcas 

de referencias e de memórias históricas vulneráveis ante a rápidas transformações, levando 

os sujeitos sociais a reconhecer a cidade sob novas praticas, gerando novos significados, 

renegando os antigos espaços. Estes acabam passando despercebidos sob olhares 

acostumado com o continuamente novo. Por fim, consideramos relevante os estudos 

realizados em torno da obra Cais da Sagração de Josué Montello sob a perspectiva da 
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ressignificação da memória citadina.  A pesquisa revelou que a narrativa desperta para a 

valorização e conservação da memória da cidade, em meio a um contexto de quebra de 

paradigmas, de constantes mutabilidades provocadas pela vertiginosa aceleração da vida 

moderna. A obra possibilitou-nos dar novos sentidos a memórias e histórias já recolhidas 

no tempo, a partir da imersão no presente, contexto de rápidas transformações. 

 

Palavras-chave: Espaço, Memoria, Josué Montello. 
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1.8 ENGENHARIAS 

1.8.1 Civil 
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APOIO AOS ENSAIOS LABORATORIAIS DE CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DE 

MATERIAIS E DE AVALIAÇÃO DE PROPRIEDADE DE MISTURAS 

ASFÁLTICAS PRODUZIDAS COM RESÍDUOS DE COCO BABAÇU. 

 

Orientando: Hugo Leonardo Rolim MAIA – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmico do Curso de Engenharia Civil – CCT/UEMA. 

 

Orientador: Walter Canales SANT’ANA. 

Prof. Dr. – Departamento de Expressões Gráficas e Transportes. 

 

Segundo a norma técnica (DNIT 032/2005) a AAUQ é uma mistura asfáltica a quente  

composta por argamassa de agregado miúdo, em geral areia, ligante (cimento asfáltico de 

petróleo ou CAP) e fíller se necessário. A AAUQ é geralmente empregada como 

revestimento de rodovias de tráfego não muito elevado (menor que 5x10
6
). Essas misturas 

requerem bastante cuidado no momento da execução, pois apresentam uma quantidade 

elevada de ligante ao mesmo tempo com agregados de pequenas dimensões o que gera uma 

maior tendência de deformação no pavimento (IBP, 1999). Devido ao crescente volume de 

tráfego nas rodovias e consequente aumento nos esforços exigidos, o interesse da busca por 

misturas asfálticas mais duráveis e resistentes, causou a descoberta de novas tecnologias 

nas últimas décadas, das quais pode entrar em destaque o emprego de fibras de celulose em 

mistura asfáltica de granulometria descontínua, composta por uma alta fração de agregados 

graúdos britados, uma rica massa de ligante asfáltico e filler. Dessa forma, o objetivo dessa 

pesquisa é a incorporação das fibras de coco babaçu (Figura 1) na AAUQ observando sua 

influência por meio dos parâmetros volumétricos e mecânicos do ensaio Marshall. A fibra 

do coco babaçu utilizada foi fornecida pela empresa Florestas Brasileiras S.A. filiada a 

EMBRAPA-MA apresentando as especificações da Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Fibra de babaçu utilizada. 

 

 

Tabela 1 – Especificações da fibra de coco babaçu 

 

 

 

 

 

O Cimento Asfáltico de Petróleo (CAP) foi obtido pela empresa e refinaria LUBNOR 

(Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste) e classificado como CAP 50/70 de 

acordo com os dados obtidos e apresentados na Tabela 2. 

 

Fator de Forma (L/D) 12,5 

Comprimento(mm) e Diâmetro(mm) 5 e 0,4 

Densidade Real 1,261 
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Tabela 2 - Características do betume utilizado na mistura asfáltica (Figura 2 e 3). 

NORMA RESULTADOS 

Ponto de Amolecimento(ºC) (ABNT NBR 6560/00) 52 

Densidade Aparente(g/cm³) (DNER-ME 193/96) 1,02 

Penetração(dmm) (DNIT 155/2010-ME) 60 
Viscosidade Saybolt Furol a 135ºC(s) (ABNT NBR 14756/2001) 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Ensaio de ponto de amolecimento 

 

A areia utilizada oriunda da Serveng Mineração tendo como sua localização em Rosário - 

MA tem granulometria enquadrada na faixa A da especificação do DNIT 032/2005 – ES 

(Figura 4). Como especificação de agregado para AAUQ a areia estudada deve apresentar 

equivalente de areia igual ou superior a 55%. O ensaio visa detectar a presença de 

materiais finos, geralmente argilas, que possam modificar o comportamento da mistura 

betuminosa. Para a areia estudada o valor de equivalente de areia apresentado foi de 94%. 

 

 
Figura 4 – Análise Granulométrica da areia 

 

A pesquisa consistiu em adotarmos misturas betuminosas de AAUQ com valores de CAP 

variando de 6% a 8%, em intervalos de 0,5% para um conjunto de corpos de prova sem 

fibra ( Tabela 3 ), e com a inclusão da fibra ( Tabela 4 ), mantendo uma porcentagem fixa 

de 3% da mesma. Fazendo a avaliação dos resultados obtidos através do Ensaio Marshall. 
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Tabela 3 – Resultados obtidos através do Ensaio Marshall para uma mistura sem fibra. 

Propriedades Físicas Estabilidade Marshall 

%Vazios %VCB %VAM %RBV Leitura 
Estabilidade 

(kgf) 

Fator 
Correçã

o 

Est. 
Final 
(kg) 

Fluência 
(mm) 

CAP 

16,78 11,29 28,07 40,22 141,33 284,84 0,86 246,11 10,83 6,00 

15,36 12,35 27,71 44,60 170,00 342,62 0,88 301,94 10,33 6,50 

14,18 13,40 27,58 48,59 147,00 296,26 0,89 264,18 8,00 7,00 

13,36 14,39 27,75 51,87 147,67 297,61 0,90 266,83 8,00 7,50 

12,58 15,39 27,97 55,03 130,33 262,67 0,91 238,10 8,67 8,00 

 

Tabela 4 - Resultados obtidos através do Ensaio Marshall para uma mistura com fibra. 

 

Considerando os limites constantes na norma DNIT 032-2005 ES, conclue-se que a 

incorporação de 3% da fibra gerou um decréscimo na estabilidade final (> 300Kgf por 

norma) e um aumento do volume de vazios considerável (de 3 a 8% por norma). O 

enquadramento dos vazios pela norma citada poderia ocorrer para um percentual de CAP 

muito elevado, porém isto iria reduzir ainda a estabilidade já abaixo do limite 

recomendado. Portanto, a incorporação de fibra de coco babaçu na mistura de areia asfalto 

não se mostrou adequada. Deve-se verificar a influência da incorporação desta fibra em 

outras misturas como concreto asfáltico usinado a quente e o stone matrix asphalt (SMA), 

por exemplo. 

 

Palavras-chave: Areia asfáltica, Babaçu, Epicarpo. 
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Propriedades Físicas Estabilidade Marshall 

%Vazios %VCB %VAM %RBV Leitura 
Estabilidade 

(kgf) 

Fator 
Correção 

Est. 
Final 
(kg) 

Fluência 
(mm) 

CAP 

9,01 12,70 21,71 58,52 194,00 390,99 1,03 405,84 10,33 6,00 

7,90 13,83 21,73 63,65 223,00 449,43 1,05 472,01 10,83 6,50 

6,24 15,05 21,30 70,70 260,67 525,35 1,06 556,02 6,83 7,00 

4,44 16,33 20,76 78,71 251,33 506,54 1,12 566,74 7,33 7,50 

4,27 17,33 21,59 80,25 210,67 424,58 1,10 468,09 7,33 8,00 
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1.8 ENGENHARIAS 

1.8.2 Mecânica 
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COMPORTAMENTO DE OXIDAÇÃO EM ALTAS TEMPERATURAS DO AÇO 

INOXIDÁVEL FERRITICO, AISI 441, EM ATMOSFERA DE ARGÔNIO. 

 

Orientando: Rafael da Silva SANTOS – Bolsista PIBIC/CNPq. 

Acadêmico do Curso de Licenciatura Plena em Física. 

 

Orientadora: Maria de Fatima SALGADO. 

Profª. Drª. Do Departamento de Matemática e Física CESC/UEMA. 

 

Colaborador: Luidi Ramanathan-Prof. Drº/IPEN; Olandir Correa-Tecnico/IPEN. 

 

Os aços inoxidáveis são constituídos basicamente de ferro (Fe), carbono e cromo (Cr) 

sendo o Cr responsável por garantir aos mesmos, elevada resistência à corrosão. Podem ser 

classificados em três famílias: Austeniticos, Martensiticos e Ferríticos. Estes materiais são 

de grande interesse para aplicações em determinados ambientes, devido sua resistência à 

corrosão. Graças à sua elevada resistência e a adição de vários elementos de liga a altas 

temperaturas e à sua competitividade de custos, o aço inoxidável ferritico AISI 441, vem 

sendo indicado para vários setores da indústria automobilística, petroquímica, construção. 

Esse trabalho teve como objetivo realizar a oxidação do aço inoxidável ferritico AISI 

441em altas temperaturas de 850 ºC a 950 ºC, investigar a cinética de crescimento e 

composição de filmes de óxidos formado sobre o aço inoxidável ferritico AISI 441 nas 

temperaturas de 850 
o
C, 900 

o
C e 950 

o
C. As amostras dos aços utilizadas neste trabalho 

foram fornecidas pela Arcelor Mittal Inox do Brasil, e cortadas com dimensões (5x 5 x 0,6) 

mm cujo a composição química é apresentada na (tabela 1). O lixamento foi feito com 

lixas de carbeto de silício de granas 1000 ,1200 e 2400.  Com o termino do lixamento as 

amostras passaram para a fase do polimento, foram utilizados para o acabamento especular 

pastas de diamante de granulometria 3 e 1 μm. Após o polimento das superfícies, as 

amostras seguiram para a limpeza final, realizada com acetona, e em ultrassom. 
 

Tabela 1 - Composição química do aço 441  

Aço C % Mn % Si % P % Nb 

% 

S % Cr % Ni % Ti % 

 

441 

 

0,03 

 

1,00 

 

1,00 

 

0,04 

 

0,3 a 

1,00 

 

0,015 

 

17,5 a 

18,5 

 

0,50 

 

0,10 a 

0,60 

 

Após feita a limpeza as amostras foram submetidas a tratamento de oxidação exotérmica 

por 50 h, em uma termobalança com sensibilidade de ± 1µm, com temperaturas variando 

de 850 °C à 950 °C, em atmosfera de argônio com pureza de 99,999%. A caracterização 

microestrutural dos filmes foi feita utilizando-se a Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV), com o propósito de observar elementos microestruturais, tais como: poros, grãos e 

fases presentes. Foram utilizadas as seguintes técnicas de caracterização: Espectroscopia 

de Energia Dispersiva - (EDS) e Difração de raios X (XRD) com ângulo de incidência 

rasante. Com base na análise das imagens obtidas através da técnica de microscopia óptica, 

para o aço AISI 441, oxidado na temperatura de 850 °C, 900 ºC e 950 ºC (Figura 1). 

Foram observadas algumas manchas preta nas três temperaturas sendo que elas são mais 

intensas a 950 ºC indicando que houve uma corrosão mais acentuada nessa temperatura. 
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Figura 1-A- microscopia do filme de oxido do aço AISI 441 a 850 ºC; B- microscopia do 

filme de oxido do aço AISI 441 a 900 ºC; C- microscopia do filme de oxido do aço AISI 

441 a 950 ºC. 
 

A cinética de oxidação mostrou que houve um maior ganho de massa a 850 ºC, e que nas 

temperaturas de 900 ºC a 950 ºC teve um decréscimo no ganho de massa, sendo a 950 ºC a 

menor taxa de oxidação. (Figura 2). 

 

 

Figura 2 - cinetica de oxidação do aço AISI 441 a 850 ºC, 900 ºC e 950 ºC em atmosfera 

de argônio por 50h. 

 

Nas análises de difração de raio x foram usados dois tipos de energia 6.5 KeV e 8.0 KeV, 

durante o processo de identificação dos compostos, o critério estabelecido foi de que a 

posição de pelos menos três picos coincidissem com o modelo padrão conforme a CAPES, 

2014. As fases que foram observadas são: espinélios formados por Cromo (Cr), Manganês 

(Mn), e predominantemente óxido de cromo (Cr2O3) e o trioxido de cromo (CrO3), (Figura 

3). 

 

 

 

A B C 
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Figura 3-A-analise de DRX do filme de oxido formado sobre o aço AISI 441 a 850 ºC; B- 

analise de DRX do filme de oxido formado sobre o aço AISI 441 a 950 ºC. 

 

Através dos resultados discutidos e das técnicas utilizadas nesta pesquisa observamos que 

houve um decréscimo do ganho de massa de 850 ºC a 950 ºC. Com a análise de 

microscopia óptica é possível perceber sinais da ocorrência de oxidação e corrosão 

acentuada indicada pelas manchas preta da amostra a 950 ºC. As análises de DRX da 

película formada sobre o aço AISI 441 oxidado em atmosfera de argônio mostraram que as 

principais fases componentes dos filmes foram: o oxido de cromo (Cr2O3), e os seguintes 

espinelios: Cr2MnO4, MnO3Ti, C2Cr3, CrTi2O5. 

 

Palavras-chave: Aço inoxidável ferritico, Oxidação em altas Temperaturas, cromo. 
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 1.8 ENGENHARIAS 

1.8.3 Computação 
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ESTUDO DO DESVANECIMENTO EM AMBIENTES INDOOR NA FAIXA DE 

2,4GHZ. 

 

Orientando: Silas Silva BRASIL – Bolsista PIBIC/CNPq.  

Acadêmico do Curso de Engenharia da Computação – CCT/UEMA. 

 

Orientador: Rogério Moreira Lima SILVA. 

Prof. Dr. do Curso de Engenharia da Computação CCT/UEMA. 

 

Na realização do estudo do desvanecimento em ambientes indoor viu-se que diferentes 

técnicas sofrem de diferentes efeitos do meio de propagação (canal). As técnicas utilizadas 

para transmissão de sinais como DSSS, FHSS e OFDM sofrem de diferentes efeitos no 

mesmo canal, isso ocorre devida a forma de como os sinais que são transmitidos. Nesse 

estudo foi feito o estudo sobre o padrão IEEE 802.11n no qual utiliza a técnica OFDM com 

modulações do tipo BPSK, QPSK e M-QAM. A técnica OFDM usa a divisão de 

frequência ortogonais para transmitir os dados em paralelo, dessa forma em apenas um 

sinal pode enviar centenas de bit em uma largura de banda bem estreita. O padrão 802.11n 

utiliza 64 subportadoras com largura de banda de 20MHz, no entanto, apenas 52 

transmitem dados propriamente dito, já que as outra portadoras sevem para ajustes na 

transmissão. Para a modelagem do canal foi utilizado o modelo da ITU PB3 que define um 

cenário tipo escritório e corredor, assim como esse modelo podemos tem uma referência 

para o perfil de atraso de potência dos sinais que chegam ao receptor. Esse perfil de atraso 

já são previstos pelos métodos estatísticos do canal Rayleigh e Rice e é com eles que são 

configurados os canais no Simulink do Matlab, no qual foi a ferramenta utilizada para a 

simulação. Outra característica do canal que dever observada é o ruído branco, que é 

intrínseco de todos os canais de comunicação, mesmo em transmissão de sinal em cabos, 

esse ruído branco que tem como característica uma distribuição gaussiana deve ser levado 

em consideração já que uma potência muito baixa na transmissão pode fazer com que o 

sinal não seja identificado no receptor, assim medir a relação do ruído branco com 

distribuição gaussiana, mais conhecido como AWGN, com a potência do sinal é de grande 

importância para uma transmissão eficiente, essa relação é chama de RSN ou SNR em 

inglês. Foram adquiridos dados sobre a taxa de transmissão e a SNR durante a simulação 

assim foram criadas figuras com tabelas sobre os dados obtidos, como segue. O modelo 

feito no Simulink foi realizado utilizando apenas uma antena de transmissão. Foram 

gerados gráficos sobre cada simulação, no entanto, apenas uma amostra dos gráficos é 

apresentada aqui. Durante a simulação foi utilizada técnicas de codificação de canal e 

equalização adaptativa para a reconstrução do sinal no receptor, mas como esse não é o 

objetivo do trabalho, não foi detalhado nada sobre isso. 

Figura 2 - Dados da SNR e taxas de trnsmissão dos dados nos canais Rayleigh e Rice. 
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Foi constatado que os modelos do tipo Rayleigh e Rice têm desempenhos semelhantes no 

meio de propagação de definido pelos parâmetros do ITU PB3, visto que a relação sinal 

ruído e a taxa de transmissão são as mesmas. 

 

Palavra-chave: 802.11n, OFDM, Multipercurso. 
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2.1 CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

2.1.1 Veterinária 
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IDENTIFICAÇÃO DE ANIMAIS PERSISTENTEMENTE INFECTADOS (PI) 

VÍRUS DA DIARRÉIA VIRAL BOVINA EM REBANHOS LEITEIROS DA 

REGIONAL DE PEDREIRAS. 

 

Orientanda: Ana Beatriz Américo PEREIRA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de Medicina Veterinária – CCA/UEMA. 

 

Orientador: Helder de Moraes PEREIRA. 

Prof. Dr. Do Departamento das Clínicas – CCA/UEMA 

 

Colaboradores: Hamilton Pareira SANTOS - Prof. Dr. do Departamento de Patologia – 

CCA/UEMA;  Glenda Lima BARROS – Mestranda –CCA/UEMA; Priscila Alencar 

BESERRA - Bolsista de Iniciação Científica – CCA/UEMA; Jéssica Lobo 

ALBUQUERQUE - Bolsista de Iniciação Científica – CCA/UEMA; Emerson Antonio 

Araujo de OLIVEIRA - Mestrando –CCA/UEMA; Rafael Rodrigues SOARES - 

Mestrando –CCA/UEMA; Diego Moraes – Médico Veterinário. 

 

A Diarreia Viral Bovina (BVD) é uma das doenças virais mais importantes dos bovinos ( 

NORONHA et al., 2003). Os animais PI representam o ponto-chave da epidemiologia da 

infecção pela sua importância na perpetuação e disseminação do vírus; e por isso 

constituem-se alvo principal de medidas de combate do agente (FLORES, 2003). 

Objetivou-se com este trabalho identificar animais persistentemente infectados (PI) em 

rebanhos bovinos leiteiros não vacinados contra o BVDV, criados em regime semi-

intensivo na bacia leiteira de Pedreiras, estado do Maranhão, bem como estimar a 

frequência desses animais na regional. A regional é constituídas pelos municípios de 

Bernardo do Mearim, Igarapé Grande, Lago da Pedra, Pedreiras e Trizidela do Vale. A 

área de estudo possui 948.295 km² (IBGE, 2012),  apresentando um efetivo bovino de 

aproximadamente 399.657 cabeças, sendo aproximadamente 50% de exploração de leiteira 

(AGED, 2011).  A enfermidade é considerada de grande importância dentro dos rebanhos 

bovinos, principalmente aqueles voltados à exploração leiteira, como a aérea estudada, que 

tem ainda como agravante práticas deficiente e/ou inexistentes de sanidade e  ausência de 

programas de assistência técnica especializada. Coletou -se 160 amostras de soro 

sanguíneo, pertencentes a 16 rebanhos, através de punção da veia jugular, com agulhas 

descartáveis e sistema de vácuo, em tubos esterilizados e siliconados, os quais foram 

deixados na posição inclinada até a retração do coágulo e liberação do soro e 

encaminhados sob refrigeração ao Laboratório de Diagnóstico de Doenças Infecciosas da 

Universidade Estadual do Maranhão. O tamanho das amostras coletadas seguiu o 

recomendado pelo CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSES (1997). 

 

Tabela 1. Distribuição dos rebanhos e amostras de acordo com os municípios 

 

O sangue foi centrifugado a 1.500 xg, durante 15 minutos e logo após as amostras foram 

acondicionadas em ampolas Eppendorf e estocadas a -20° C até a realização dos testes 

MUNICÍPIOS/PROPRIEDADES 

N° de 

Amostra

s 

Igarapé Grande Trizidela do Vale Bernardo do 

Mearim 

Pedreiras 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

TOTAL 40 40 40 40 
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sorológicos. A identificação foi realizada mediante a técnica de ELISA-direta conforme 

descrito por Chu et al. (1985) e Howard et al. (1985) utilizando o Kit comercial  IDEXX 

BVDV Ag/Serum Plus® para detecção de antígenos e  interpretação dos resultados foi 

determinada pelo cálculo do valor da densidade óptica (OD) corrigido (A-N) para cada 

amostra de acordo com os valores de corte pré-estabelecidos pelo fabricante: A-N = 

Amostra A450 - (CN1A450 + CN2A450) / 2.  Amostras com A-N ≤ 0,300 foram classificadas 

como negativas para BVDV Ag e valores A-N >  0,300 foram classificadas como 

positivas. Das 160 amostras de soro sanguíneo coletadas, nenhuma mostrou-se reagente ao 

Vírus da Diarreia Viral Bovina, resultado igual ao encontrado por Duong et al. (2008), no 

sul do Vietnam; parecido com os identificados por O’Connor et al., 2007; Hoar et al.,2007 

(0,19% e 0,20%) nos EUA e Brito et al., 2010, no estado de Goiás (0,42%); e diferiu dos 

resultados de Dias et al.(2010), em um estudo nos estados de Minas Gerais e São Paulo, 

onde encontraram uma frequência de 1,53%. Estudos para detectar a persistência, tais 

como outras características biológicas do BVDV, são ainda necessários nessa regional. 

 

Palavras-chave: Diarreia Viral Bovina, animais persistentemente infectados, regional de 

Pedreiras. 

 

REFERÊNCIAS 

AGED-MA. Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, 2007. Disponível 

em:<http://www.aged.ma.gov.br>. Acesso em: Maio 2007. 

BRITOW.M.E.D.; ALFAIA T.B.; CAIXETA S.P.M.B; RIBEIRO A.C.C; MIRANDA 

T.M.T; BARBORA A.C.V.C; BARTHASSON D.L.; LINHARES D.C; FARIS B.O. 

Prevalência da infecção pelo vírus da diarréia viral bovina (bvdv) no estado de goiás, 

brasil. Vol. 39 (1): 7-19. jan.-mar. 2010 

DIAS, F.C.; MÉDICI C. K.; ALEXANDRINO B.; MEDEIROS A. S. R.; ALFIERI A. A.; 

SAMARA S.I.  Ocorrência de animais persistentemente infectados pelo vírus da diarreia 

viral bovina em rebanhos bovinos nos Estados de Minas Gerais e São Paulo . Vet. 

Bras. vol.30 no.11 Rio de Janeiro Nov. 2010 

DUONG MC, ALENIUS S, HUONG LT, BJÖRKMAN C. Prevalence of Neospora 

caninum and bovine viral diarrhea virus in dairy cows in Southern Vietnam. Vet J 175: 

390-394, 2008 

FLORES E.F.  Divulgação Técnica: vírus da diarreia viral bovina (bvdv). Biológico, São 

Paulo, v.65, n.1/2, p.3-9, 2003. 

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2007. Disponível em:<http://www. 

ibge.gov.com.br. Acesso em: Janeiro 2008. 

NORONHA, R.P.; CAMPOS, G.S.; SARDI, S.I. Pesquisa do vírus da diarreia viral bovina 

em bovinos jovens. Braz. J. Vet. Res. Anim. Sci., v.40, p.424-430, 2003. 

O’CONNOR AM, REED MC, DENAGAMAGE TN, YOON KJ, SORDEN SD, COOPER 

VL. Prevalence of calves persistently infected with bovine viral diarrhea virus in beef cow-

calf herds enrolled in a voluntary screening project. J Am Vet Med Assoc 230: 1691-1696, 

2007. 

 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  231 

ALTERAÇÕES ELETROCARDIOGRÁFICAS EM RATOS SUBMETIDOS À 

INTOXICAÇÃO AGUDA COM EXTRATO AQUOSO DO JAMELÃO (SYZYGIUM 

CUMINI (L.) SKEELS). 

 

Orientando: Dglan Firmo DOURADO – PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de Medicina Veterinária – CCA/UEMA. 

 

Orientador: José Ribamar da SILVA JÚNIOR. 
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As arritmias cardíacas são anormalidades na frequência cardíaca, no ritmo, no local de 

origem do impulso cardíaco, na despolarização atrial ou ventricular, e geração e/ou 

condução do impulso elétrico (ROSA et al, 2008; SARAIVA et al, 2007). Parecem estar 

relacionados ao sistema nervoso autônomo, e tem sugerido que o tônus simpático exerce 

efeito protetor sobre o desencadeamento de tais arritmias (MARTINELLI FILHO et al, 

1954). O eletrocardiograma (ECG) é o registro de campos elétricos gerados pelo coração a 

partir da superfície corpórea (GIFFONI & TORRES, 2010), sendo de suma importância 

para o diagnóstico de doenças cardiovasculares, principalmente as arritmias ou 

simplesmente para obter informações sobre o funcionamento cardíaco. Neste contexto a 

detecção de arritmias precoces ou de fatores predisponentes ao aparecimento destas, 

constitui um dos desafios da medicina veterinária moderna. Uma das principais medidas de 

controle de taquicardias é o uso de drogas antiarrítmicas, e como as taquicardias resultam 

de potenciais de ação extra, essas drogas, para serem efetivas, devem agir neutralizando a 

formação ou propagação de potenciais de ação extras. Com o avanço da eletrocardiografia 

veterinária e o estudo das alterações cardiovasculares, o entendimento de como as arritmias 

são formadas ou dos fatores que poderiam desencadear estas alterações tornou-se 

facilitado, neste mesmo pensamento, a crescente busca por alternativas farmacológicas 

para o controle destas arritmias é objeto constante de pesquisas, tanto na cardiologia 

veterinária, quanto na humana, com isso vários modelos experimentais têm sido 

desenvolvidos no intuito de se estudar drogas antiarrítmicas, um exemplo é a utilização de 

plantas medicinais, tradicionalmente conhecidas da população, como por exemplo, a 

efedrina da Ephedra sinica e a digoxina da Digitalis purpurea. Com o largo uso de ervas 

em medicamentos tradicionais orientais e ocidentais, a continuidade da pesquisa é 

necessária para elucidar as atividades farmacológicas de muitos medicamentos herbários 

que são usados para tratar doenças cardiovasculares, como as arritmias (SARAIVA, 2007). 

Segundo Badke (2008), o poder curativo das plantas é tão antigo quanto o aparecimento da 

espécie humana na terra. Desde cedo as primeiras civilizações perceberam que algumas 

plantas continham, em suas essências, princípios ativos os quais ao serem experimentados 

no combate às doenças revelaram empiricamente seu poder curativo. Toda informação 

acumulada sobre o uso de plantas medicinais, foi inicialmente transmitida oralmente de 

geração a geração para só depois, com o advento da escrita, serem compiladas em livros 

(CUNHA et al., 2003). Dentre estas plantas o Jamelão (Syzygium cumini (L.) Skeels) 

conhecido popularmente como azeitona preta, cujos frutos comestíveis apresentam 

coloração roxa quando maduros e de sabor adstringente (ALBERTON et al., 2001), é 

bastante conhecida na medicina popular indiana e paquistanesa por seus efeitos 

hipoglicemiantes, também alguns trabalhos relatam seu efeito antimicrobiano 

(LOGUERCIO et al., 2005). Esta espécie vem sendo estudada ainda pelo seu potencial 

farmacológico quanto a sua ação hipotensora (SILVA et al.,2011) e por sua ação na 

acetilcolinesterase (MAZZANTI et al.,2005). Tendo em vista a busca por alternativas de 
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tratamento das arritmias, esse trabalho tem como objetivo identificar as possíveis 

alterações eletrocardiográficas em ratos submetidos à intoxicação aguda com extrato 

aquoso do Jamelão (Syzygium cumini (L.) Skeels). foram utilizados 26 ratos Wistar 

escolhidos aleatoriamente, pesando em media 150 ± 43g, divididos em dois grupos (tratado 

e controle). Os animais do Grupo 1 (controle) receberam por gavage, durante 24 horas, a 

cada duas horas, doses de 0,5 mL de solução salina por 100g de peso vivo. Os animais do 

Grupo 2 (tratado) receberam por gavage 0,5mL de extrato aquoso de S. cuminis por 100g 

de peso vivo, pela mesma via e mesmo esquema posológico. Antes e depois da 

administração do extrato os animais foram monitorizados com eletrocardiógrafo 

computadorizado na derivação II para avaliação das variáveis eletrocardiográficas e para 

verificação da ocorrência de arritmias. Após avaliação eletrocardiográfica, os animais 

foram eutanásiados e assim realizado os exames macroscópico do coração e fígado. Foi 

colhido fragmentos destes órgãos e fixados em solução de formol a 10% tamponado com 

fosfatos e processados até a inclusão em parafina, cortados a 5μm de espessura e corados 

pela hematoxilina e eosina (HE) para exames. Não foi possível observar nenhuma 

alteração eletrocardiográfica produzida pelo extrato aquoso do Jamelão, e não houve 

diferença significativa na análise estatística do comprimento de onda entre os dois grupos 

(tabela 1). Os resultados encontrados concordam com os de Pezolato (2012), que estudou 

os valores de referência para ratos Wistar em diferentes faixas etárias. 

 

Tabela 1: Valores eletrocardiográficos do grupo controle e tratado. 

 P PR QRS QT QTc ST 

Controle 37,7 76 64,4 120,1 329,6 68,1 

Tratado 37,1 72 64,2 109,4 326,6 58,3 

Médias não diferem entre si pelo teste t a p>0,05 

 

No exame macroscópico não foi observado nenhuma alteração, assim como no exame 

histológico, isso pode ser justificado pelo tempo de exposição, porém, Pinheiro Neto 

(2014), ao utilizar esse mesmo extrato por 15 dias consecutivos não observou nenhuma 

alteração histopatológica em coração de ratos, concordando assim com nossos resultados e 

evidenciando a ação cardioprotetora do extrato de Jamelão. Nesse estudo o extrato de 

Jamelão não induziu alterações no eletrocardiograma, tampouco na estrutura celular do 

coração e fígado em intoxicações agudas, tendo potencialmente atividade cardioprotetora, 

podendo assim ser usado como um agente anti-arritmogênico. 

 

Palavras-chave: arritmias, plantas, jamelão. 
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O jurará (Kinosternon scorpioides) é um quelônio de água doce encontrado às margens de 

rios e campos alagados nos estados do Maranhão e Pará, no Maranhão, em especial na 

região da Baixada. Esta espécie vem sofrendo declínio populacional através da antropia 

negativa, como as queimadas, desmatamentos e a caça indiscriminada dos adultos e ovos. 

Dessa forma, se faz necessário ampliar o conhecimento científico da espécie voltado para a 

morfofisiologia e a biologia em ambiente natural, em especial no que se refere à 

hematologia, uma vez que este estudo pode auxiliar no diagnóstico e tratamento das 

enfermidades que acometem esta espécie. Este trabalho tem como objetivo determinar o 

padrão hematológico do Jurará (Kinosternon scorpioides) juvenis em habitat natural na 

baixada maranhense para subsidiar informações que possam ser utilizadas na clínica 

médica de animais silvestres. Foram utilizados 07 animais jovens, com peso médio de 

117,22±36,12g e média de carapaça 9,30 ±1,04cm de comprimento, sendo 01 macho e 06 

fêmeas, todos apresentando-se clinicamente sadios, capturados nos municípios de São 

Bento e Bacurituba no ano de 2013, nos meses agosto a novembro (período seco). A 

pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética e Experimentação animal. Colheu-se 3 mL de 

sangue do seio venoso cervical dorsal com agulha 25x7 e seringa de 5 mL, colocando-se 

em frasco contendo heparina lítica. O sangue foi diluído na proporção de 1:200 em solução 

de cloreto de sódio a 0,9% para contagem de hemácias e leucócitos em câmara de 

newbauer. A concentração de hemoglobina foi obtida pelo método da 

cianometahemoglobina, utilizando-se kit comercial (LABTEST). O volume globular foi 

obtido pela técnica do microhematócrito, submetendo-se 50 μL de sangue à centrifugação a 

12.000g durante 5 minutos. A contagem diferencial de leucócitos e trombóticos foi 

realizada a partir da contagem de 200 células em esfregaço sanguíneo corado, em 

microscopia óptica (THRALL, 2007). Os cálculos dos índices hematimétricos – volume 

globular médio (VGM) e concentração de hemoglobina globular média (CHGM) – foram 

obtidos de acordo com as fórmulas recomendadas por MATOS & MATOS (1995). A 

avaliação laboratorial dos eritrócitos dos répteis envolve a determinação do Volume 

Globular (VG), da contagem total de eritrócitos (He) e da concentração de hemoglobina 

(Hb) (HARVEY, 1997). Das amostras analisadas o valor médio encontrado para VG foi 

25,5±4,72%, os quais se assemelham aos obtidos por HAWKEY & DENNET, (1989) que 

afirmam que o VG normal para a maioria dos répteis varia entre 20% e 40%. Valores 

menores que 20% sugerem anemia, e maiores do que 40% sugerem hemoconcentração ou 

policitemia. Entretanto GALVÂO et al., (2011) obtiveram resultados inferiores para a 
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mesma espécie criada em cativeiro (VG 19±3,20%). É possível que este fato esteja 

associado a alimentação e ao estresse da criação em cativeiro. O número médio de 

eritrócitos foi 601,428±175,919/μL. WOOD & EBANKS, (1984) trabalhando com a 

espécie Chelonia mydas, obtiveram um valor médio de 341.000/μL. Enquanto que a média 

encontrada por PIRES et al. (2006) para esta espécie, foi de 275.000/μL. GALVÃO et al., 

(2011) encontraram valores inferiores (290.000/μL)  para jurará criados em cativeiro. De 

acordo com Raskin (1990) os valores de referência para hemoglobina para répteis variam 

entre 5,5 e 12 g/dL, discordando assim, com o resultado obtido no atual estudo 

(14,41±5,08 g/dL). Entretanto, diferem dos achados por GALVÃO et al., (2011) para 

animais criados em cativeiro (4,51±1,39 g/dL). Em quato ALKINDI & MAHMOUD 

(2002), BALDASSIN (2003), PIRES et al., (2006) e CUBAS & BAPTISTOTTE (2006), 

obtiveram valores médios de 8,87 g/dl (± 1,41), 6,10 g/dl (± 2,40), 8,65 g/dl (± 0,80) e 8,60 

g/dl (± 2,00) respectivamente, para esta variável em tartarugas cabeçudas. Na comparação 

do eritrograma, observou-se que os resultados encontrados por GALVÃO et al., (2011) 

para jurará criado em cativeiro são sempre inferiores as medias encontradas nesta pesquisa 

e pode-se atribuir essa diferença aos fatores nutricionais e a influencia do ambiente na 

fisiologia dos indivíduos. Os valores eritrocitários são utilizados para o cálculo dos Índices 

Hematimétricos, ou seja, o Volume Globular Médio (VGM), e a Concentração da 

Hemoglobina Globular Média (CHGM). Os valores médios encontrados para VGM 

(445,70±98,76fL)  e CHGM (56,66±18,81%) foram diferentes daqueles obtidos por 

GALVÃO et al., (2010) que obtiveram VGM e CHGM inferiores, respectivamente 

62,44±27,53fL e 23,01±7,96%., Já AGUIRRE et al., (1995) obtiveram valores médios para 

VGM e CHGM de 725,00fL (± 312,35), e 27,50% (± 1,25) respectivamente, em estudo 

com Chelonia mydas. Em trabalhos com tartarugas Caretta caretta, PIRES et al., (2006) 

apresentaram valores de VGM de 1.214,36fL (± 131,99) e CHGM de 26,10% (± 1,21). 

enquanto que para CUBAS & BAPTISTOTTE (2006) esses valores foram 1.106,20fL (± 

413,10), e 29,5% (± 4,90), respectivamente. A avaliação do leucograma envolve a 

determinação da contagem total e diferencial dos leucócitos, levando-se em consideração o 

exame da morfologia e da coloração das células (HAWKEY & DENNET, 1989). O 

número total de leucócitos 27.285±5.154/μL foi superior aos valores encontrados por 

GALVÃO et al., (2011), em animal de cativeiro da mesma espécie (3.180±74/μL) o que 

para WOOD & EBANKS, 1984, não se explica, já que o numero total de leucócitos tende 

a ser elevado pela condição nutricional e estresse da criação em cativeiro. O numero total 

de leucócitos, também foi objeto de estudo para tartarugas juvenis da espécie Chelonia 

mydas por AGUIRRE et. Al., (1995), que obtiveram o valor de 9.340/μL, enquanto 

KELLER et al., (2004) trabalhando com a espécie Caretta caretta obtiveram valor de 

14.800/μL. No que diz respeito aos valores relativos e absolutos de leucócitos obtidos na 

contagem diferencial, a média encontrada foi: linfócitos 50,57± 8,58%(11.532/μL); 

heterófilos 20,42±5,19% (4.944/μL); eosinófilos 9,57± 6,16% (1.827/μL); monócitos 

8,14±3,43% (412/μL)  e azurófilos 9,85±2,11 (626/μL), esta contagem não foi objetivo dos 

estudos de GALVÃO et al., (2011). E quando comparamos com outros autores percebemos 

que os valores são próximos, com exceção dos linfócitos e heterófilos, onde encontramos o 

primeiro em maior percentual. CUBAS & BAPTISTOTTE (2006) obtiveram para 

tartarugas cabeçudas mantidas em cativeiro, os seguintes resultados: heterófilos 54% (± 

13,1); linfócitos 17,5% (± 8,4); eosinófilos 13,6% (± 7,7); monócitos 12,5% (± 7,2); e 

basófilos 0,1% (± 0,3). PIRES et al., (2006), trabalhando com a espécie Caretta caretta em 

cativeiro, apresentaram os seguintes valores relativos: heterófilos 59,4% (± 16,3); 

linfócitos 29,2% (± 17,1); eosinófilos 10,4% (± 6,3); monócitos 0,9% (± 2,1); e basófilos 

0,1% (± 0,3). O valor obtido na contagem de trombócitos foi de 6.830±3.270/μL, valores 

diferentes foram citados por PIRES et al., (2006) e CUBAS & BAPTISTOTTE (2006) 
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para tartarugas cabeçudas mantidas em cativeiro, sendo 10.968,1/μL, 21.932,1/μL 

Respectivamente. A pesquisa é pioneira para a espécie em habitat natural, podendo-se 

utilizar os valores encontrados como referencia, considerando-se que a amostra foi 

constituída por animais clinicamente sadios e obtidas nas duas épocas do ano em que 

ocorrem as principais variações de umidade e temperatura, entretanto, dificuldade de 

encontrar o animal tornou-se um empecilho no andamento do projeto. 

 

Palavras-chave: Quelônio, Hematologia, Maranhão. 
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O emprego das plantas medicinais tem evoluído ao longo do tempo desde as formas mais 

simples de tratamento local, até as formas tecnologicamente sofisticadas da fabricação 

industrial (Lorenzi, 2002). Arrabidaea chica (Humb. e Bonpl.) é um membro da família 

Bignoniaceae apresentando um alto potencial medicinal decorrente do consumo popular de 

suas folhas, com propriedades adstringentes para tratar a diarreias, anemias, leucemias, 

icterícias e albuminúrias (Takemura et al., 1995). Apresenta metabólitos com atividade 

leishmanicida como: flavonas, alcalóides, chalconas (Puhl et al., 2007). A Leishmaniose é 

uma doença causada por protozoários do gênero Leishmania, transmitida ao homem e a 

diversas espécies de animais através da picada de insetos (flebotomíneos), podendo se 

apresentar de quatro formas: cutânea, difusa, mucosa e visceral, sendo que a cutânea é a 

mais comum (OMS, 2011). Devido ao fato da leishmaniose possuir uma grande relevância 

no estado do Maranhão a pesquisa foi proposta com o intuito de avaliar propriedades 

fotoquímicas da Arrabidaea chica no tratamento da leishmaniose tegumentar, fazendo uma 

preparação tópica que seja mais eficaz e de menor toxidade, apresentando assim novas 

terapêuticas ao tratamento (Maciel et al., 2002). Objetivou-se com esse trabalho avaliar a 

capacidade leishmanicida do extrato bruto de Arrabidaea chica em camundongos 

experimentalmente infectados com L. amazonensis. As folhas da A. chica foram coletadas 

no herbário “Ático Seabra” do departamento de Farmácia da Universidade Federal do 

Maranhão e foram submetidas a processos de trituração, maceração com álcool, filtração e 

rotoevaporação para a obtenção do extrato etanólico bruto (EEB). A cepa de L. 

amazonensis utilizada na infecção foi mantida em passagens seriadas, em seguida foi 

realizada a infecção em camundongo BALB/c com 10
7 

promastigota de L. amazonensis na 

pata posterior esquerda, após o aparecimento dos sinais clínicos foram realizadas as 

infecções em camundongos Swiss-Webster, e estes animais foram acompanhados 

rotineiramente para a observação dos sinais clínicos no local da infecção. Os experimentos 

de infecção foram realizados duas vezes. Na primeira vez, os animais vieram a óbito em 

virtude do excesso de calor da sala onde estavam sendo mantidos. Tal situação foi 

ocasionada pela queima do aparelho de ar condicionado, que só foi substituído semanas 

depois.No segundo experimento, os animais foram infectados, mas até a presente data não 

desenvolveram lesões típicas da leishmaniose, o que inviabilizou o tratamento. As lesões 

aparecem normalmente após 15 a 20 dias de infecção, considerando-se que esta foi feita 
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com formas amastigotas isoladas de uma lesão rica em parasitos. Após criteriosa avaliação 

dos fatores que poderiam interferir no desencadeamento da infecção, descobriu-se que o 

Biotério Central da Universidade Estadual do Maranhão, de onde adquirimos os animais, 

realiza um esquema de vermifugação, usando ivermectina a cada quinze dias enquanto os 

animais estiverem no biotério. Acreditamos que, de forma direta ou não, a ivermectina 

interferiu no estabelecimento da infecção. Além disso, na mesma época foram infectados 

camundongos BALB/c na UFMA e, estes não desenvolveram a doença, e, de acordo com 

os técnicos, os sinais clínicos só tem se manifestado após quatro meses de infecção, o que 

normalmente acontecia 20 dias pós-infecção. Desta forma o projeto será concluído em 

definitivo tão logo os animais venham a desenvolver a doença. A Figura 1 mostra o 

camundongo do qual foi isolado a amastigota para infectar os camundongos do nosso 

experimento, já a figura 2 mostra um dos camundongos do primeiro experimento que 

contraíram sarna e tiveram que ser descartados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Leishmaniose, Camundongos, fitoterápicos. 
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Figura:1. Camundongo: lesão 

nodular (seta) de pata não ulcerada 

causada pela infecção por L. 

amazonensis. 

Figura 2: Camundongo Swiss-

Webster: Lesão ulcerada no dorso 

(seta). 
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A maneira pela qual os anticorpos maternos são transferidos para o recém-nascido depende 

do tipo de barreira placentária. Em ruminantes, a complexidade de membranas que 

compõem a placenta do tipo sidesmocorial não permite a transferência de imunidade 

passiva pré-natal, desta maneira o colostro constitui o único veículo de transporte de 

anticorpos, sendo o responsável pela proteção e modulação da resposta imune do neonato. 

Esses animais nascem com níveis insignificantes de imunoglobulinas no soro e necessitam 

do aporte de colostro rico em anticorpos logo após o nascimento para aquisição de 

proteção inicial eficiente. As contraindicações para o consumo de colostro e leite caprino 

estão relacionadas à transmissão de doenças infectocontagiosas, como a artrite encefalite 

caprina (CAE) para as crias. Essa infecção é causada por lentivírus e caracteriza-se 

clinicamente por poliartrite em caprinos adultos e por leucoencefalomielite em crias (Cork 

et al., 1974; Crawford & Adams, 1981). Como a principal via de transmissão do vírus 

causador do CAE são as secreções lácteas de mães infectadas, têm-se desenvolvido 

maneiras para reduzir ou anular o contato do recém-nascido com essas secreções. O 

estabelecimento de um banco de colostro de vacas é recomendável, pois constitui-se fonte 

rica de IgG e livre do vírus (Argüello et al., 2003). O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

eficiência do processo de aquisição de imunidade passiva em cabritos recém-nascidos 

utilizando colostro caprino e bovino. Contribuindo para avaliação de uma alternativa de 

manejo de colostro e o melhor conhecimento do mecanismo de formação de transferência 

de imunidade passiva. Foram utilizadas 8 cabras e suas respectivas crias. Os animais foram 

distribuídos ao acaso em dois grupos que receberam ás 0, 12,24 e 36 horas de vida colostro 

caprino (grupo A) e colostro bovino (grupo B). As amostras de sangue foram retiradas da 

veia jugular (aproximadamente 10 mL) utilizando-se tubos vacultainer, sendo centrifugado 

a 3500 rpm e o soro resultante transferido para frascos devidamente identificados e 

mantidos a temperatura de -20°C até serem analisados. As datas das coletas para os 

cabritos foram: 0, 12, 24 e 48 horas, e aos 5, 10, 15, 17, 20,25, 30, 35, 40,50 e 60 dias de 

vida. A concentração de proteína total sérica (PT) foi determinada pelo método de biureto. 

Segundo Reinhold (1953). A fração de imunoglobulinas séricas dos cabritos foi 

quantificada através do método turvação por sulfato de zinco (ZST). Os valores médios de 

PT observados no experimento estão de acordo com aqueles encontrados por O’Brein e 

Sherman (1993) e Simões et al. (2005) os quais trabalharam com cabritos nas primeiras 

semanas de vida. Observou-se diferença significativa na concentração de PT entre os 

grupos e também foi significativa a interação entre grupos e período, indicando diferença 

de comportamento na flutuação de PT entre os grupos ao longo do período experimental 

(Figura 1) 
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Figura 1: Comportamento da flutuação da concentração média de proteína total sérica 

(g/dl) nos grupos experimentais. 

 

A concentração média de PT ás 24 e 48 horas de vida foi 5,09±1,18 e 6,85±1,11 g/dL e 

5,21±1,13 e 6,95±1,18 g/dl, para os grupos que receberam colostro caprino e bovino, 

respectivamente. O valor final para PT sérica, aos 60 dias de idade , para os grupos A e B 

foi 5,77±0,55 g/dl. Observou-se diferença significativa na concentração de 

imunoglobulinas entre os grupos e também foi significativa a interação entre grupos e 

período, indicando a diferença de comportamento na flutuação de imunoglobulina sérica 

entre os grupos ao longo do período experimental (Figura 2).

Figura 2: Comportamento da flutuação da concentração média de imunoglobulinas séricas 

(unidades ZST) nos grupos experimentais. 
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Por ocasião do nascimento, os cabritos apresentam-se agamaglobulinêmicos ou 

hipogamaglobulinêmicos, com valor médio de 2,92 ± 0,45. As concentrações médias de 

imunoglobulinas às 24 e 48 horas de vida foram 18,27 ± 7,38 e 35,27 ± 10,42 unidades 

ZST e 20,80 ± 7,38 e 37,27 ± 10,40 unidades ZST para os grupos que receberam colostro 

caprino e colostro bovino, respectivamente. Essa diferença entre os grupos foi observada 

até 25 dias de vida e, no período, as médias foram de 18,26 ± 5,50 unidades ZST para os 

animais que receberam colostro caprino e de 27,59 ± 8,94 unidades ZST para os que 

receberam colostro bovino. De acordo com os dados obtidos podemos afirmar que o 

colostro bovino pode ser utilizado como fonte alternativa de anticorpos para cabritos 

recém-nascidos. O colostro bovino utilizado como substituto do colostro caprino mostrou-

se mais eficiente em conferir condição inicial de anticorpos séricos aos cabritos neonatos. 

O padrão básico do comportamento das variáveis PT e Ig em caprinos é o mesmo 

encontrado para os animais dependentes de anticorpos maternos para aquisição de 

imunidade inicial. 

 

Palavras-chave: Imunoglobulinas, IGF-I, pequenos ruminantes. 
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Os moluscos bivalves são organismos filtradores que possuem a capacidade de acumular, 

principalmente em suas brânquias e intestino, substâncias e micro-organismos presentes na 

água onde habitam (WOOD, 1979). A ostra Crassostrea rhizophorae é uma espécie 

hermafrodita protândrica, de tamanho médio, que alcança tamanho de 10 cm, concha 

grossa e de forma variável, geralmente larga e de tonalidade clara a escura. A valva 

superior é plana e menor que a inferior, distribui-se do Caribe ao Atlântico sul-americano 

até o Brasil (VILLARROEL et al., 2004). Com o objetivo de caracterizar a qualidade 

higiênicossanitária de ostras (Crassostea sp.) capturadas na Ilha de São Luís - MA, foram 

colhidas 32 amostras e submetidas a análises microbiológicas quanto a contagem de 

mesófilos, determinação de coliformes e pesquisa de Escherichia coli no período de 

dezembro/2013 a Junho/2014. Paralelamente foram aplicados 19 questionários 

semiestruturados para avaliar o perfil socioeconômico, bem como a manipulação das ostras 

pelos marisqueiros.  Pelos resultados encontrados, verificou-se que 15 (47%) das amostras 

analisadas apresentaram contagens que variaram de >2,5x10 a 2,21x10² UFC/g para 

bactérias heterotróficas mesófilas (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Contagem de bactérias heterotróficas mesófilas em amostras de ostras 

coletadas em quatro pontos na Ilha de São Luís – MA, 2014.  

Unidades Formadoras de 

Colônias (UFC/g) 

Porto do 

Braga 

*N        **P 

Cais da 

Raposa 

*N          **P 

Porto do 

Cumbique 

*N          **P 

Porto do 

Pau Deitado 

*N       **P 

  2,5x10     6       75%  3       37,5% 4         50% 4          50% 

>2,5x10 a 2,21x10²     2       25% 5       62,5% 4         50% 4         50% 

*N= número de amostras analisadas;  **P= presença. 

 

A legislação vigente não estabelece padrões microbiológicos para contagem de mesófilos 

em moluscos crus, entretanto considera-se estes valores preocupantes, pois neste grupo 

está a maioria dos micro-organismos patogênicos. Ressalta-se que as bactérias mesofílicas 

são indicadoras gerais de contaminação em um alimento. Consequentemente, a qualidade 

de um produto alimentício, está relacionada à menor contagem desses indicadores.  

Segundo, Franco e Landgraf (2007) a contagem de bactérias mesófilas é importante porque 

fornece uma estimativa da contaminação microbiana total e altas contagens usualmente 

estão relacionadas à baixa qualidade dos produtos, pois a maioria dos micro-organismos 

patógenos de veiculação alimentar são mesófilos. O NMP de Coliformes totais (CT) variou 

de <0,3 NMP/g a 4,6x10²/g, sendo que 25% apresentaram  Coliformes totais <0,3 NMP/g. 
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Os pontos de coleta Porto do Cumbique e Porto do Pau Deitado apresentaram a maior 

contagem dentre os locais analisados, representando 2,4x10² NMP/g e 4,6x10² NMP/g, 

respectivamente (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Número Mais Provável (NMP) de Coliformes totais (CT), termotolerantes (Ct) 

e Escherichia coli em amostras de ostras coletadas em quatro pontos na Ilha de São Luís – 

MA, 2014.  

ORIGEM  CT Ct E. coli 

 *N  **P  **P  **P 

Porto do Braga 8  6 (75%)  4 (50%)  0 

Mínimo   <0,3 NMP/g  <0,3 NMP/g   

Média   0,7 NMP/g  0,4 NMP/g   

Máximo 

 

  2,3 NMP/g  0,9 NMP/g   

Cais da Raposa   8  5 (62,5%)  3 (37,5%)  0 

Mínimo   <0,3 NMP/g  <0,3 NMP/g   

Média   1,7 NMP/g  0,4 NMP/g   

Máximo 

 

  7,5 NMP/g       1,5 NMP/g   

Porto do 

Cumbique 

  8  6 (75%)  3 (37,5%)  0 

Mínimo   <0,3 NMP/g  <0,3 NMP/g   

Média   4,1 NMP/g  0,4 NMP/g   

Máximo 

 

  2,4x10²NMP/g  1,5 NMP/g   

Porto do Pau 

Deitado 

  8 

 

 

 

7 (87,5%)  

 

6 (75%)  2 (25%) 

Mínimo   <0,3 NMP/g    <0,3 NMP/g   

Média       8 NMP/g  1,06 NMP/g   

Máximo   4,6x10² NMP/g  4,3 NMP/g   

TOTAL 32       

*N= número de amostras analisadas;  **P= presença. 

 

A contagem de Coliformes termotolerantes (Ct) variou de <0,3 NMP/g a 4,3 NMP/g, 

sendo que 50% das amostras analisadas apresentaram contagens inferiores a 0,3 NMP/g. 

Dentre os pontos de coleta, as amostras do Porto do Pau Deitado demonstraram uma maior 

contagem de Coliformes termotolerantes, apresentando 4,3 NMP/g. Para Escherichia coli, 

foi verificada a sua presença em 2 (6,25%)  das amostras de ostras analisadas, sendo todas 

provenientes do Porto do Pau Deitado (Tabela 2). A partir dos questionários verificaram-se 

os seguintes resultados: o público entrevistado pertence exclusivamente ao sexo masculino, 

apresentam faixa etária de 21 a 30 anos, sendo a maior parte proveniente de outros 

municípios maranhenses que não fazem parte da Ilha de São Luís. São casados ou em 

união estável. Não estão cadastrados em colônia ou associação da categoria. Possuem 

pouca noção sobre os cuidados de higiene que devem ser tomados para a comercialização 

das ostras, o que pode aumentar a microbiota patogênica desse alimento, trazendo 

possíveis riscos para a saúdedo consumidor, principalmente para aqueles que consomem 

esse alimento cru.  Diante dos resultados encontrados conclui-se que a ostra pode ser um 

importante veículo de doenças de origem alimentar implicando em riscos para a saúde 

pública; a presença de Escherichia coli nas amostras de ostras provenientes da localidade 

denominada de Porto do Pau Deitado sugere que a há contaminação fecal por influência da 
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atividade antrópica sobre o local de coleta; a extração desse molusco bivalve é artesanal e 

representa uma importante fonte de renda para a comunidade pesqueira da Ilha de São Luís 

– MA; os marisqueiros necessitam de orientação técnica para a adoção de práticas de 

manejo adequadas, e incentivo financeiro para implementar melhorias no setor.  

 

Palavras-chave: Moluscos bivalves, contaminação, indicadores de qualidade. 
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE LEISHMANICIDA DO EXTRATO BRUTO DO 

ASSA-PEIXE (VERNONIA FERRUGINEA) EM CAMUNDONGOS INFECTADOS 

POR LEISHMANIA AMAZONENSIS. 

 

Orientanda: Marina Fernandes DOMINICI – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 
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Colaboradores: Joicy Cortez de SÁ – Doutoranda/RENORBIO; Higor da Silva 

FERREIRA – Graduando em Medicina Veterinária/UEMA; Aarão Filipe Ataídes LIMA – 

Graduando em Medicina Veterinária/UEMA; Breno Glaessner Gomes Fernandes de 

SOUZA – Graduando em Medicina Veterinária/UEMA. 

 

As leishmanioses são representadas por um grupo de doenças com caráter zoonótico que 

acometem o homem e outras espécies de animais silvestres e domésticos. Causadas por 

protozoário digenético pertencente ao gênero Leishmania, realizam o ciclo biológico num 

hospedeiro invertebrado e em outro vertebrado. Apresenta-se em quatro formas: cutânea, 

cutânea difusa, mucosa e visceral (Marzochi et al., 1999). Vernonia ferruginea é uma 

planta nativa do Brasil, da família Asteraceae, ocorrendo na maior parte do território, com 

exceção da região Sul (Kissmann, 2000), conhecida popularmente como Assa-peixe. É 

pouco exigente em relação ao tipo de solo, sendo muito competitiva em solos de cerrado 

(Lorenzi, 2000). Na medicina popular é utilizada em casos de gripes, resfriados, tosses, 

bronquite, contusões, hemorróidas e infecções do útero (Andreão, 1999). Tendo em vista 

que até o presente momento existem poucos trabalhos relacionados à ação leishmanicida 

da planta em estudo, o presente trabalho propõs-se a avaliar a possível atividade 

leishmanicida do extrato bruto do Assa-peixe (V. ferruginea) em camundongos infectados 

por Leishmania amazonensis. Para isso, as extrações e separações dos compostos presentes 

no extrato foram feitas de acordo com a rotina dos Laboratórios de Fitoquímica. Para a 

obtenção do extrato etanólico bruto (EEB), as folhas, após separação e limpeza, foram 

secas em estufa à 40ºC com circulação de ar forçado. Após a secagem foram trituradas em 

moinho de facas, e os macerados foram imersos em álcool etílico a 96 ºGL na proporção 

3:1. Passadas 72h, os macerados foram filtrados e concentrados à baixa pressão entre 30 a 

40 ºC, em evaporador rotatório até a evaporação completa do solvente. Em seguida, 

acondicionado em frasco âmbar e conservado à -20ºC até a realização dos testes 

leishmanicidas. Posteriormente, para a realização da análise fitoquímica de V. Ferruginea, 

o EEB obtido do caule e folhas de Vernonia ferruginea foi submetido a identificação dos 

constituintes químicos por classe metabólica. Para tal, utilizou-se aproximadamente 100 

mg do extrato solubilizado em 5 mL de MeOH para a identificação. As classes de 

metabólitos secundários testados foram: saponinas, antocianinas e chalconas, fenois e 

taninos, flavonoides, esteroides e triterpenoides e antraquinonas, de acordo com Costa 

(1982) e Matos (1997). Os resultados da análise fitoquímica mostraram que o EEB 

apresenta apenas taninos em sua composição, como demonstrado na Tabela 1: 
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Tabela 1 – Prospecção fitoquímica do extrato etanólico bruto das folhas e do caule de 

Vernonia ferruginea 

 

Classe dos metabólitos 
 

Vernonia ferruginea 

  
Folha Caule 

Antraquinonas 
  

- - 

Flavonoides 
  

N N 

Triterpenos/éster 
  

- / + - / + 

Saponinas 
  

- - 

Compostos fenólicos 
  

- - 

Taninos 
  

+ + 

Antocianinas/chalconas 
  

- - 

            (+) presença; (-) ausência; (N) não avaliado 

Os experimentos de infecção dos camundongos foram realizados duas vezes. Na primeira 

vez, os animais vieram a óbito em virtude do excesso de calor na sala onde estavam sendo 

mantidos. Tal situação foi ocasionada pela queima do aparelho de ar condicionado, que só 

foi substituído semanas depois. Na segunda vez, os animais foram infectados, mas até a 

presente data não desenvolveram lesões típicas da leishmaniose, o que inviabilizou o 

tratamento. As lesões aparecem normalmente após 15 a 20 dias de infecção, considerando-

se que esta foi feita com formas amastigotas isoladas de uma lesão rica em parasitos. Após 

criteriosa avaliação dos fatores que poderiam interferir no desencadeamento da infecção, 

descobriu-se que o Biotério Central da Universidade Estadual do Maranhão, de onde 

adquirimos os animais, realiza um esquema de vermifugação, usando ivermectina a cada 

quinze dias enquanto os animais estiverem no biotério. Acredita-se que, de forma direta ou 

não, a ivermectina interferiu no estabelecimento da infecção. Além disso, na mesma época 

foram infectados camundongos BALB/c na UFMA e, estes não desenvolveram a doença, 

e, de acordo com os técnicos, os sinais clínicos só têm se manifestado após quatro meses 

de infecção, o que normalmente acontecia 20 dias pós-infecção. A Figura 1 mostra o 

camundongo do qual foi isolada a forma amastigota de Leishmania amazonensis para 

infectar os camundongos do presente experimento, evidenciando a não ulceração da pata: 
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Figura 1 - Camundongo: lesão nodular (seta) de pata não ulcerada causada pela infecção 

por L. amazonensis. 

 

De acordo com os resultados obtidos pode-se concluir que existe uma relação entre o 

tempo de manutenção em cultura da L. amazonensis, a resposta imunológica desencadeada 

pelos ácaros e helmintos e o aumento da imunidade causado por vitaminas e vermífugos, o 

que levou à diminuição da virulência da L. amazonensis, comprometendo o aparecimento 

dos sinais clínicos no tempo previsto do experimento. 

 

Palavras-chave: Leishmanicida, Extrato bruto, Vernonia ferruginea. 
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AVALIAÇÃO IN VITRO DA AÇÃO OVICIDA E/OU LARVICIDA COM USO DE 

FITOTERÁPICOS NO CONTROLE DE HELMINTOS GASTRINTESTINAIS DO 

GRUPAMENTO RACIAL “CAVALO BAIXADEIRO”. 

 

Orientando: Ronald Luis Vaz SILVA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmico do Curso de Medicina Veterinária – CCA/UEMA. 

 

Orientadora: Ana Clara Gomes dos SANTOS. 

Profª. e Drª. e Bolsista de Fixação de Doutor/PPG-MCA/CCA/UEMA. 

 

Colaboradora: Tássia MSc. Ciência Animal – UEMA. 

 

A existência de uma demanda dos criadores por produtos oriundos de sistemas ecológicos 

e com garantia de ausência de resíduos faz emergir a busca por métodos alternativos de 

controle parasitário (BIANHIN; CATTO, 2009), justificando-se a pesquisa com o objetivo 

de avaliar in vitro a eficácia anti-helmíntica de Extratos Botânicos Aquosos Desidratados 

(EBAd), Hidroalcoolicos (EBHA) e Oleaginosos (EBAO) de vegetais nativos e exóticos da 

Baixada Maranhense em cultivos de larvas de nematódeos gastrintestinais de equinos do 

grupamento genético “Cavalo Baixadeiro”. Sendo as folhas (Eucalyptus globulus, Ricinus 

communis e Morinda citrifolia) e frutos (M. citrifolia) dos vegetais, os quais foram 

coletados na Fazenda Escola/UEMA/Campus São Luís, MA e registradas em excicatas: 

4029, 752 e 3929, respectivamente, no Herbário Rosa Mochel/UEMA. A secagem das 

folhas/frutos ocorreu em temperatura ambiente seguida de desidratação em estufa, 

triturados em moedor mecânico para obtenção do pó, no Laboratório de Nutrição 

Animal/Curso de Zootecnia/CCA/UEMA. Os exames coproparasitológicos foram 

realizados no laboratório de Parasitologia (LP)/UEMA. No LP e Laboratório de 

Farmacognosia1/UFMA realizou-se a preparação das soluções mãe dos respectivos 

vegetais nas concentração de 0,125g/mL (100%), seguida das diluições em parcelas de 

0,0625g/mL (50%), 0,03125 (25%) e 0,00625 (5%). O óleo da R. communis (Mamona) foi 

obtido junto aos criadores; e, para aumentar a solubilidade em meio aquoso foi 

emulsificado em Hexano P.A e Tween 80, obtendo-se as concentrações: 500µl/mL (50%); 

259,2µl/mL (25%) e 47,6µl/mL(0,5). As amostras de fezes foram coletadas da ampola retal 

dos equinos naturalmente infectados e não vermifugados. As amostras de fezes foram 

processadas pelas técnicas de Willis-Mollay (1921), Gordon Whitlock (1939) modificada, 

ovos por grama de fezes (OPG) e cultivo de larvas (LL) que foi padronizado a partir de 

1000 OPG pelo método de Robert O’ Sulivan (1950), sendo o mesmo realizado em 

triplicata, utilizando-se: 4g de fezes, 4g de serragem esterilizada e 4mL dos extratos, 

incubados durante sete dias, após realizou-se a identificação e contagem das larvas ativas, 

lentas, ativas+lentas e mortas, verificando-se assim, a eficácia dos extratos testados. O 

controle negativo (CN) foi tratado com água destilada e o positivo (CP) com formulações 

como: Albendazol a 5% e precipitado de Cresóis. A eficácia foi calculada utilizando-se a 

fórmula matemática: (L3 grupo controle negativo - L3 grupo tratado) / L3 grupo controle 

negativo x 100 (Le JAMBRÉ, 1973). Considerou-se a eficácia de mortalidade larval acima 

de 95% (BRASIL, 1990). A maior eficácia observada foi de EBAd-Eucalipito com 86,16% 

para a concentração de 0,03125g/mL, com mortalidade média de larvas 18,66±12,94, 

resultado este que corrabora ao observado por Macedo et al. (2009), que utilizaram o óleo 

essencial de E. globulus sobre H. contortus na concentração de 17,4mg/mL, obtendo 

87,3% de eficácia. Para o controle positivo foi verificado que a droga utilizada apresentou 

100% de mortalidade das larvas; enquanto, o controle negativo apresentou média de larvas 

vivas de 329,75 ± 27,649 (Tabela 1). 
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TABELA 1 - Eficácia de Extrato Botânico Aquoso Desidratado das folhas e frutos dos 

vegetais: Eucalipito (Eucalipytus globulus), Noni (Morinda citrifolia) e Mamona (Ricinus 

communis), em cultivos de larvas de nematódeos gastrintestinais de equinos do 

grupamento genético “Cavalo Baixadeiro”, da região da Baixada Maranhense, nas 

concentrações de 0,0625; 0,03125 e 0,00625g/mL. 
 

Concentração 

(g/mL) 

Eficácia (%) 

Eucalipito 

(Folhas) 

Noni(Frutos) Noni (Folhas) Mamona (Folhas) 

0,0625 69,92 73,00 55,79 68,05 

0,03125 86,16 43,28 45,08 54,91 

0,00625 70,57 31,06 31,12 27,92 

CP* 0,033 100 100 100 100 

CN* 0 0 0 0 

CP*= controle positivo a base de albendazol-0,033µl/mL(5%); CN*= controle negativo larvas vivas. 
 

Na tabela 2 observou-se que o EBHA-Noni (Fruto) apresentou eficácia de 86,23%; na 

concentração de 0,0625g/mL, abaixo do padronizado por Brasil (1990); mesmo assim foi 

verificado que houve uma sensibilidade de inibição de ovos/larvas dos nematódeos 

gastrintestinais dos cavalos baixadeiros. Quanto ao uso indiscriminado de precipitados de 

creosóis como vermífugo pelos criadores de cavalos da Baixada Maranhense, nessa 

pesquisa foi verificado 100% de eficáçia na concentração de 1%, ocorrendo uma inibição 

nos ovos/larvas dos nematódeos gastrintestuinais. Entretanto, esse composto determina 

erosões na mucosa gastrica/intestinal dos animais, sendo necessário o cuidado quanto ao 

uso, evitando lesões ulcerativas. 

 

TABELA 2 - Eficácia de Extrato Botânico Hidroalcoólico das folhas e frutos dos vegetais: 

Eucalipito (Eucalipytus globulus), Noni (Morinda citrifolia) e Mamona (Ricinus 

communis), em cultivos de larvas de nematódeos gastrintestinais de equinos do 

grupamento genético “Cavalo Baixadeiro”, da região da Baixada Maranhense, nas 

concentrações de 0,0625; 0,03125 e 0,00625g/mL. 
 

Concentrações 

(g/mL) 

Eficácia (%) 

Eucalipito 

(Folhas) 

Noni 

(Fruto) 

Noni  

(Folhas) 

Mamona  

(Folhas) 

0,0625 22,87 86,23 40,66 31,26 

0,03125 12,11 60,78 15,56 24,62 

0,00625 27,96 42,02 12,55 57,82 

CP* 0,033 100 100 100 100 

CN* 0 0 0 0 

CP*= controle positivo a base de Albendazol-0,033µl/mL(5%); CN*= controle negativo (larvas vivas) 

 

Para o EBAO-Mamona-He (1%) assim como o EBAO-Mamona-Tw, não apresentaram 

eficácia dentre as concentrações testadas, considerando-se as normas de Brasil (1990). 

Entretanto, pode-se observar uma significativa redução no desenvolvimento larval (Tabela 

3). Portanto, o extrato EBAO-Mamona-He (1%) apresentou uma variação de eficácia entre 

82,21 a 89,39%, demonstrando que houve uma inibição dos ovos/larvas dos nematódeos, 

com isso pode-se inferir que o aumento do concentrado da mamona poderá ter ação sobre 

as larvas infectantes, podendo ser utilizado no controle das verminose dos animais, além de 

apresentar um baixo custo para o criador e baixo impacto ambiental, visto que, esse vegetal 

está presente na Baixada Maranhense. No entanto, o extrato de EBAO-Mamona-Twe 80 

(1%) foi observado uma eficácia abaixo de 80% da mortalidade de larvas dos nematódeos 

gastrintestinais, provavelmente se aumentar o concentrado da mamona, também haverá 

uma ação antiparasitária, sendo assim necessário um estudo mais aprofundado sobre o uso 

dos emulsificadores Hexano e Tween 80%, quanto a utilização como dispersantes em 

extratos botânicos oleaginosos. 
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TABELA 3 - Eficácia de Extrato Botânico Aquoso Oleaginoso da Mamona (Ricinus 

communis) com uso do emulsificador Hexano a 1% e Tween80 a 1%, em cultivos de larvas 

de nematódeos gastrintestinais de equinos do grupamento genético “Cavalo Baixadeiro”, 

da Baixada Maranhense, nas concentrações de 500; 259 e 47,6µl/mL. 
Concentração (µl/mL) Eficácia (%) 

 Mamona (He – 1%) Mamona (Tw-80/1%) 

500 82,21 77,81 

259 89,39 69,21 

47,6 85,18 77,29 

CP* 0,033 100 100 

CP* (He) 100 77,62 77,62 

CP* (Tw) 100 52,00 52,00 

CN* 0 0 

CN*= controle negativo com média de larvas vivas; CP*= controle positivo a base de albendazol-

0,033µl/mL(5%);CP* [He] = Hexano (1%); CP* [Tw] = Tween (1%). 

 

Considerando-se que houve reduções positivas no quantitativo de larvas dos nematódeos 

gastrintestinais, isto é, acima de 60% de mortalidade larval com uso dos extratos botânicos testados 

dos vegetais Eucalipito, Noni e Mamona; conclui-se que os vegetais apresentam atividades 

antiparasitária, necessitando apenas do aumento do concentrado desses vegetais, quanto a 

formulação dos fitoterápicos, que provavelmente levará a resultados satisfatórios quanto ao uso dos 

extratos como controle de verminose nos equinos da Baixada Maranhense. Nesse sentido, um 

possível fator que potencialmente pode limitar a ação dos extratos vegetais, no que diz 

respeito à ação ovicida e/ou larvicida, relaciona-se com a composição química do 

envoltório dos ovos e a cutícula que protege os nematódeos da ação dos fitoterápicos, que 

por sua vez é extremamente resistente, tornando necessário dessa forma o uso de 

substâncias com propriedades lipolítica ou proteolítica para obtenção de um melhor 

resultado. Já o uso do precipitado de cresóis embora tenha sido observado ação sobre as 

larvas, necessita de mais estudos in vivo, além de uma determinação de qual concentração 

o precipitado começa a apresentar suas ações e qual o limite tolerável pelos animais. O uso 

indiscriminado de creosóis poderá possibilitar ação erosivas na mucosa, levando a 

formação de úlceras, levando a disfunções digestivas e/ou absorção de nutrientes. 

 

Palavras-chave: Fitoterapia, cavalo baixadeiro, Baixada Maranhense. 
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VITRIFICAÇÃO DE OÓCITOS BOVINOS EM DIFERENTES MOMENTOS DA 

MATURAÇÃO IN VITRO UTILIZANDO ETILENOGLICOL E 

DIMETILSULFÓXIDO. 
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A biotecnologia aplicada à reprodução é um recurso que tem determinado o crescimento da 

bovinocultura, tornando-a mais competitiva e mais lucrativa. Dentre as técnicas 

relacionadas à reprodução destacamos a criopreservação de sêmen, embriões e oócitos 

(PALASZ e MAPLETOFT, 1996; VAJTA, 2000). A criopreservação é um processo pelo 

qual células, gametas, embriões e tecidos são armazenados em baixas temperaturas em 

nitrogênio líquido, por um período de tempo indeterminado, sem que este perca sua 

atividade funcional, permitindo a conservação de germoplasma animal (SIQUEIRA 

FILHO, 2009). Dentre os procedimentos de criopreservação, a vitrificação tem se mostrado 

como a opção mais viável para a conservação de oócitos de mamíferos (SMITH et al., 

2010). Esse método utiliza altas concentrações de crioprotetores e altas taxas de 

resfriamento, ou seja, durante o processo de vitrificação uma solução viscosa se solidifica 

durante o resfriamento, sem a formação de cristais de gelo, mantendo desta forma, as 

células em um estágio quiescente (VAJTA e KUWAYAMA, 2006). A literatura 

especializada tem reportado poucas propostas de protocolos ideais de vitrificação para a 

criopreservação de oócitos bovinos, devido a reduzida taxa de sobrevivência dos oócitos 

vitrificados, indicando a necessidade de otimização dos protocolos. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar o efeito dos crioprotetores etilenoglicol (EG) e dimetilsulfóxido 

(DMSO) na vitrificação de oócitos bovinos. Foram utilizados oócitos bovinos provenientes 

de abatedouros localizados da região metropolitana de São Luis. Os oócitos foram obtidos 

de folículos medindo de 2 a 8 mm de diâmetro, os quais foram aspirados com uma seringa 

de 5 mL e agulha 18G. Os oócitos selecionados foram distribuídos em três grupos 

experimentais, com cinco repetições. O grupo controle foi composto por oócitos maturados 

in vitro por 24 horas os quais não foram submetidos à vitrificação. O grupo vitrificado-

imaturo foi composto por oócitos que foram vitrificados imediatamente após a colheita. 

Foram aquecidos e após o período de equilíbrio, transferidos para placa de maturação e 

submetido aos processos de maturação e avaliação. O grupo vitrificado-maturo foi 

composto por oócitos vitrificados após o período de 24 horas de maturação in vitro. Após o 

aquecimento e período de equilíbrio, os oócitos foram submetidos aos processos de 

avaliação. Na solução de vitrificação os oócitos foram equilibrados por 5 minutos em meio 

de manutenção (MM) (TCM - 199 + 10% SFB) e incubados a 39ºC em 10% EG + 10% 

DMSO dissolvidos em MM por 30-45 segundos, sendo então transferidos para uma 

solução composta por 20% EG + 20% DMSO + 0,5M de sacarose dissolvidos em MM por 

25 segundos e imediatamente envasados. A solução de reidratação foi composta por meio 

de manutenção (MM) + 0,25 M de sacarose onde os oócitos permaneceram por 5 minutos e 

MM + 0,15 M de sacarose por mais 5 minutos. O envase dos oócitos foi realizado em open 
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pulled straw (OPS). Para a maturação in vitro, os oócitos de todos os grupos experimentais 

foram cultivados em placas com quatro poços. Cada poço foi preenchido com 400 µL de 

meio de maturação e neste colocados 20 a 25 oócitos. Os oócitos de todos os grupos foram 

maturados por um período total de 24 horas a uma temperatura de 38,5ºC em estufa com 

5% de CO2 em ar. O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado, 

com cinco repetições e três tratamentos constituídos pelo grupo controle e dois grupos 

vitrificados. Os resultados obtidos foram submetidos à análise descritiva e análise de 

variância cujas médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 

5% de probabilidade. Nos resultados foram observados um declínio acentuado na 

porcentagem de clivagem, mórula e blastocisto em todos os tratamentos avaliados (Tabela 

1). Nos tratamentos vitrificados foram observados os menores percentuais de embriões no 

estágio de blastocisto (GVI: 4,26% e GVM: 2,42%, Tabela1) indicando uma possível 

interferências dos crioprotetores (EG e DMSO) nesse estágio de desenvolvimento. 

 

Tabela 1. Totais de ovários, oócitos (grau I e II) e porcentagem dos estágios de 

desenvolvimento de embriões cultivados in vitro. 

Tratamentos 

 

Ovários  Grau 1*  Grau 2*  Total** Clivagem  Mórula  Blastocisto  

N N (%) N (%) N N (%) N (%) N (%) 

GC
1
 103,00 79,64 20,36 334,00 63,47 49,70 13,47 

 

GVI
2
 82,00 35,11 64,89 188,00 38,83 13,30 4,26 

 

GVM
3
 63,00 37,20 62,80 207,00 31,40 6,28 2,42 

¹ Grupo controle; ² Grupo vitrificado imaturo; 
3
Grupo vitrificado maturo; * classificação dos 

oócitos selecionados para os bioensaios; ** Número total de oócitos utilizados nos bioensaios. 

 

Tabela 2. Média e desvio padrão das taxas de desenvolvimento de embriões cultivados in 

vitro. 

Tratamentos 

 

N
1 

 

Clivagem  

(D-2) 

Mórula  

(D-5) 

Blastocisto 

(D-7) 

 
    Médias ± EP

2
 

 Grupo Controle 5 42,40 ± 3,40 a 33,30 ± 2,35 a 9,00 ± 0,83 a 

  

Grupo Vitrificado-Imaturo 5 14,60 ± 2,80 b 5,00 ± 0,89 b 1,60 ± 0,40 b 

  

Grupo Vitrificado-Maturo 5 13,00 ± 1,73 b 2,60 ± 1,07 b 1,00 ± 0,55 b 

 ¹ Número de observações; ² Média ± erro padrão da média. Diferentes letras, na mesma coluna, 

denotam diferença estatística entre os grupos testados (ANOVA, Teste de Tukey P < 0,05). 

 

Os resultados demonstraram que o grupo controle, oócitos fertilizados in vitro, (tratamento 

1) diferiu estatisticamente do grupo vitrificado-imaturo (tratamento 2) e do grupo 

vitrificado-maturo (tratamento 3) durante as avaliações do estágio de D2 (clivagem) 

(Tabela 2; F 2,14 = 36,56, P < 0,05). No entanto, quando comparado apenas os tratamentos 

submetidos ao processo de vitrificação (tratamento 2 e 3), ambos associados aos 

crioprotetores etilenogligol (EG) e dimetilsulfóxido (DMSO), não foram observadas 

diferenças estatísticas entre esses dois grupos durante o processo de clivagem (Tabela 2). 

Adicionalmente, observou-se que a técnica de fertilização in vitro (grupo controle) 

apresentou maior eficiência na produção média de embriões (42,40 ± 3,40) no estádio D2 

(clivagem) quando confrontados com os dados médios do grupo vitrificado-imaturo (14,60 
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± 2,80) e vitrificado-maturo (13,00 ± 1,73) (Tabela 2). Diversas pesquisas corroboram os 

resultados apresentados neste trabalho, haja vista a maior eficiência da técnica de 

fertilização in vitro sobre oócitos imaturos e maturos vitrificados em associação a diversos 

crioprotetores (VAJTA, 2000; CETIN e BASTAN, 2006; BUNN et al., 2008). Resultados 

semelhantes foram obtidos nas etapas posteriores ao estágio de clivagem (D2), nos quais 

foram observadas diferenças estatísticas entre o grupo controle (fertilizados in vitro) e 

tratamentos vitrificados (Tabela 2) para os estágios de mórula (Tabela 2; F 2,14 = 115,82, P 

< 0,05) e blastocisto (Tabela 2; F 2,14 = 51,34, P < 0,05). Novamente, o grupo controle 

(tratamento 1) se destacou dos demais tratamentos submetidos aos processos de 

criopreservação utilizando os agentes crioprotetores etilenogligol (EG) e dimetilsulfóxido 

(DMSO) (Tabela 2). Nas condições observadas neste estudo, os resultados apontam um 

efeito negativo dos crioprotetores etilenoglicol (EG) e dimetilsulfóxido (DMSO) na 

vitrificação de oócitos bovinos. Ademais, foi constatada a eficiência da técnica de 

fertilização in vitro em oócitos bovinos frente aos protocolos de vitrificação testados 

(imaturo e maturo). Propor alterações nos protocolos de vitrificação já existentes, 

viabilizando sua utilização nas técnicas de reprodução assistida, são os próximos desafios a 

serem sanados.  

 

Palavras-chave: Criobiologia reprodutiva, Fertilização In Vitro (FIV), Protocolos de 

vitrificação. 
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O carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus constitui-se um dos maiores problemas 

parasitários enfrentados pela pecuária bovina, este é responsável por grandes perdas 

econômicas. (CAMILLO et al., 2009). A utilização de produtos naturais como acaricidas 

podem representar uma alternativa importante para o controle de parasitas de animais, uma 

vez que são fontes ricas de compostos bioativos, sendo estes biodegradáveis e 

potencialmente adequados para utilização como pesticidas (CRUZ et al., 2013). Estudos 

anteriores demonstraram que o carvacrol, composto presente no óleo essencial da planta 

Lippia gracilis  pode ser usado como um acaricida natural contra a ação do carrapato 

(CRUZ et al., 2013) além de possuir propriedades anticonvulsivantes (OLIVEIRA, 2009) e 

antimicrobianas, eliminando diversos tipos de fungos e bactérias mesmo em baixíssimas 

concentrações (BOTELHO et al.,2009). Dessa forma, objetivou-se com esse trabalho 

determinar o perfil de expressão gênica e proliferação de colágeno na pele de bezerros 

infestados por Rhipicephalus (Boophilus) microplus e tratados com Monoterpeno 

Carvacrol (Lippia gracilis), bem como acompanhar o processo de cicatrização após a 

infestação e tratamento com o carvacrol. Foram utilizados no estudo 4 bezerros infestados 

experimentalmente com 2.500 larvas do carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus, 

esses animais compõem uma unidade de pesquisa em parasitologia da Universidade 

Federal do Maranhão. Os animais foram divididos em 3 grupos: Grupo Carvacrol - 

Animais infestados com carrapatos e tratados com carvacrol durante 15 dias; Grupo 

Controle Negativo - Animal infestado com carrapato e tratado com água; Grupo Controle 

Positivo - Animal não se apresentava infestado por carrapatos e seu tratamento foi 

realizado com água. Foram avaliadas as lesões provocadas pelo carrapato e posteriormente 

foram realizadas duas coletas, uma no dia zero e a segunda coleta no 15º dia, onde retirou-

se amostras da área de lesão tratada com o carvacrol para avaliar o tipo de lesão presente 

na matriz extra celular e a presença de colágeno na pele dos bezerros submetidos ao 

tratamento com o fitoterápico. As amostras de pele foram retiradas da região escapular e 

lombar dos bezerros e mediam aproximadamente 2 cm, em seguida foi aplicado o 

carvacrol na concentração de 4,46 mg/mL no local da lesão durante 15 dias. Ao exame 

macroscópico, no terceiro dia após a retirada da pele, as feridas dos animais pertencentes 

ao grupo carvacrol, controle negativo e controle positivo apresentaram-se hiperêmicas e 

com bordos edemaciados. No sétimo dia, as feridas tratadas com carvacrol e controle 
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positivo apresentaram-se recobertas por uma crosta fina, nivelada com a pele e sem 

evidências de inflamação. No décimo quinto dia, observou-se a presença de uma crosta 

rugosa, tecido de granulação e tecido cicatricial recobrindo a área cruenta em ambos os 

grupos (Figura 1).  

 

Figura 1. Evolução das feridas do grupo carvacrol, grupo controle negativo e grupo 

controle positivo. Visualização da ferida ao 1º, 7º e 15º dia de evolução. 

 

Na avaliação microscópica foi observado no grupo carvacrol pouca quantidade de células 

inflamatórias e grande quantidade de proliferação fibroblástica e fibras colágenas quando 

comparadas com o grupo controle negativo e o positivo que apresentaram uma moderada 

produção fibroblástica, assim como a presença de fibras de colágeno. (Tabela 1) 

 

Tabela 1: Avaliação microscópica da evolução cicatricial das lesões em pele de bezerros 

tratados com monoterpeno carvacrol.  

+ = presença de poucas células inflamatórias/ pouca proliferação fibroblástica/ poucas fibras de colágeno/ 

pouca neoformação vascular/ pouca reepitelização; ++ = moderada presença de células inflamatórias/ 

moderada proliferação fibroblástica/ moderada produção de fibras de colágeno/ moderada neoformação 

vascular/ moderada  reepitelização; +++ = acentuada presença de células inflamatórias/ acentuada 

proliferação fibroblástica/ acentuada presença de fibras de colágeno/ acentuada neoformação vascular/ 

acentuada reepitelização. 

Grupos Células 

inflamatórias 

Proliferação 

fibroblástica 

Fibras de 

colágeno 

Neoformação 

vascular 

Reepitelização 

Grupo Carvacrol 

Animal I 

Animal II 

 

+ 

+ 

 

+++ 

+++ 

 

+++ 

+++ 

 

+ 

+ 

 

++ 

++ 

Grupo Controle Negativo 

Animal III  

 

++ 

 

+++ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Grupo Controle Positivo 

Animal IV 

 

++ 

 

++ 

 

++ 

 

++ 

 

+ 
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De acordo com Balbino (2005), a fase final da cura de uma ferida é a maturação e 

remodelagem da matriz extracelular. A característica mais marcante desta fase do reparo é 

a grande e acelerada deposição de colágeno na região da ferida. Na avaliação do grupo 

carvacrol verificou-se baixo percentual de vascularização e reepitelização moderada. Esses 

aspectos indicam que a lesão estava entre a fase de proliferação e maturação do processo 

cicatricial. Assim, os resultados observados no grupo controle positivo e negativo indicam 

que a lesão ainda se apresentava na fase de proliferação, com presença de células 

inflamatórias e neoformação vascular. Alguns estudos anteriores citaram a atividade 

bactericida do óleo essencial retirado da planta Lippia gracilis (carvacrol) e utilização deste 

no tratamento de doenças cutâneas, queimaduras, injúrias em geral e úlceras, além de ser 

utilizado tradicionalmente no tratamento de infecções gastrointestinais, respiratórias e 

cutâneas. (PESSOA et.al., 2005). Com a realização deste estudo foi possível conhecer os 

efeitos da utilização do carvacrol em uso tópico para o controle de carrapatos, no qual 

apresentou efeito benéfico na fase inflamatória e na fase de reparação, tanto na analise 

macroscópica como na análise microscópica. Sendo assim, os dados obtidos permitiram 

afirmar que o óleo extraído da lipia gracillis melhora a cicatrização de lesões cutâneas da 

pele bovina nos primeiros 5 dias e pode então ser utilizado como fitoterápico no tratamento 

de feridas cutâneas. 

 

Palavras-chave: Carvacrol, Colágeno, Rhipicephalus (Boophilus) microplus. 
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A determinação sexual de uma espécie é um fator importante que influencia na sua 

preservação e perpetuação no ambiente (MANOLAKOU et al., 2006). Nos répteis, esta 

determinação pode ocorrer de duas formas: pelo genótipo (sexo definido pelos genes 

presentes nos cromossomos), ou por influencia de fatores ambientais como temperatura, 

umidade e trocas gasosas (VALENZUELA, 2004). Assim, este projeto tem como objetivo 

investigar o mecanismo da determinação sexual em função da temperatura controlada de 

incubação dos ovos de jurará (Kinosternon scorpioides). A pesquisa foi executada no 

Criadouro Cientifico para pesquisa em Kinosternon scorpioides da UEMA – NEPAS 

(Licença IBAMA nº 1899339/2008) sob os princípios de bem estar do Comitê de Ética e 

Experimentação Animal do curso de Medicina Veterinária (CEEA/UEMA), bem como nos 

laboratórios de anatomia e imunodiagnóstico do curso de Medicina Veterinária do CCA - 

UEMA. Foram coletados 175 ovos nos meses de maio a julho de 2014, os quais foram 

identificados e aferidos quanto a sua biometria referente ao peso e as dimensões, e 

posteriormente divididos em dois grupos, acondicionados em chocadeiras artificiais 

simulando as condições de temperatura e umidade do ambiente. O 1º grupo foi incubado 

em temperatura de 26ºC, enquanto o 2º grupo em temperatura de 30ºC, ambas controladas 

por termostato. Os ovos incubados foram acompanhados durante seu período de 

desenvolvimento. Destes, foram retiradas amostras em diferentes estágios de 

desenvolvimento embrionário (21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 80 dias) os quais 

passaram por analise macroscópica das características fenotípicas da espécie, e 

posteriormente pelo processamento histológico para obtenção de lâminas e coloração 

segundo o protocolo de Tolosa et al, 2003. Para a determinação sexual procedeu-se corte 

histológicos da região gonadal, posicionada dorsalmente na cavidade celomática, onde se 

buscava visualizar a organização celular do córtex e medula, bem como o desenvolvimento 

dos túbulos seminíferos. Na analise macroscópica, embrião com 18 e 21 dias de idade 

(menores períodos de incubação utilizados no processamento), apresentavam pequeno 

nível de desenvolvimento, com postura curva (característica comum aos embriões), 

apresentando grande volume de vesícula vitelínica. O embrião com 35 dias apresentava 

vesícula óptica pigmentada, vesícula embrionária bem vascularizada, e brotos dos 

membros em desenvolvimento, com brotos anteriores mais desenvolvidos que os 

posteriores (Figura 1A). Fetos com 77 e 80 dias de incubação, apresentavam-se totalmente 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  258 

formados, com características próximas dos animais ao nascimento, com pigmentação 

corporal desenvolvida, olhos e bicos abertos, e membros formados com presença de unhas 

e membranas digitais (Figura 1B). A observação histológica do embrião de Kinosternon 

scorpioides há 21 dias incubado a uma temperatura acima de 30°C demonstrou ate o 

momento apenas a formação de parte do sistema renal, com presença dos rins em 

desenvolvimento, iniciando a formação de tecido mesonéfrico, e uma quantidade 

considerável de células germinativas neste órgão. Neste estagio ainda não há indicio de 

formação da crista gonadal, possibilitando assim supor que ate esta fase não se iniciou a 

migração de células germinativas para a formação das gônadas.Aos 36 dias de incubação o 

tecido mesonéfrico está em um estado bem avançado de desenvolvimento, possibilitando a 

visualização dos glomérulos em formação (Figura 2A). Nesse estagio as células de origem 

germinativas estão localizadas em todo o órgão, em conjunto com células que formam um 

tecido epitelial simples cubico. Com os rins que continuam seu desenvolvimento, é 

possível observar também uma nova formação de tecido constituído por epitélio simples 

cubico, caudoventral aos rins, que pode ser entendida como a formação das gônadas, aos 

49 dias de incubação (Figura 2B).Como as gônadas em formação ainda não apresentam 

distinção clara entre córtex e medula, as mesmas podem ser consideradas como gônadas 

primitivas, um estado do desenvolvimento em que estão sendo preparadas para o estagio de 

diferenciação sexual. O feto com 77 dias demonstrou a gônada em formação sendo o 

tecido de sustentação formado por tecido mesenquimal pouco diferenciado com grande 

quantidade de células germinativas, e formação de túbulos seminíferos, em diversos 

estágios de desenvolvimento, confirmando este como o testículo de um macho da espécie 

(Figura 3A). Do mesmo modo o feto com 80 dias apresenta gônada em formação com 

testículo em desenvolvimento (Figura 3B), e presença de um oviduto remanescente (Figura 

4A). O testículo apresenta tecido mesenquimal pouco diferenciado e túbulos seminíferos 

em formação, enquanto o oviduto remanescente é composto de células cubicas ou 

cilíndricas sobre tecido pouco diferenciado (Figura 4B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. A - Embrião de Kinosternon scorpioides com 35 dias. Notar formação dos brotos 

anteriores que irão originar os membros (seta). B – Feto com 77 dias apresenta estado 

avançado de desenvolvimento, com características do animal ao nascimento. 
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Figura 2. A - Fotomicrografia do sistema urogenital de jurará. A - Embrião com 36 dias - 

visualizar os rins em fase de mesonéfron, observa-se glomérulos (circulo).B - Embrião 

com 49 dias.  Formação das gônadas primitivas do jurará (seta). Coloração: Píccolo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fotomicrografia do sistema urogenital de jurará. A - Feto com 77 dias 

demonstrando a gônada em formação. Visualizar os túbulos seminíferos (seta). Coloração: 

Píccolo.  B – Feto com 80 dias. Túbulos seminíferos se desenvolvendo apoiados sobre 

tecido mesenquimal pouco diferenciado (*). Coloração: H&E. 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 4. A - Fotomicrografia do sistema urogenital de jurará. A – Feto com 80 dias 

demonstrando a gônada em desenvolvimento com presença de oviduto remanescente 

(seta).  B - Feto com 80 dias. Oviduto remanescente formado por células cubicas e tecido 

pouco diferenciado. Coloração: H&E. 
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A B 

A B 
* 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  260 

Palavras-chave: Kinosternon scorpioides, Temperatura, Determinação sexual.  
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A Leptospirose é uma doença de distribuição cosmopolita, causada por sorovares de 

LeIptospira interrogans, que infectam praticamente todas as espécies, inclusive o homem. 

(Pellegrim et al., 1999). A leptospirose pode ser transmitida de animal para animal e para o 

homem sendo transmitida por ratos e animais silvestres portadores de Leptospira spp. A 

doença possui um componente econômico importante por causar prejuízos diretos e 

indiretos sobre a produção animal. Nos bovinos a doença pode se caracterizar como uma 

síndrome reprodutiva causadora de abortos, natimortos, terneiros fracos e infertilidade da 

vaca por mortalidade embrionária.  Objetivou-se com esse trabalho determinar a freqüência 

de anticorpos anti Leptospira e aplicar a técnica de imunohistoquímica, nas lesões 

produzidas em placentas de vacas sorologicamente positivas oriundas de matadouros da 

ilha de São Luís. O estudo foi realizado na Ilha de São Luís do Maranhão situada na região 

metropolitana da capital. Foram coletadas 18 amostras sanguíneas para a obtenção do soro 

e 18 amostras correspondentes de placenta. Os soros sanguíneos foram submetidos à 

pesquisa de aglutininas anti-leptospiras contra 24 sorovares do complexo Leptospira 

interrogans. Os procedimentos foram realizados no Laboratório de Doenças Infecciosas 

pertencente ao Curso de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Maranhão. O 

antígeno para a prova de Soroaglutinação Microscópica (SAM) foi obtido de culturas vivas 

sendo empregado o teste de sorologia específico. Os fragmentos de placenta foram fixados 

em suspensão de formalina tamponada a 10%, transportados ao Laboratório de 

Anatomopatologia da Universidade Estadual do Maranhão. Os cortes histológicos de 4µm 

foram submetidos ao protocolo de imunohistoquímica com reativação antigênica-Reação 

Streptavidina-Peroxidase (Figura 02). Os resultados obtidos pela técnica de SAM, 

realizada em todas as amostras obtidas estão expressas no gráfico abaixo: 
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Figura 01. Frequência de sorovares de leptospira sp. em animais abatidos em matadouros 

com inspeção municipal examinados pelo teste de soroaglutinação microscópica. São Luís, 

Maranhão, 2014. 

 

Cada amostra de soro foi testada para cada um dos 24 sorovares. Todas as amostras 

apresentaram–se positivas para pelo menos um dos sorovares testados, e/ou positividade 

para dois ou mais dos sorovares testados. Os sorovares que apresentaram maior frequência 

foram, icterohaemorrhagie (78%), Hebdomadis (72%), Patoc (67%), Adamanda (61%), 

Butembo e Copenhageni (56%) e entre os que apresentaram menor frequência estão os 

sorovares Pyrogenes (22%),Hardjo, Brastislava, Australlis(11%) e Wolffi(6%). Os 

resultados obtidos pela técnica de imunohistoquímica foram correspondentes com a técnica 

da sorologia que foi considerada como padrão, de forma quantitativa. Achados 

histopatológicos foram compatíveis com o grau de sensibilização imunohistoquímico. Nas 

regiões sensibiizadas para antígeno de Leptospira spp. Observou-se aglomerados celulares 

distribuídos difusamente no tecido. A presença de antígenos de leptospiras no tecido 

placentário, marcando diferentes tipos celulares (macrófagos, células endoteliais e 

reticulares), sugere alta carga bacteriana infectante nas amostras analisadas e indica que os 

mesmos têm um papel importante na patogênese da leptospirose. As lâminas de IHQ foram 

comparadas com lâminas feitas dos mesmos tecidos que foram coradas com H&E. O 

resultado encontrado nas amostras positivas para leptospira foram a observação de lâminas 

com áreas de inflamação e edema de cório. Havia áreas de dissolução das fibras colágenas, 

necrose hemorrágica, hemossiderose e fibrose (Figura 03). O sorovar hardjo é apontado em 

diversas pesquisas como causador mais frequente de infecções entre rebanhos do mundo 

todo, inclusive no Brasil (VASCONCELOS et al., 1997a; FAVERO et al., 2001). Porém 

no presente trabalho a frequência para este sorovar aparece entre os sorovares de menor 

frequência. Revelando discrepância com outras pesquisas realizadas em matadouros-

frigoríficos no Brasil (LILENBAUM & SOUZA, 2003; MAGAJEVSKI et al., 2007; 

MINEIRO et al., 2007; ROLIM, 2010).  Outro fator importante a ser considerado é a 

pequena quantidade de amostras analisadas, que podem ter registrado a diminuição da 

hardjo evidenciando uma maior prevalência para o sorovar icterohaemorragiae. Com estes 

resultados pode-se concluir que a leptospirose está amplamente disseminada nos 

municípios da ilha de São Luís de onde provêm a carne dos animais abatidos nos 

matadouros que suprem a população ludovicense.  
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Figura 02: Marcação Imunohistoquímica de Leptospira spp. em amostra de placenta 

bovina oriunda de matadouro. Observar o grande contingente de leptospiras agregadas 

(setas) e fixadas ao tecido placentário. A. 10x; B. 40x; C. 100x. D. 40x – Observar a região 

do circulo em vermelho demonstrando a organização do agregado de leptospira em roseta, 

disposição esta observada também no processo de soroaglutinação microscópica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Cortes histológicos de placenta bovina corados por H&E. A. 10x. B. 40x – 

Observa as áreas de dissolução das fibras de colágeno (setas), necrose hemorrágica (cabeça 

de seta vermelha), hemossiderose (cabeça de setas pretas) e fibrose. 

 

Palavras-chave: leptospir,. Zoonose, Soroprevalência. 
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As matas ciliares desempenham papel reconhecidamente importante nos processos que 

contribuem para a estabilidade de microbacias hidrográficas e dos ecossistemas aquáticos, 

além de permitirem a dissipação de energia e a criação de microhábitats diversificados 

(LIMA, 2003). Com a crescente eliminação e degradação sofrida por este ecossistema, 

tornou-se necessário determinar, de forma rápida e precisa, o estado de conservação e a 

qualidade do solo nestas áreas. Para tanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do 

gradiente de degradação sobre a abundância e diversidade da macrofauna edáfica em mata 

ciliar, para seleção de grupos indicadores da restauração da qualidade do solo na 

microbacia dos rios Pepital e Grande, no município de Alcântara, (MA). O estudo foi 

conduzido na microbacia dos rios Pepital e Grande, localizados no município de Alcântara 

(MA). Para cada rio foram selecionados três blocos de amostragem, com quatro parcelas 

cada, que representam os níveis de degradação muito alto, alta, média e baixa, totalizando 

24 parcelas de 50 x 20 m. A amostragem de macrofauna foi realizada nos períodos seco e 

chuvoso, de acordo com o método TSBF modificado (ANDERSON; INGRAM, 1993), 

coletando-se, com o auxílio de gabarito metálico cinco monólitos de solo de 0,25 x 0,25 x 

0,10 m, por parcela, totalizando 120 monólitos amostrados por período. Para cada 

monólito, a serrapilheira e o solo foram amostrados separadamente. Os indivíduos 

coletados foram contados e classificados, e a partir destes resultados, foram calculados a 

densidade por grupo taxonômico e total, a riqueza total e os índices ecológicos, sendo 

submetidos à análise de variância hierárquica, ao teste de SNK (P≤0,5) e análise de 

componentes principais entre-classes (ACP-entreclasses). Para o período chuvoso os 

grupos Oligochaeta (indivíduos e casulos), Diplopoda, Isopoda e Gastropoda, maior 

densidade foi observada no nível de degradação baixa (D1). Orthoptera, Acari, Chilopoda, 

Araneae e Pseudoscorpiones apresentaram maior abundância no nível médio de 

degradação (D2). Entretanto para o grupo Isoptera os níveis baixo (D1), médio (D2) e muito 

alto (D4) obtiveram densidade significativamente maior que o nível alto de degradação 

(D3). Moreira e Aragão (2009) explicam que os cupins (Isoptera) estão sempre em busca de 

locais com umidade e temperatura ideais e boa oferta de alimento. Desta forma, a 

vegetação nos níveis baixo, médio e alto, certamente propiciou tais condições. As 

minhocas (Oligochaeta) são responsáveis por grandes aumentos no processamento da 

matéria orgânica, por processos de decomposição nos perfis do solo e pela ciclagem de 

nutrientes (ANDERSON; INGRAM, 1993), por meio dos seus efeitos na mobilização e 

humificação da matéria orgânica. Os Diplopoda representam de maneira eficiente a 

atividade dos saprófagos sobre a matéria orgânica do solo por constituírem um grupo 

exclusivo do solo, sem especialização trófica (DANGERFIELD; TELFORD, 1992). Maior 

riqueza média (SM) foi observada no nível médio de degradação (D2), observando-se ainda 

semelhança com o nível baixo (D1). A maior diversidade da macrofauna do solo (H) 

encontra-se no nível baixo de degradação (D2), com semelhanças ao níveis baixo (D1) e 
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alto (D3). Avaliando o índice de Equitabilidade (H’; Tabela 1), contata-se que também há 

diferenças significativas para o fator rio, onde a maior uniformidade dos organismos foi 

observada no nível alto de degradação (D3), com observação de semelhanças com os níveis 

alto (D4) e médio (D2). Para o índice de Dominância (Is), observa-se que os níveis de 

degradação médio e alto obtiveram maior distribuição dos organismos. Para os períodos 

seco e chuvoso os grupos Isoptera, Olighochaeta, Gastropoda, Chilopoda e 

Pseudoscorpiones (figura 1) são sensíveis ao gradiente de degradação. Entretanto os grupos 

Oligochaetas, Diplopoda e Isopoda (figura 1) tiveram maior associação a áreas mais 

preservadas no ambiente estudado (degradação baixa - D1). Desta forma, tais grupos 

seriam bons indicadores de restauração da qualidade do solo em áreas degradadas ao longo 

das microbacias dos rios Pepital e Grande, no município de Alcântara, Maranhão. Em 

nosso estudo, as minhocas foram associadas às áreas de florestas mais preservadas, 

constando como um bom indicador de restauração da qualidade dos solo. De acordo com 

Aquino et al. (2005), o nível taxonômico, ecológico ou ambos os níveis das minhocas tem 

sido utilizados como indicadores de qualidade do solo, uma vez que a organização de sua 

comunidade é resultado da interação entre as variáveis ambientais e os processos 

biológicos que ocorrem ao longo do tempo. Segundo Morón-Ríos et al. (2010) os 

Diplopoda são bons indicadores de qualidade do solo, principalmente devido a sua ligação 

com ambientes mais estáveis. Em nossas áreas de matas ciliares essa ligação foi 

confirmada. Os Isopoda apresentaram maior abundância em áreas mais preservadas. 

Correia e seus colaboradores (2008) confirmam nossos resultados e em seu trabalho, e 

afirmam que a ocorrência de espécies e o número de indivíduos de Isopoda têm sido 

usados ainda como indicadores da qualidade de paisagens naturais e antropizadas. 

 

 

Figura 2. Análise de componentes principais entre-classes dos grupos da macrofauna do 

solo em um gradiente de Degradação de Mata Ciliar em Alcântara (MA), nos períodos seco 

e chuvoso. A) Diagrama de ordenação dos níveis de degradação; B) Circulo de correlações 

dos grupos taxonômicos. Teste de permutação (R² = 14%; P = 0,0001). D1 = Nível de 

Degradação Baixo; D2 = Nível de Degradação Médio; D3 = Nível de Degradação Alto; D4 = 

Nível de Degradação Muito Alto; Hymenoptera (Hym), Formicidae (For), Isoptera (Isso), 

Oligochaeta (Olig), L. Diptera (L.dip), Isopoda (Isopo), Diplopoda (Diplo), L. Lepidoptera 

(L. Lep), Heteroptera (Het), Homoptera (Hom), Orthoptera (Ort), Embiidina (Emb), 

Gastropoda (Gas), L. Coleoptera (L.col), A. Coleoptera (Col), Blattaria (Bla), Chilopoda 

(Chi), Opilionis (Opi), Araneae (Ara), Pseudoscorpiones (Pse), Scorpiones (Esc), 

A B 
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Dermaptera (Der), Diplura (Diplu), L. Neuroptera (L. Neu), Ixodidae (Ixo), Não 

Identificados (NI), Phasmatodea (Pha), N. Mantodea (N. Man). 

 

Para os cupins (Isoptera) um total de 27 foram identificados, distribuídos em duas famílias 

e cinco subfamílias, coletados no período chuvoso. Uncitermes teevani, Aparatermes sp. 4 

e Grigiotermes metoecus foi observada nos nível de degradação muito alto (D4). A espécie 

Nasutitermes guayanae foi mais representativa nos níveis médio (D2) e baixo (D1) de 

degradação para os dois rios. Os Nasutitermes gaigei foram encontrados em maior 

quantidade no nível de degradação médio (D2), tendo ocorrência também no nível de 

degradação muito alto (D4). As espécies Heterotermes tenuis e Dihoplotermes inusitatus 

foram mais abundantes no nível de degradação médio, com maior predominância no rio 

Pepital. Entretanto, conclui-se que nos períodos seco e chuvoso, os táxons Oligochaeta, 

Diplopoda e Isopoda, mostram-se como bons indicadores de restauração da qualidade do 

solo em áreas degradadas ao longo da mata ciliar das microbacias dos rios Pepital e 

Grande, no município de Alcântara, Maranhão. A espécies de cupins Nasutitermes gaigei, 

Heterotermes tenuis, Nasutitermes guayanae, Uncitermes teevani, Aparatermes sp.4, 

Dihoplotermes inusitatus e Grigiotermes metoecus foram os grupos que apresentaram 

abundância na comunidade de cupins. 

 

Palavras-chave: Indicadores ecológicos, sensibilidade, restauração. 
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REAÇÃO DE GENÓTIPOS DE SOJA RECOMENDADAS PARA O MARANHÃO 

À MELOIDOGYNE ENTEROLOBII. 
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Orientador: Gilson Soares da SILVA. 

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

 

A crescente importância de Meloidogyne enterolobii para inúmeras culturas e mais 

recentemente para a soja, requer ações que visem identificar métodos de controle, 

especialmente o uso de genótipos resistentes, recomendados para o cultivo nas condições 

edafoclimáticas no Maranhão.O presente trabalho teve como objetivo avaliar a reação de 

genótipos de soja a M. enterolobii, visando obter e identificar possíveis fontes de 

resistência. Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Fitopatologia do Núcleo de 

Biotecnologia Agronômica ( NBA)  da Universidade Estadual do Maranhão ( UEMA), em 

casa de vegetação, em São Luís- MA. Na primeira etapa deste trabalho, utilizou- se 10 

genótipos de soja recomendados para o Leste do Maranhão e na segunda etapa foram 

utilizados 10 genótipos de soja recomendadas para o Sul do Maranhão. Como testemunha 

suscetível foram utilizadas mudas de tomateiro ( Santa Cruz Kada Gigante). A soja foi 

semeada em vasos plásticos com capacidade de 2L com solo autoclavado. Após a 

germinação, as plantas foram inoculadas, separadamente, verteu-se 10 ml de uma 

suspensão contendo 5000 ovos de M. enterolobii. O delineamento adotado foi inteiramente 

casualizado com 8 repetições. A avaliação foi feita 45 dias, após a inoculação. As plantas 

tiveram suas raízes pesadas, em seguida, foram lavadas para retirar as impurezas, e para 

melhor visualização das galhas e das massas de ovos, as raízes foram mergulhadas em uma 

solução de fuccina ácida de acordo com Silva et al.( 1988) . As massas de ovos foram 

contadas e o índice de massa de ovos foi avaliado. O grau de resistência dos genótipos foi 

determinado de acordo com a escala de notas de Hadisoenganda e Sasser ( 1982). As 

medias foram submetidas a analise pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade.  No 

presente estudo, os genótipos FTS Campo Novo RR C2 e BRS Sambaíba S1 mostraram- se 

Altamente resistente e resistente, respectivamente. Os genótipos SOJ BRS 8990 RR, BRS 

Tracajá S1, A- 7006 C2, BRS Raimunda S1 e FT-S Balsas RR C1 apresentaram- se 

Moderadamente resistente e os genótipos M 9144 RR C2, BRS 270 RR e FTS Esperança 

S-2 mostraram- se suscetíveis a M. enterolobii ( Tabela 1). Na segunda etapa do trabalho, 

os genótipos BRS 271 RR, BRS 8990 RR e BRS 9090 RR mostraram- se resistente. Os 

genótipos BRS Pérola, BRS 278 RR, BRS 333 RR, BRS 8890 RR apresentaram- se 

moderadamente resistente e BRS Sambaiba RR mostrou- se suscetível a M. enterolobii ( 

Tabela 2).  Em geral, foi observado um resultado positivo, pois todos os genótipos de soja 

diferiram estatisticamente da testemunha que obteve um elevado Índice de galhas, massa 

de ovos e fator de reprodução.  
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Tabela 1. Índice de Galhas, Índice de massa de ovos, Fator de Reprodução ( Pf/ Pi), e 

reação de genótipos de soja à Meloidogyne enterolobii. Recomendadas para o Leste do 

Maranhão 

Tratamentos IG IMO FR RFR% Resistência  

T 5,00  5,00  12,00 a padrão  

FTS Campo Novo 
RR C2 

2,80  2,80  0,069 b 95,49 AR 

SOJ BRS 8990 RR 3,00  2,80  0,237 b 84,50 MoR 

M 9144 RR C2 3,20  3,00  0,536 b 64,94 S 

BRS Sambaíba S1 2,60  2,40  0,141 b 90,78 R 

BRS Tracajá S1 3,00  2,80  0,353 b 76,91 MoR 

A-7006 C2 3,25  3,00  0,316 b 79,33 MoR 

BRS 270 RR 3,00  2,60  0,498 b 67,43 S 

FTS Esperança S-
2 

2,60  3,40  0,426 b 72,14 S 

BRS Raimunda 
S1 

3,60  3,20  0,351 b 77,04 MoR 

FT- S Balsas RR 
C1 

320  3,00  0227 b 85,15 MoR 

 

Tabela 2. Índice de Galhas, Índice de massa de ovos, Fator de Reprodução ( Pf/ Pi), e 

reação de genótipos de soja à Meloidogyne enterolobii. Recomendadas para o Sul do 

Maranhão. 

Tratamentos IG IMO FR RFR% Resistência 

Testemunha 5,00 5,00 12,00 Padrão  

BRS 271 RR 2,00 2,00 0,796 93,37 R 

M- SOY 9056 

RR 

3,00 2,00 1,152 90,40 MoR 

BRS Pérola 3,00 2,00 1,400 88,33 S 

BRS Seridó 5,00 4,00 4,996 58,37 MoR 

BRS 278 RR 4,00 3,00 2,520 79,00 R 

BRS 9090 RR 3,00 2,00 1,164 90,30 MoR 

BRS 333 RR 4,00 3,00 2,616 78,20 MoR 

BRS 8890 RR 4,00 3,00 2,380 80,17 MoR 

BRS 279 RR 3,00 2,00 1,700 85,17 MoR 

Candeia 3,00  3,00 2,020 83,17 MoR 
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Os dados obtidos neste trabalho, diferem daqueles encontrados por Dias et al., ( 2010). 

Esses autores, avaliando sessenta e oito genótipos de soja para a resistência à M. 

enterolobii, encontraram que a maioria ( sessenta genótipos) foram suscetíveis. Isto pode 

ser devido as diferentes populações de M. enterolobii usada por aqueles autores e a 

utilizada neste trabalho. Além disso, há diferenças em agressividade entre populações de 

M. enterolobii. Bitencourt et al., ( 2008), avaliando a patogenicidade de duas populações 

de M. enterolobii, obtidos de goiabeiras em Parnaíba- PI e São Luís- MA, sobre quatro 

variedades de feijão caupi ( Vigna unguiculata), observaram que as variedades de caupi 

reagiram diferentemente às populações do nematoide. A população do Piauí foi mais 

agressiva que a população obtida de goiabeiras em São Luís.. A maioria dos genótipos de 

soja avaliados comportaram-se como moderadamente resistente a M. enterolobii.  Apenas 

três foram suscetíveis, para o Leste do Maranhão e um foi suscetível para o Sul do 

Maranhão. 

 

Palavras-chave: Meloidogyne enterolobii, Genótipos de soja, Resistência  
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EFICIÊNCIA DE QUEIMA E ENTRADA DE CARBONO PRETO PELAS 

QUEIMADAS DE VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA (CAPOEIRA) NA 

AGRICULTURA FAMILIAR ITINERANTE (ROÇA QUEIMADA). 
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Orientador: Christoph GEHRING. 
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No Maranhão a prática mais comum de cultivo é a agricultura itinerante de corte e queima, 

conhecida como roça de toco. Essa prática tem contribuído para degradação ambiental 

devido ao aumento da demanda por áreas agricultáveis acompanhadas pelo crescimento da 

população que provocam queimadas sucessivas em tempos de pousio cada vez mais curtos, 

diminuindo assim as espécies mais sensíveis e predominância das mais resistentes.Durante 

a queima da biomassa aérea os nutrientes são rapidamente liberados, melhorando a 

fertilidade do solo por um curto período de tempo (COCHRANE e SANCHEZ, 1980; 

KAUFFMAN et al., 1995; KLEINMAN et al., 1995). O corte e carbonização in-situ da 

biomassa da vegetação secundária de pousio (‘slashand char’) pode ser uma alternativa 

promissora à agricultura de corte e queima (LEHMANN et al., 2006). O carvão vegetal é 

um material orgânico com elevado teor de carbono, concentrado por efeito do 

aquecimento. Em analogia disto, existe a possibilidade de regiões de agricultura itinerante 

com alta frequência de queimadas, como é o caso em grandes partes do Maranhão, possam 

acumular carbono preto no solo e deste modo funcionar como sumidouros de carbono. Esta 

bolsa de Iniciação Científica dá continuidade a duas bolsas anteriores, e objetiva averiguar 

a eficiência de queima e a deposição de carvão pelas queimadas de capoeiras baixas no 

Maranhão que seja suficiente para a geração de uma publicação conjunta Qualis-A. A área 

de estudo está localizada na zona rural do município de Mirinzal (Baixada Maranhense), o 

experimento foi compreendido em janeiro de 2014. Foram delimitadas e marcadas 5 

quadrantes na capoeira, cada uma com 9 m² (3m x 3 m), para estimação da biomassa dos 

troncos maiores. No centro de cada quadrante tinha um sub-quadrante de 1 m² (1m x 1m) 

para a quantificação destrutiva dos componentes menores. A biomassa de todos os 

segmentos de troncos de árvores e palhas de palmeiras (predominantemente da palmeira 

babaçu, Attalea speciosa Mart.) dentro dos quadrantes de 9 m
2
de tamanho foi estimada via 

alometria, medindo-se seu comprimento e diâmetro inicial e final e identificando o tipo de 

material (tronco lenhoso de árvores ou palha de palmeira). A biomassa do material menor 

(galhos, serrapilheira, côco babaçu e outros) foi estimado de modo destrutivo (pesagem, 

determinação do teor de água em sub-amostras) em 1 sub-quadrante de 1 x 1 metro 

localizado no centro de cada quadrante. Todo material vegetal, após a estimação da sua 

biomassa (por via alométrica ou de pesagem) foi posteriormente redistribuído dentro do 

quadrante para se assemelhar à situação anterior, deste modo não influenciando na 

dinâmica da queima. A queima tendeu a aumentar a quantidade de troncos (média geral 

+90,63%), provavelmente por causa da partição dos segmentos em segmentos menores 

(relação entre a biomassa e os segmentos de troncos de 46,9% reduzida para 6,3% depois 

da queima) (FIGURA1). 
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Eficiência de Queima: % eliminação de quantidade de troncos
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Figura 1. Mudanças na quantidade de troncos de árvores e palmeiras provocadas pela 

queima das quatro capoeiras, Mirinzal (este estudo), Arari 1, Arari 2 e Quebra-pote. 

 

Em média, a biomassa dos troncos e das palhas de babaçu concentraram 96,7% da 

biomassa aérea total antes da queima e 11,3% depois da queima.  Esta biomassa de troncos 

e palhas de babaçu era em média 14,12 Mg ha-1 antes da queima e se reduziu em média 

em 89,7% pela queima. Os resultados gerados na capoeira ‘Mirinzal’ (este estudo de bolsa) 

eram semelhante às outras 3 capoeiras pesquisadas anteriormente. A redução da biomassa 

pela queima era quase total (96,92%) para os troncos lenhosos, e significantemente (teste 

de Mann-Whitney p<0,05) menor (média de 82,48% nas 4 capoeiras) para a palha de 

babaçu. Esta menor eficiência de queima indica uma resistência contra queima / baixa 

‘combustibilidade’ deste material vegetal, provavelmente mais uma das adaptações da 

palmeira babaçu às queimadas freqüentes.( FIGURA 2). 
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Figura 2.Mudanças na biomassa das árvores e palmeiras provocadas pela queima das 

quatro capoeiras, Mirinzal (este estudo), Arari 1, Arari 2 e Quebra-pote 
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A relação entre a biomassa antes / depois da queima não diferiu significantemente entre a 

área ‘Mirinzal’ (este trabalho de bolsa IC) e as 3 outras capoeiras anteriormente 

pesquisadas, mais uma indicação da validade geral destes resultados. No entanto, houve 

diferencias nesta relação entre os troncos lenhosos (relação menos estreita com r
2
 de 0.33) 

e mais inclinada, e as palhas de babaçu (relação mais estreita com r
2
 de 0.67 e menos 

inclinada (FIGURA 3). 
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Figura 3. Aumento da eficiência de queima com a biomassa da capoeira a ser queimada. 

 

O total para eficiência de queima de acordo com a redução de biomassa e de redução de 

troncos e palmeiras teve uma media de 97,5% para as capoeiras com cinco anos de pousio 

em geral.  

 

Palavras-chave: Biomassa, Carvão, sequestro de carbono. 
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ESTUDO ETNOBOTÂNICO EM COMUNIDADE TRADICIONAL NO 
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A etnobotânica aborda a forma como diferentes grupos humanos interagem com a 

vegetação. Deste modo, interessam-nos tanto as questões relativas ao uso e manejo dos 

recursos vegetais, quanto sua percepção e classificação pelas populações locais. O visível 

retorno do uso de fitoterápicos em todo o mundo nos últimos anos, muitos problemas 

ligados à conservação de plantas medicinais tornaram-se pontos importantes de discussão. 

Esses vão desde a falta de políticas públicas voltadas ao atendimento básico de saúde, até o 

grande valor de mercado que este empreendimento pode lucrar, cerca de US$ 70 bilhões ao 

ano (GERA et al., 2003; AZEVEDO &SILVA, 2006; WHO, 2009). No Maranhão, estudos 

etnobotânicos ainda se mostram em plena incipiência e tem enfocado, em sua maioria, 

conhecimentos associados às etnias indígenas. Dentre os estudos realizados em território 

maranhense, destacam-se Balée (1989) e Berg (1991) em abordagens gerais, Pinheiro 

(2002; 2004) em estudos localizados em algumas espécies de interesse, Montelos & 

Pinheiro (2007) em estudos localizados em uma área de quilombo e Madaleno (2011) em 

estudo dentro da área de São Luís, capital do Maranhão. A etnobotânica utiliza e valoriza o 

conhecimento tradicional dos povos e sobre vários enfoques possibilita entender sua 

cultura bem como a utilização pratica das plantas. Portanto, o objetivo deste trabalho de 

pesquisa é sistematizar o conhecimento sobre as espécies vegetais utilizadas por 

comunidades tradicionais do Assentamento Pedra Suadas, Cachoeira Grande - MA. O 

método de pesquisa empregado foi de aplicação de questionários semiestruturados, com 

base no modelo proposto por Monteles e Pinheiro, com adaptações, junto aos assentados e 

representações mais antigas dos povoados do Assentamento pedra Suada. No momento da 

aplicação dos questionários, contou com a participação do grupo familiar. De posse das 

informações geradas da composição vegetal das áreas amostradas, seus componentes 

foram identificados quanto ao uso madeirável e não-madeirável, com a finalidade de serem 

manejados futuramente, gerando informações que pudessem subsidiar a seleção de 

espécies, bem como permitir a compreensão da relação do grupo familiar com as 

atividades de roça e extrativismo. Foram avaliados os parâmetros como solicitação de 

crédito para a produção agrícola, identificação do núcleo familiar, escolaridade, mão de 

obra, potencialidades da região, problemas e limitações para o trabalho, sazonalidade da 

produção agrícola e extrativista, listagem das espécies botânicas de uso, e atividades 

agrícolas e não agrícolas exercidas pelas famílias. As espécies citadas foram identificadas e 

classificadas pelo Grupo Filogenético das Angiospermas II. As informações obtidas foram 

tabuladas através do programa Microsoft Excel XP. Foram realizadas visitas aos 

assentamentos da Pedra Suada em Cachoeira Grande - MA, para a apresentação do projeto 

e aplicação dos questionários dentro dos povoados. Com a aplicação dos questionários se 

obteve um público de 19 famílias, abrangendo um total de 85 pessoas, sendo 42 % do sexo 

masculino e 58 % do sexo feminino. Da população amostrada 64 % são descritas com a 

ocupação de lavrador, 27 % como estudantes, 7 % aposentados, 1 % pedreiro e 1 % sem 
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atividade definida. No desenvolvimento das atividades agrícolas pelas famílias notou-se 

que mesmo sendo as mulheres em maior número em relação de homens, estas participam 

de todos os trabalhos descritos, enquanto os homens realizam atividades que representam o 

maior uso do esforço físico e os jovens/crianças apenas os trabalhos mais leves. Dentre aos 

grupos familiares amostrados o tamanho de suas roças varia entre um a quatro linhas (uma 

linha equivale a 0,33 ha), com média de duas linhas por família, tendo esporadicamente 

alguns com terras com grandes dimensões devidas aos integrantes terem uma sua própria 

linha dentro da mesma família, proporcionando à familiar maior área de terra. Cerca de 89 

% das famílias descrevem a mão-de-obra familiar sendo uma limitação para ampliação das 

áreas de trabalho, fazendo uso esporádico da estratégia de troca de diaristas (68 %) com os 

amigos para auxiliar na implantação de roçados, assim como uso de trabalhadores 

assalariados (21 %), tendo algumas famílias relatados que a mão de obra familiar é 

suficiente para o desenvolvimento das atividades (11 %). Em relação ao estudo 

etnobotânico foram identificadas 81 espécies pertencem a 45 famílias botânicas e a 79 

gêneros, parte dos dados referentes aos recursos vegetais utilizados no assentamento Pedra 

Suada. As espécies vegetais provenientes das áreas de vegetação secundária nesse estudo, 

ambiente localmente conhecido como capoeiras e mata, diferenciados pelo porte da 

vegetação, são exploradas pela comunidade com objetivos diversificados, como: extração 

de madeira de alto valor comercial, de madeira para construção rural de baixo valor 

comercial, de madeira para lenha, alimentação humana, alimentação de animal de criação, 

alimentação da fauna silvestre, coleta de extrativos de uso medicinal, condimento e 

artesanato, o que consagra a importância desses recursos naturais para a comunidade, além 

de evidenciar a importância das capoeiras (vegetação secundária) para o uso e conservação 

da diversidade. Dentre as espécies listadas pelas famílias informantes foram descritas como 

destinadas ao uso exclusivo como madeira de alto valor comercial foi encontrada apena 1 

espécie (1 %); 42 espécies (53 %) de uso exclusivo medicinal e 36 (46 % do total de 81 

espécies) de múltiplo uso (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Distribuição, em percentagem, das espécies quanto ao uso Medicinal-M, 

Madeira de valor comercial-MVC e Múltiplo uso – M.U pelas comunidades amostradas no 

Assentamento Pedra Suada, Cachoeira Grande - MA.  

O maior número de espécies medicinais foi indicado para doenças e estados de saúde 

associados ao aparelho digestivo, ao sangue e órgãos hematopoiéticos, seguidos de 

indicação para melhoras em inflamações, doenças relacionadas ao aparelho geniturinário e 

tegumentar. Em relação ao modo de preparo a maior forma encontrasse em preparos de 

chás, por infusões ou cozidos, assim como o preparo de garrafadas, sumos até mesmo o 

M 
53% 

MCV 
1% 
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M MCV M.U 
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consumo in natura, como no caso de frutas, sementes e exsudatos retirados da raiz, caule e 

folhas. O registro destas informações tem fundamental importância na medida que 

preservar o conhecimento local adquiridos com a própria vivencia pelos moradores e/ou 

herdados de seus parentes. 

 

Palavras-chave: Saber Local, Plantas Medicinais, Extrativismo. 
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USO DO ACADIAN® NO CONTROLE DE ANTRACNOSE EM FRUTOS DE 

MANGA E GOIABA NA PÓS-COLHEITA. 

 

Orientando: Eltton Gaspar da SILVA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmico do Curso de Agronomia – CCA/UEMA. 

 

Orientadora: Ilka Márcia Ribeiro de Sousa SERRA. 

Profª. Drª da Universidade Estadual do Maranhão. 

 

A antracnose causada por espécies de Colletotrichum é a principal doença de frutos em 

pós-colheita, sendo considerada doença de elevada importância econômica no Nordeste do 

Brasil (Serra & Silva, 2004), alem de sua ocorrência dá-se praticamente em todas as 

regiões produtoras no Brasil, métodos de controle alternativos de doenças em plantas vêm 

se destacando, como o uso de elicitores para que aconteça a resistência sistêmica induzida 

(RSI) (DANNER 2008),  avaliou-se o efeito do produto natural Acadian
®
  no controle do 

fungo Colletotrichum gloeosporioides em frutos de manga e goiaba em pós colheita no 

controle da antracnose. Foram  utilizadas cinco concentrações do bioindutor Acadian, 

sendo 100, 200 300, 400 e 500 µl.ml
-1

 em meio de cultura BDA. A testemunha consistiu 

do disco do fungo cultivado em meio BDA. O ensaio foi conduzido em delineamento 

inteiramente casualizado, 6 x1 (1 produto x seis concentrações), sendo testado espécies do 

patógeno provenientes de dois tipos de frutas (manga e goiaba) em ensaios independentes. 

Para cada experimento foram empregados 5 repetições, onde cada repetição foi 

representada por uma placa de Petri de 9mm. Cada placa foi inoculada, no centro, com um 

disco de 5mm de diâmetro, contendo micélios da cultura do fungo. As placas foram 

incubadas à temperatura de 25ºC sob fotoperíodo de 12h. A leitura do experimento foi feita 

medindo-se o diâmetro da área de crescimento micelial em dois eixos ortogonais. O 

tratamento pós-colheita consistiu na imersão dos frutos de manga e goiaba por cinco 

minutos em soluções do produto Acadian® em diferentes concentrações, as mesmas 

utilizadas no experimento in vitro, sendo adicionado a estas Tween 20 (0,02% v/v). Foi 

usada somente uma época de aplicação do produto,porem com duas aplicações sendo 48-

72 horas antes da inoculação do patógeno. O delineamento adotado foi semelhante ao in 

vitro. A repetição foi constituída por frutos de manga e goiaba, sendo 1 fruto/repetição, 

sendo cada fruto com somente um ponto de inoculação. Para o inóculo foram utilizados 

discos de micélio (5mm de diâmetro) retirados de colônias do patógeno (C. 

gloeosporioides), crescida em BDA com doze dias de idade. A inoculação foi realizada 

utilizando método com ferimento e depositado o inóculo na superfície do fruto. Em 

seguida, os frutos foram mantidos em câmara úmida a temperatura ambiente. Para a análise 

do desenvolvimento da lesão, foram feitas medições com intervalo de 24 h de uma para 

outra, medindo-se o tamanho da lesão, após nove dias de inoculação do patógeno. Os 

dados obtidos e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Os resultados demonstraram que houve efeito do produto Acadian® in vitro para a espécie 

de C.m gloeosporioide, em frutos de manga e goiaba no que se refere o crescimento 

Micelial do fungo após 8 dias de incubação, observa-se que o produto testado nas três 

maiores concentrações 300, 400 e 500 µl.ml
-1

 , se mostrou eficiente no controle do fungo 

isolado de frutos de manga,o que pode concluir que o produto Acadian foi eficiente em 

controlar o fungo C. gloeosporioide,(TABELA 1)  porem quando se analisa o fungo 

isolado de frutos de goiaba o que se percebe é que a maior concentração 500 µl.ml
-1

 diferiu 

estatisticamente das duas menores concentrações do produto 100, 200 µl.ml
-1

 , proferindo 

assim que o produto em maior dosagem se mostra eficiente para o controle do fungo( 

FIGURA 1). Os resultados obtidos no experimento in vivo apresentaram-se semelhantes 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  279 

para as espécies frutíferas atacadas pelo patógeno. Onde foi possível observar que o 

produto Acadian
®
 nas maiores concentrações (200 a 500 µl.ml

-1
) se mostrou eficiente na 

inibição do crescimento fúngico (TABELA 2).Os resultados também demonstraram que o 

produto Acadian alem de controlar o crescimento micelial do fungo sobre o fruto, o mesmo 

se apresentou de forma a retardar o amadurecimento do fruto em suas maiores 

concentrações (FIGURA 2). 

 

Tabela 1 – Efeito de diferentes concentrações do produto Acadian® in vitro, na análise do 

crescimento micelial_sobre o fungo Colletotrichum gloesporioides obtidos de frutos de 

manga e goiaba, após 8 dias de incubação. 

Crescimento micelial  (cm )*

Colletotrichum gloeosporioides

CONCENTRAÇO

ES

(µl.ml-1)

Manga Goiaba

Testemunha 8.89 a 8.34  ab

100 8.87 a 8.92  a

200 8.11 b 8.79  a

300 6.95 c 8.65  ab

400 6.73 c 8.54  ab

500 6.96 c 7.95  b

CV % 4.47 4.53

As Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. *Valores obtidos no 9°

dia do experimento.

TABELA 1- Efeito de diferentes concentrações do produto Acadian® in vitro, na análise do 

crescimento micelial sobre o fungo Colletotrichum gloesporioides obtidos de frutos de manga 

e goiaba, após 8 dias de incubação. 

TESTE
MUNH
A

200 
µl.ml-1

100 
µl.ml-1

300 
µl.ml-1

400 
µl.ml-1

500 
µl.ml-1

TESTE
MUN
HA

100 
µl.ml-1

200 
µl.ml-1

300 
µl.ml-1

400 
µl.ml-1

500 
µl.ml-1

A B

FIGURA 1 - Crescimento micelial de Colletotrichum gloeosporioides manga (A) e goiaba (B)

em meio BDA, com diferentes concentrações do produto Acadian® após oito dias de

incubação a 25oC.

 

 

Figura 1 – Crescimento micelial de Colletotrichum gloeosporioides manga (A) e goiaba 

(B) em meio BDA, com diferentes concentrações do produto Acadian® após oito dias de 

incubação a 25° C. 
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Tabela 2 – Efeito de diferentes concentrações do produto Acadian® in vitro, na análise do 

crescimento micelial de Colletotrichum gloesporioides obtidos de frutos de manga e 

goiaba, após 9 dias de incubação. 

TAMANHO DA LESÃO (CM)

Colletotrichum gloeosporioides

CONCENTRAÇO

ES

(µl.ml-1)

Manga Goiaba

Testemunha 3.66   a 1.86  a

100 3.32   ab 1.60  ab

200 2.95   bc 1.33  b

300 2.24   c 0.82  c

400 1.17   d 0.49  cd

500 0.67   d 0.24   d

CV % 11.88 19.67

TABELA 2- Efeito de diferentes concentrações do produto Acadian®, in vivo, na analise do

crescimento micelial de Colletotrichum gloesporioides obtidos de frutos de manga e goiaba

após 9 dias de incubação.

As Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade. 

TESTEMUNHA 100 µl.ml-1 200 µl.ml-1 300 µl.ml-1 400 µl.ml-1 500 µl.ml-1

100 µl.ml-1Testemunha 200 µl.ml-1 300 µl.ml-1 400 µl.ml-1 500 µl.ml-1

FIGURA 2 – Tamanho da lesão causada por Colletotrichum gloeosporioides em frutos de

manga e goiaba em pós colheita, induzidos com diferentes concentrações do produto

Acadian® após dez dias de incubação a 25oC.

 

Palavras-chave: Indução de Resistência, Antracnose, Frutas tropicais. 
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Figura 2 – Tamanho da lesão causada por Colletotrichum gloesporioides em frutos de 

manga e goiaba em pós colheita, induzidos com diferentes concentrações do produto 

Acadian® após dez dias de incubação a 25°C. 
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AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PRODUTIVAS DO MILHO EM 

SISTEMA AGRO-SILVO-PASTORIL EM UM EXPERIMENTO NA 

COMUNIDADE ACAMPAMENTO NO MUNICÍPIO DE BREJO – MA. 

 

Orientanda: Francielle Rodrigues SILVA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

 

Orientador: Emanoel Gomes de MOURA. 

Prof. Dr. do Departamento de Engenharia Agrícola CCA/UEMA. 

 

Segundo Vieira et al. (2010), a variabilidade e distribuição espacial das características 

inerentes a uma unidade produtiva podem ser detectadas e inferidas por meio de análise 

geoestatística. Instrumento importante para aumentar a eficiencia dos recursos e atender a 

crescente demanda mundial por produtos e alimentos. Objetivou-se com este trabalho 

avaliar os parâmetros de produtividade do milho e os indicadores químicos de qualidade do 

solo, em zonas de sites-específicos geradas a partir da amostragem em grid. O experimento 

foi implantado em área de 0,6 ha contendo dois ambientes, com leucena (Leucaena 

leucocephala) e um ambiente sem leguminosa, ambos os ambientes continham dimensões 

iguais de 42,5 x 70,0 m com malha amostral composta por 170 pontos. As sementes de 

milho cv. AG 7088 foram semeadas e posteriormente as leguminosas foram cortadas e 

distribuídas na área. A colheita foi realizada na maturação fisiológica da cultivar aos 140 

dias com 25% umidade dos grãos. As amostras do solo foram realizadas em duas 

profundidades (0,0-0,10 e 0,10-0,20 m) para analisar os atributos químicos do solo. A 

avaliação do rendimento produtivo da cultura foi realizada para quantificar a produtividade 

(Mg ha
-1

) e diante dos dados foram relacionados a produtividade do milho com os atributos 

químicos do solo, com o software Infostat e posteriormente foram gerados os mapas de 

isolinhas no software Surfer 11 . A soma de bases apresentou nas duas profundidades, uma 

maior concentração dos teores na zona A (Figura 1), entretanto a profundidade de 0,0-0,10 

m apresentou níveis mais elevados que variaram de 11,60 a 56,20 mmolcdm
-3

 quando 

comparado com a profundidade de 0,10-0,20 m (5,00 a 19,60 mmolcdm
-3

). Com base nos 

valores médios, atribuiu-se a classificação de bom e baixo teor de soma de bases na 

profundidade de 0,0-0,10 m e 0,10-0,20 m, respectivamente. Segundo Costa et al. (2007), 

teores reduzidos de bases trocáveis em profundidade é uma tendência apresentada 

principalmente em sistemas de plantio direto. 

 

  

Figura 1. Mapas de isolinhas dos valores de soma de bases (mmolcdm
-3

) nas 

profundidades de 0,0-0,10 m e 0,10-0,20 m, num Latossolo Amarelo distrocoeso. 
 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  282 

Os maiores valores da capacidade de troca catiônica apresentaram-se na região A nas duas 

profundidades (Figura 2), permitindo afirmar a forte influência do sistema de plantio direto 

na palha de leguminosas ao processo gradual de melhoria da fertilidade do solo. 

 

  

Figura 2. Mapas de isolinhas dos valores de capacidade de troca catiônica (mmolcdm
-3

) 

nas profundidades de 0,0-0,10 m e 0,10-0,20 m, num Latossolo Amarelo distrocoeso. 

 

A produtividade (Figura 3a) apresentou valores que variaram de 2,0 a 7,0 Mg ha
-1

 e obteve 

uma produtividade média de 4,6 Mg ha
-1

, por sua vez a faixa mais representativa da 

produtividade foi observada entre os valores de 3,25 a 5,75 Mg ha
-1

. Verificou-se que o 

número de espiga/planta (Figura 3b) e o peso de 100 grãos (Figura 3c) apresentaram 

variações de 1,05 a 1,4 espiga/planta e 23,5 a 27 gramas ao peso de 100 grãos, nos dois 

casos esses valores corresponderam à maior parte da área. Quanto ao número de 

grãos/espiga (Figura 3d) verificou-se uma média aproximada de 480 grãos e constatou-se 

que em grande parte da área valores que variaram de 430 a 495 grãos. Segundo Marques 

Júnior et al. (2000), a variação espacial dos rendimentos produtivos apresenta-se 

relacionada a variabilidade do solo, dessa forma é imprescindível identificar quais atributos 

exercem as maiores influências sobre as produções. 
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Figura 3. Mapas de isolinhas do rendimento produtivo do milho (a) produtividade, (b) 

número de espiga/planta, (c) peso de 100 grãos, (d) número de grãos/espiga num Latossolo 

Amarelo distrocoeso. 
 

Os atributos químicos do solo e o rendimento produtivo apresentaram-se espacialmente 

correlacionados, com influente contribuição do cálcio, soma de bases, fósforo, potássio, 

saturação por bases e capacidade de troca catiônica ao rendimento produtivo do milho, por 

sua vez, com base nos teores contidos no solo, possibilita fornecer informações relevantes 

quanto às potencialidades e limitações do sistema produtivo. 
 

Palavras-chave: produtividade, química do solo, geoestatistica. 
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PROCESSAMENTO MÍNIMO DE FRUTOS DE ABACAXI GIGANTE-DE-

TARAUACÁ COLHIDOS EM DIFERENTES ESTÁDIOS DE MATURAÇÃO. 

 

Orientanda: Girlayne Veloso PINHEIRO – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso Agronomia – CCA/UEMA. 

 

Orientador: José Ribamar Gusmão ARAÚJO. 

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

 

Colaboradores: Emanuelly Melo OLIVEIRA – Mestranda/UEMA; Flaviana Almeida dos 

SANTOS – Mestranda/UEMA. 

 

O abacaxi “Gigante-de-Tarauacá”, nativo do estado do Acre, é cultivado no município de 

Santa Rita- MA e apresenta frutos que alcançam até 12 Kg, excedendo aos padrões 

comercias se comparado a outras cultivares (1,5 a 2,5 kg). A comercialização de frutos 

individuais não sugere ser um bom caminho a seguir devido ao tamanho e peso excessivos, 

enquanto que processamento da polpa em pequenas porções e armazenadas em embalagens 

apropriadas (SANTOS, 2002), pode otimizar a produção e facilitar o consumo. Desta 

forma, o objeto deste trabalho foi avaliar a qualidade físico-química da polpa minimamente 

processada obtida de frutos colhidos em dois estádios de maturação e de duas condições de 

cultivo, durante o período de armazenamento a frio. Os frutos foram colhidos em dois 

estádios de maturação (E1 e E2), sendo E1- fruto colhido com até 25% das malhas 

amarelas e E2- fruto com 50% ou mais das malhas amarelas no sentido base-ápice, sendo 

oriundos de duas condições de cultivo (consorciada com banana e solteiro). Os frutos 

foramacondicionados em caixas plásticas e encaminhados ao Laboratório de Fitotecnia e 

Pós-colheita da Universidade Estadual do Maranhão. Os frutos sem coroa e previamente 

lavados em água corrente, foram em seguida sanitizados com solução de cloro ativo. Em 

seguida, os frutos foram descascados manualmente com lâmina inox e a polpa foi 

processada em cubos de aproximadamente 2,0 cm de diâmetro. Os cubos receberam pré-

tratamento de imersão em solução de cloro ativo a 20 ppm sendo em seguida drenados em 

peneira inox por 5 minutos. Os cubos foram acondicionadas e armazenadas em câmara fria 

sob temperatura de 10 
o
C e umidade relativa (UR) de 90%, por período de até 9 dias.As 

analises físico-químicas foram realizadas aos 0, 3, 6 e 9 dias após o armazenamento. 

Determinou-se o teor de sólidos solúveis (SS), pH e o ratio- relação entre os teores de 

sólidos solúveis e de acidez titulável. O experimento foi conduzido em delineamento 

inteiramente casualizado, obedecendo ao esquema fatorial 2 x 2 x 4, tendo como fatores o 

estádio de maturação, os sistemas de plantio adotado e épocas de avaliação após 

armazenamento. Foram tomadas 5 repetições, sendo cada uma representada por uma 

bandeja de poliestireno, contendo 20 pedaços do corte tipo cubinho. Os resultados foram 

submetidos à ANOVA, avaliando-se a significância pelo teste F a 5% de probabilidade, 

determinando-se as curvas e equações de regressão, com os respectivos coeficientes. 

Observou-se variação dos sólidos solúveis (SS) em função do período de armazenamento 

(Figura 1), com os maiores valores registrados para o abacaxi colhido no estádio E1 (50%) 

no sistema de plantio consorciado ao 9° dia de armazenamento e estádio E2 (25%) ao 3° 

dia indicando maior atividade respiratória do abacaxi colhido no estádio verdoso (E2). Para 

o sistema de plantio solteiro o estádio E1 alcançou valor máximo na segunda avaliação, ao 

terceiro dia de armazenamentoenquanto o estádio E2 ao 6° dia de armazenamento, 

repetindo o comportamento observado no tratamento consorciado.  
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Figura 1- Comportamento do teor sólidos solúveis da polpa de abacaxi “Gigante-de-

Tarauacá” em função do sistema de cultivo (A= consorciado com banana e B= solteiro) e 

do estádio de maturação. 

 

Os frutos colhidos no ponto E2 apresentaram maior relação SS/AT durante o período de 

armazenamento, para os dois sistemas de cultivo adotados (Figura 2). Dentro do consórcio 

tanto o estádio E1 quanto E2 apresentaram pouca variação para a relação durante o 

armazenamento, enquanto para o tratamento solteiro houve queda na relação ao 9° dia de 

armazenamento para os dois pontos de colheita. 

 

 

Figura 2- Comportamento da relação Sólidos solúveis/acidez titulávelda polpa de abacaxi 

“Gigante-de-Tarauacá” em função do sistema de cultivo (A= consorciado com banana e 

B= solteiro) e do estádio de maturação. 

 

Verificou-se um declínio nos valores de pH para os dois tratamentos nos dois pontos de 

colheita (Figura 3). Os resultados estão compatíveis com os encontrados por Durigan et al., 

(2000), no qual o pH chegou a 3,7 nos abacaxis da variedade Pérola minimamente 

processados. Esta diferença depende muito do grau de maturação do fruto. O ataque 

microbiano também influencia no declínio do pH. Verificou-se redução significativa do pH 

ao longo do período de armazenamento nas amostras podendo ser correlacionada ao 

aumento da acidez total titulável (ATT) observado nos tratamento.Os ácidos orgânicos são 

produtos intermediários do metabolismo respiratório das frutas, sendo normalmente ácidos 

na reação e ocorrendo em solução. Desta forma, pode-se correlacionar a queda no teor de 

ATT com o aumento do pH da solução durante o amadurecimento de frutas tropicais 

(FENEMA, 1985). 
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Figura 3- Comportamento do pH da polpa de abacaxi “Gigante-de-Tarauacá” em função 

do sistema de cultivo (A= consorciado com banana e B= solteiro) e do estádio de 

maturação 

 

Recomenda-se o processamento mínimo de abacaxi “Gigante-de-Tarauacá” para sua 

comercialização, a partir de frutos colhidos no sistema consorciado e no estádio 

dematuração de 50% das malhas amarelas. Esta combinação proporcionou melhor 

comportamento físico-químicoda polpa minimamente processada durante o período de 

armazenamento, além de apresentar maior aceitação nos testes de analise sensorial, com 

destaque no atributo aparência do fruto com casca. 

 

Palavras-chave: Qualidade de polpa, Armazenamento, Sistemas de Cultivo. 

 

REFERÊNCIAS 

DURIGAN, J.F.; SARZI, B.; PINTO, S.A.A.; MATTIUZ, B.; TEIXEIRA, G.H.A. 

Avaliação do abacaxi Pérola submetido a dois tipos de corte e três temperaturas de 

armazenamento. In: Encontro de Processamento Mínimo de Frutas e Hortaliças, 2.,2000, 

Viçosa, ..., Viçosa, 2000. 

FENEMA, O.R. Food Chemistry. New York: Marcel Dekker, 1985. 991 p. 

SANTOS, J.C.B. Influência da atmosfera modificada ativa sobre a qualidade do 

abacaxi ‘Pérola’ minimamente processado. Lavras, 2002. 74 p. Dissertação (Mestrado 

em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Universidade Federal de Lavras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  287 
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O feijão-caupi ou feijão-de-corda (Vigna unguiculata(L.) Walp) é um importante 

componente da dieta alimentar de povos, especialmente em países subdesenvolvidos. Sua 

importância está no alto conteúdo de proteína nas sementes (AKANDE, 2007). Os maiores 

produtores e consumidores mundiais são a Nigéria, Níger e Brasil (SINGH et al., 1997). 

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). Objetivou-se com 

este trabalho avaliar a competitividade e a interferência causada pelo capim colchão 

(Digitaria ciliaris (Retz.) Koel), em diferentes densidades e distâncias, sobre os 

componentes de produção, produtividade da cultivar de feijão caupi BRS Guariba. O 

experimento foi conduzido durante o ano agrícola (2013/2014) em área experimental da 

Fazenda Escola da Universidade Estadual do Maranhão no município de São Luís. A 

cultivar de feijão-caupi usada foi BRS Guariba. O delineamento experimental foi em 

Blocos ao acaso, com 8 tratamentos e 4 repetições, totalizando 32 parcelas com os 

tratamentos dispostos em esquema fatorial 2x3+2T. As parcelas experimentais foram 

constituídas da combinação de duas densidades de capim colchão (8, 16 plantas m
-2

) 

transplantadas em três distâncias (0, 10, 20 cm) das plantas de feijão. Por ocasião da 

colheita do feijoeiro, nas plantas daninhas foi determinada a massa seca da parte aérea e, 

nas plantas de feijão foram determinadas características produtivas: número de vagens por 

planta, massa seca dos grãos, massa de 50 grãos, grãos por vagem e produtividade 

estimada do feijoeiro. A produtividade média de cada tratamento foi estimada segundo 

Fancelli; Dourado Neto (2007), pela seguinte formula:   em que P é a 

população (plantas ha
-1

); Vp, o número médio de vagens por planta; Gv, número médio de 

grãos por vagem; e M, a massa média por unidade de grão ou semente. A massa seca foi 

obtida depois do material seco em estufa de circulação forçada de ar. Os dados obtidos 

foram submetidos à análise de variância pelo teste F, e as médias, comparadas pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade. Na análise das características produtivas do feijão caupi em 

convivência com o capim-colchão, verificou-se que as densidades da planta daninha 

proporcionaram efeitos semelhantes entre si para todas as variáveis analisadas, porem 

houve diferença estatística significativa entre os tratamentos testados e a testemunha para 

as variáveis analisadas: número de vagens por planta, massa seca de vagens, massa seca de 

grãos, massa de 50 grãos, grãos por vagem e produtividade estimada (Tabela 1). Na média 

do fatorial (TxF) verificou-se que houve diferença significativa a 1% de probabilidade. Já 

em relação às outras médias analisadas os valores não apresentaram diferenças 

significativas. Estes resultados indicam que a convivência entre plantas de capim-colchão e 

feijão caupi interferiu negativamente em todas as características analisadas da cultura. Tais 

reduções concordam com Byrd Jr. & Coble (1991a) que observaram que a distância de 17 

cm entre plantas de algodão e capim-colchão (Digitaria sanguinalis) foi a que mais 

prejudicou o desenvolvimento e a produção da cultura. 
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Tabela 1 - Número de vagens por planta, massa seca de vagens, massa seca de grãos, 

massa de 50 grãos, grãos por vagem e produtividade estimada do feijão-caupi em função 

da densidade e distância de plantas de capim-colchão. São Luís – MA, 2014. 

 
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey; *, ** significativo a 5 e 1% de 

probabilidade, respectivamente. NS não significativo. 

 

A massa seca do capim-colchão (Tabela 2) não diferiu estatisticamente nas densidades de 

8 e 16 plantas m
-2

. As médias de massa seca relacionada às distancias de 0; 10; e 20 cm 

foram estatisticamente iguais. Os valores de F da massa seca do capim colchão não foram 

significativos a nível de 5% de probabilidade. Houve maior desenvolvimento das plantas 

no espaçamento de 0 e 20 cm e o menor no espaçamento de 10 cm. O maior acúmulo de 

massa seca ocorreu quando estavam presentes 8 plantas m
-
², e o menor, com 16 plantas m

-

². Esses resultados não condizem com os obtidos por Marcolini et al. (2010), que realizou 

trabalho similar com o caruru (Amaranthus viridis) interferindo na cultura do feijoeiro 

,onde os autores contataram o maior acúmulo de matéria seca nas maiores densidades. 

Seibert e Pearce (1993) observaram que o comprimento radicular na emergência foi maior 

para espécies com sementes grandes. Para espécies oriundas de sementes pequenas, como 

o caso do capim colchão, observaram reduzido diâmetro de raiz durante o período inicial 

de crescimento. Assim, é possível o rápido estabelecimento da cultura em condições 

adequadas ao seu crescimento, ocupando grande parte do espaço disponível e limitando o 

desenvolvimento da outra planta. Com relação ao distanciamento das plantas, observou-se 

que quando as plantas de capim colchão tinham espaço para o seu crescimento inicial estas 

apresentaram crescimento mais rápido do que o feijoeiro, interferindo negativamente na 

produção do feijoeiro. A interferência, neste caso, pode ter ocorrido tanto pelo abafamento 

do feijoeiro pelo capim colchão como pela competição entre as raízes. Após determinado 

tempo de crescimento, as raízes passam a ocupar o mesmo espaço e competir pelos 

mesmos recursos. 
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Tabela 2 - Massa seca acumulada por plantas de capim colchão, em função da densidade e 

distância de plantas, em convivência com o feijão caupi. São Luís – MA, 2014.  

 
Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey. *, ** significativo a 5 e 1% de 

probabilidade, respectivamente. NS não significativo. 

 

Conclui-se que o distanciamento entre plantas é favorável ao desenvolvimento das plantas 

de capim colchão causando maiores interferências no feijão-caupi. O aumento da 

densidade de plantas de capim-colchão nas distâncias de 10 e 20 cm aumenta a pressão 

exercida na cultura, reduzindo sua produtividade. A massa seca acumulada de capim-

colchão não é influenciada pela densidade e distância de plantas. 

 

Palavras-chave: Interferênci, Vigna unguiculat, Digitaria ciliaris. 
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O cultivo do feijão-caupi (Vigna unguiculata [L.] Walp.) é uma leguminosa originária da 

África com alto valor nutricional e, devido a sua adaptabilidade edafoclimática, surgiu 

como uma das alternativas de fontes alimentares mais importantes e estratégicas para as 

regiões tropicais. O nitrogênio (N) é o nutriente absorvido em maiores quantidades pelo 

feijoeiro, é constituinte da molécula de clorofila, aminoácidos, proteínas e enzimas, e afeta 

o processo de fotossíntese e, consequentemente, o crescimento e o desenvolvimento da 

planta (MALAVOLTA et al., 1997). Por ser o N um elemento que se perde facilmente por 

vários processos como volatilização, lixiviação e desnitrificação no sistema solo-planta 

(FAGERIA & BALIGAR, 2005), o manejo adequado com o propósito de maximizara 

eficiência de seu uso é altamente desejável. Para evitar este fato, a obtenção da máxima 

eficiência dos fertilizantes e altas produtividades, com redução no custo de produção, é 

necessário que o N seja colocado à disposição da planta em tempo e quantidades 

adequados (CARVALHO et al., 2001). Diante do exposto, objetivou-se avaliar o teor, 

acúmulo eficiência do uso de nitrogênio em plantas de cultivares de feijão-caupí em razão 

da fertilização nitrogenada. . O experimento foi instalado e conduzido na área experimental 

da Universidade Estadual do Maranhão, em casa de vegetação, no delineamento 

inteiramente casualizado, com quatro repetições e em esquema fatorial 3x5. Os tratamentos 

constituíram da aplicação de cinco doses de N (0; 0,5; 1,0; 2,0 e 3,0 g/vaso de N) em três 

cultivares de feijão (BRS Guariba, BRS Itaim e BRS Nova Era). Cada unidade 

experimental foi constituída por um vaso com capacidade de 6L. Foi utilizada a ureia (45% 

de N) como fonte de N. Foram semeadas seis sementes por vaso. Após a germinação das 

plântulas, em cada vaso foi realizado o desbaste, deixando três plântulas. Aos 50 dias após 

a completa emergência (DAE), foram avaliados o teor de N e conteúdo de N na parte aérea 

da planta, a eficiência do uso do N e a produtividade do feijoeiro. Os dados obtidos foram 

submetidos à análise de variância, e as médias do fator qualitativo (cultivares) comparadas 

pelo teste Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. Independentemente da interação doses 

de N e cultivar ser ou não significativa, as interações entre os fatores foram desdobradas. 

Em seguida, foi ajustado modelo de regressão para expressar a relação existente entre a 

variável dependente e a variável independente. O software estatístico utilizado para a 

execução das análises estatísticas foi o Sistema para Análises Estatísticas e Genéticas 

(SAEG versão 9.1). Para o teor e acúmulo de N, não houve interação significativa entre 

doses de N e cultivar (P=0,4102) e (P>0,99), respectivamente. Houve efeito significativo 

tanto das cultivares (P=0,0376) e (P=0,0108) quanto das doses de N (P<0,01) e (P<0,01), 

para o teor e acúmulo de N, respectivamente. Independente da dose de N, nenhuma 

cultivar diferiu estatisticamente entre si, em relação ao teor e acúmulo de N (Tabela 1). As 

três cultivares apresentaram efeitos significativos em função das doses de N quanto ao teor 
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de N, com comportamento quadrático crescente para as cultivares BRS Guariba e Itaim 

(Figura 1A e 1B); para a cultivar BRS Nova Era, apresentou  teor de N diretamente 

proporcional ao aumento das doses de N (Figura 1C). Em relação ao acúmulo de N, todas 

as três cultivares apresentaram comportamento quadrático crescente (Figura 2). 

 

Tabela 2. Valores médios do teor e acúmulo de N em cultivares de feijão em função da 

aplicação de doses de nitrogênio. 

Dentro de cada dose de N, médias seguidas de mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo teste 

de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

     

 

** e *: significativos ao nível de 1% e 5% de probabilidade, respectivamente.  

Figura 5.Teor de N total (g kg
-1

) em função das doses de N, para as cultivares BRS 

Guariba (A), BRS Itaim (B) e Nova Era (C). 

Cultivares  
Doses de N (g de N/vaso)  

0,0 0,5 1,0 2,0 3,0 

 
Teor de N (g kg

-1
)  

BRS Guariba 29,77 a 32,71 a 33,65 a 34,82 a 31,59 a  

BRS Itaim 29,45 a 31,20 a 33,76 a 36,18 a 34,27 a  

BRS Nova Era 26,54 a 28,65 a 30,53 a 33,89 a 34,32 a  

 
Acúmulo de N (g/planta)  

BRS Guariba 65,61 a 90,72 a 102,44 a 107,56 a 80,70 a  

BRS Itaim 60,19 a 69,94 a 79,05 a 90,65 a 76,57 a  

BRS Nova Era 58,61 a 68,33 a 76,29 a 90,08 a 76,00 a  
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** e *: significativos ao nível de 1% e 5% de probabilidade, respectivamente.  

Figura2.Acúmulo de N (mg/planta) em função das doses de N, para as cultivares BRS 

Guariba (A), BRS Itaim (B) e Nova Era (C). 

 

Palavras-chave: Vigna unguiculata (L.) Walp, Eficiência, Nitrogênio. 
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A sustentabilidade de agroecossistemas está intimamente relacionada a  manutenção da 

matéria orgânica que  representa componente fundamental para a conservação da qualidade 

do solo, envolvida em diversos processos físicos, químicos e biológicos. O presente estudo 

tem como objetivo avaliar as frações da matéria orgânica do solo de um sistema que 

combina integração lavoura-pecuária e sistema ecológico agro-silvo-pastoril e comparar 

esses componentes com a produtividade da cultura do milho. O experimento foi conduzido 

em uma unidade demonstrativa de aproximadamente 1,5 hectares já instalada no, povoado 

Assentamento município de Brejo-MA. Para a instalação do sistema de cultivo em aléias a 

área foi dividida em cinco partes iguais, de 42,5 por 70 m, quatro delas semeadas com 

leguminosas arbóreas, o sombreiro (Clitoria fairchildiana), a acácia (Acacia mangio), a 

gliricídia (Gliricidia sepium) e a leucena (Leucaena leucocefala), no espaçamento de 2,5 m 

entre linhas e 0,5 m entre plantas. Para a amostragem em grid foi instalada uma rede de 

430 pontos no espaçamento de 7 por 5 m. No início do período chuvoso semeou-se entre as 

fileiras das leguminosas três fileiras de milho no espaçamento de 80 cm e 6 fileiras de 

capim mulato no espaçamento de 40 cm. Nesta oportunidade os galhos das leguminosas 

foram cortados e aplicados entre as fileiras do milho que será adubado no plantio com a 

aplicação de 300 kg por ha da fórmula 4 - 30 – 16 e em cobertura com 50 kh/há de N.  As 

amostragens do solo foram realizadas no início do período chuvoso quando se utlizou um 

trado para retirada de uma amostra derivada de 3 sub-amostras por ponto tomadas em dois 

incrementos de profundidade (0-10, e 10-20 cm) para análises químicas e de matéria 

orgânica. A matéria orgânica do solo foi fracionada utilizando-se dois métodos, o 

densimétrico e o granulométrico, a análise do carbono ocorreu por oxidação via úmida, 

com dicromato de potássio. A análise dos dados do grid realizou-se em três etapas: teste de 

normalidade, distribuição e semivariogramas. Software geoestatístico apropriado foi 

utilizado para analisar a estrutura espacial dos dados e definir o semivariograma. A Fração 

Leve Livre e a Fração Leve Intragregado da matéria orgânica do solo (MOS) apresentou 

variabilidade espacial influenciada pela qualidade dos resíduos das leguminosas 

implantadas. 
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Em relação ao fracionamento da MOS na Tabela 1 são apresentados os resultados da 

analise exploratória do conjunto de dados avaliados. Os valores da media e da mediana 

para todos os atributos foram diferentes. Isso refletiu em uma assimetria positiva para os 

atributos: PFLL (Peso da Fração Leve Livre, PFLI (Peso da Fração Leve Intragregado) e 

Silte, e uma assimetria negativa para as variáveis Areia, Argila e todos os componentes 

relacionados a produtividade do milho. Os atributos ligados a MOS (PFLL,PFLI, AREIA, 

ARGILA E SILTE), praticamente todas as variáveis indicaram media variabilidade, com 

restrição do Silte que apresentou uma alta variabilidade, o que segundo ZUCOLOTO 

(2011) pode estar relacionado com a forma de determinação que e pela diferença entre as 

frações de argila e argila + silte. Os valores elevados de CV podem ser considerados como 

os primeiros indicadores da existência de heterogeneidade nos dados. Os valores mais 

baixos de produtividade (Figura 1) foram encontrados no extremo leste do campo 

experimental enquanto os maiores, na parte central e na extremidade oeste do campo 

experimental. O numero de espigas por planta, peso de 100 grãos e grãos/espiga seguiram 

o mesmo padrão dos encontrados para produtividade. 

 

Figura 1: Mapas de isolinhas da produtividade do milho 
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Na área em estudo (Figura 2) observou-se que a Fração Leve Livre e a Fração Leve 

Intragregado da matéria orgânica do solo (MOS) apresentaram variabilidade espacial 

influenciada pela qualidade dos resíduos das leguminosas implantadas e as frações 

granulométricas da MOS apresentaram variabilidade espacial sem conexão com os 

resíduos, com o aumento do teor da Fração Leve Intragregado da MOS houve diminuição 

dos atributos físicos do solo e A Fração Leve Livre da MOS foi a única que apresentou 

correlação positiva com produtividade e Numero de espigas por planta, portanto pode ser 

utilizada como indicador no delineamento de zonas de manejo especifico para o cultivo do 

milho.  
 

Figura2: Mapa da área de estudo (FONTE: MACEDO, 2014). 

 

Palavras-chave: Matéria Orgânica, Agro-silvo-pastoril, Zea mays. 

 

REFERÊNCIAS 

MACEDO, V.R.A. Variabilidade espacial dos atributos físicos do solo e componentes 

de produtividade do milho em um Latossolo amarelo distrocoeso, 2014, 70 f. 

Dissertacao (Mestrado em Agroecologia), Universidade Estadual do Maranhao, Sao Luis, 

MA, 2014. 

ZUCOLOTO, Moiseis et al., Variabilidade espacial das fracoes granulometricas e da 

producao de bananeira ‘Prata Ana’, IDESIA (Chile), v. 29, n. 2, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  296 

ALTERNATIVA PARA ADUBAÇÃO POTÁSSICA DE HORTALIÇAS NO 

MANEJO ORGANICO EM SOLO DE BAIXA FERTILIDADE NATURAL DO 

TRÓPICO ÚMIDO. 
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O K é o segundo nutriente mineral requerido pelas plantas em termos de quantidade, e não 

possui função estrutural no metabolismo vegetal, permanecendo quase totalmente na forma 

iônica nos tecidos. Diante desse fato,este trabalhoteve como objetivo avaliar a eficiência da 

cinza de madeira e do pó de marmoraria com fontes alternativas de potássio para ser 

utilizado na horticultura na Ilha de São Luís, utilizando-se como cultura indicadora o milho 

híbrido AG 1051, para aproveitamento comercial das espigas (milho verde).O experimento 

foiinstalado em condições de campo no período de setembro/2013 a junho/2014, e o 

experimento instalado de janeiro a junho/2014 durante a estação chuvosa.O delineamento 

experimental utilizado foi em blocos casualizados em esquema fatorial 3x5x2 com quatro 

repetições. Os tratamentos constituíram-se da combinação de três fontes de potássio: 

sulfato de potássio, cinza de madeira e pó de marmoraria, aplicados nas doses: 0, 30, 60, 

90, 120 kg.ha
-1

 de K2O na presença e ausência de um biofertilizante. A semeadura foi 

manuale por ocasião do plantio todas as parcelas receberam uma dose de P2O5 

correspondente a 100kg.ha
-1

 utilizando-se o fosfato de cálcio e a adubação nitrogenada foi 

feita na forma de composto orgânico. Foram avaliadas as seguintes variáveis:altura da 

planta (AP) e diâmetro do caule no primeiro internodo (DC),diâmetro da espiga sem palha 

(DESP), comprimento da espiga sem palha(CESP), peso de espigas com palha (PECP), 

peso de espigas sem palha (PESP), peso seco da parte aérea da planta (PSPAP) de caule e 

folha. Os dados foram submetidos à análise variância e as médias comparadas pelo e 

Tukey (p<0,05) por meio do software SAEG 8.0. De maneira geral houve diferença 

significativa entre as diferentes fontes de potássio com relação à altura das plantas sendo os 

tratamentos que receberam o sulfato de potássio apresentaram uma ligeira superioridade 

em relação às demais fontes, porém estatisticamente não diferiu da cinza de madeira 

(Figura 1).Com relação ao diâmetro basal do caule das plantas de milho,contrariando os 

resultados obtidos para altura das plantas observou-se que os tratamentos que 

proporcionaram maior altura das plantas obtiveram menor diâmetro basal (Figura 2).A 

produção de matéria seca da parte aérea das plantas (caule+bainha e folhas) tiveram 

comportamento semelhante com relação aos tratamentos.Tanto para a produção de matéria 

seca do caule+bainha como para a produção de matéria seca das folhas constatou-se 

diferença significativa apenas entre as diferentes fontes de potássio independente da 

combinação entre doses na presença ou ausência do biofertilizante, e considerando as três 

fontes avaliadas observou-se que as maiores produções foram obtidas para os tratamentos 

com pó de marmoraria seguido da cinza de madeira (Figura 3).Resultados semelhantes 

foram obtidos por Devide (2006) e Guedes et al(2010). 
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Figura 3– Matéria seca da parte aérea (caule+bainha e folhas) das plantas de milho, 

cultivadas em condições de campo no período chuvoso com diferentes fontes e doses 

orgânicas de potássio na presença e na ausência de biofertilizante. Letras iguais para barra 

de mesma cor não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
 

Com relação ao diâmetro da espiga sem palha e ao comprimento da espiga sem palha aos 

70 dias após a semeadura não foram observados efeitos significativos entre os tratamentos 

independentes da fonte e doses de potássio utilizado na presença ou ausência 

dobiofertilizante.  Houve efeito significativo entre as fontes de potássio e para a interação 

entre fontes x biofertilizantes sobre o peso da espiga de milho com palha. O melhor 

desempenho foi obtido para o tratamento com pó de marmoraria seguido da cinza de 

madeira e do sulfato de potássio respectivamente (Figura 4).O peso da espiga de milho 

sem palha, aos 70 (d.a.s.) apresentou efeito significativo entre as diferentes fontes de 

potássio com e sem o biofertilizante (Figura 5).Da mesma forma como ocorreu para os 

demais parâmetros avaliados o tratamento constituído com o pó de marmoraria destacou-se 

em relação as demais fontes.De acordo com os resultados obtidos o pó de marmorariae a 

cinza de madeira foram eficientes como fonte de potássio, demonstrando que podem ser 

Figura 1 – Médias da altura das plantas 

das plantas de milho, cultivadas em 

condições de campo no período chuvoso 

com diferentes fontes e doses orgânicas de 

potássio na presença e na ausência de 

biofertilizante. Letras iguais comparando as 

fontes não diferem entre si pelo teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade 

 

Figura 2 – Médias dodiâmetro basal do 

caule das plantas das plantas de milho, 

cultivadas em condições de campo no 

período chuvoso com diferentes fontes e 

doses orgânicas de potássio na presença e 

na ausência de biofertilizante. Letras iguais 

comparando as fontes não diferem entre si 

pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

probabilidade 
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utilizadas como uma fonte alternativa desse nutriente para as plantas no manejo orgânico 

em solos de baixa fertilidade, porém necessita de estudos mais detalhados com relação a 

melhor dose a ser aplicada.O uso biofertilizante associado ás diferentes fontes de potássio 

não respondeu de forma significativa, porém os maiores índices obtidos foram observados 

na presença do biofertilizantes. 

 

Figura 4– Peso seco das espigas de milho com e sem palha, cultivadas em condições de 

campo no período chuvoso com diferentes fontes e doses orgânicas de potássio na presença 

e na ausência de biofertilizante. Letras iguais para barra de mesma cor não diferem entre si 

pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 

 

Figura 5– Peso seco das espigas de milho sem palha, cultivadas em condições de campo 

no período chuvoso com diferentes fontes orgânicas de potássio na presença e na ausência 

de biofertilizante. Letras iguais minúsculas iguais para barra de mesma cor comparando as 

fontes com e sem aplicação do biofertilizante, e letras maiúsculas iguais entre barras 

diferentes comparando a mesma fonte com e sem aplicação do fertilizante não diferem 

entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade 
 

Palavras-chave: Adubação potássica, manejo orgânico, Milho. 
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A maioria das espécies cultivadas é oriunda da propagação via sementes, daí se ressalta a 

importância da qualidade fisiológica e sanitária que a semente deve ter para se obter uma 

elevada produção agrícola. Visto que as principais doenças de importância econômica são 

transmitidas pela semente, existe a necessidade das sementes passarem por tratamentos 

para controlar patógenos transmitidos pela mesma, de modo a oferecer garantiado 

estabelecimento da lavoura, como tambémna redução do seu custo de instalação. Portanto 

o objetivo deste trabalho foi Avaliar a qualidade fitossanitária e fisiológica de sementes das 

hortaliças alface (Lactuca sativa L.) e pimentão (CapsicumannuumL.), bem como avaliar o 

efeito do controle biológico sobre a redução de fitopatógenos associados a estas 

sementes.O experimento foi conduzido no Laboratório de Fitopatologia/UEMA.As 

sementes de alface das cultivares (Grandes Lagos Americana, Simpson, Vitória de Verão e 

Americana Delícia)e as cultivares de pimentão (Itapuã 501, All Big e Casca Dura Ikeda) 

utilizadas no experimento foram obtidas no comércio local, para a realização dos seguintes 

testes:teste de sanidade, teste de germinação e vigor, de acordo com a Regra Para Análise 

de Semente (BRASIL, 2009).A análise da qualidade sanitária das sementes foi efetuada 

empregando-se o método do papel de filtro Blotter Test (BRASIL, 2009), inicialmente, as 

amostras das sementes foram desinfestadas por meio da tríplice lavagem, e em seguida, 

foram plaqueadas em placas de Petri, contendo três camadas de papel de filtro esterilizado 

e umedecido com água destilada esterilizada. Foram plaqueadas 400 sementes de cada 

cultivar. Após sete dias, foi realizado umo levantamento da população fúngica das 

sementes não germinadas e das plântulas. Para avaliar a qualidade fisiológica das sementes 

de alface e pimentão, estas foram submetidas aos testes de germinação e vigor. Utilizaram-

se quatro repetições de 50 sementes por cultivar, semeadas em areia esterilizadas, em 

bandejas plásticas, em casa de vegetação. A avaliação foi realizada através da contagem de 

plântulas normais, plântulas anormais e infectadas. Sementes não germinadas serão 

enquadradas na categoria de sementes mortas. Os resultados foram expressos em 

porcentagem. Para a realização do teste de germinação das variedades de alface, foi 

realizado a quebra da sua dormência, um pré-resfriamento das sementes a 10º C por três 

dias. O índice de velocidade de germinação (IVG) também foi obtido pelo emprego da 

fórmulaproposta por Maguire (1962). Os resultados da Tabela 1 mostram que sementes de 

alface cultivar Grandes Lagos Americana apresentou maior incidência de espécies fúngicas 

dentre as cultivares analisadas, e das sementes de pimentão, foi a cultivar All Big (Tabela 

1).O teste de germinação e vigor avaliaram a percentagem de plântulas normais, plântulas 

anormais, infectadas e o IVG (índice de velocidade de germinação). Das cultivares 

avaliadas de alface, a Americana Delícia foi a que apresentou melhor vigor, germinação e 

o seu IVG também foi superior as demais cultivares. Já as sementes de pimentão, as duas 
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cultivares avaliadas Casca Dura Ikeda e Itapuã 501, apresentaram o mesmo desempenho, 

um bom percentual de germinação e vigor (Tabela 2).  

 

Tabela 1. Percentagem de germinação e incidência de patógenos nas sementes de alface e 

pimentão pelo método Blotter Test. São Luís – MA, 2014. 

Cultivares 
Fungos (%) 

Germ. 

(%) 

Sanid. 

(%) 

Chaetomium 
Aspergillus  A.  A.  Curvularia 

Cladosporium 
Fusarium 

G NG S C 
ALFACE fumigatus niger flavus lunata sp. 

G. L. A. 8 4 5 2 1 - - 64 36 95 5 

Simpson - 6 - - 1 1 - 81 19 98 2 

V.V. - - - 

 
3 - - 88 12 99 0,8 

A. Delícia 5 - - - - - - 85 16 98 1,8 

PIMENTÃO   

Itapuã 501 - - - - 5 - 1 59 41 99 1,5 

All Big 

 

1 

 

5 5 - 1 88 13 97 3 

C.D.I.   -  1 - - - - 94 5,8 100 0,3 

G = germinadas;NG = não germinadas;   S = sadias;   C = contaminadas; G.L.A = Grandes Lagos Americana;  

C.D.I= Casca Dura Ikeda; V.V= Vitória Verão 

 

Tabela 2.Percentagem de vigor, plântulas normais, anormais, infectadas, sementes não 

germinadas e índice de velocidade de germinação (IVG) de cultivares sementes de alface e 

pimentão. São Luís – MA, 2014. 

ALFACE 

Variedades Vigor % Plântulas Plântulas Plântulas Sementes não IVG 

    Normais Anormais Infectadas germinadas   

V. Verão 30.50 b 32.75 a 1.00 b 2.00 a 14.25 b 115.78 

G.L.A. 0.25 c 0.25 b 0.00 b 0.00 b 49.75 a 0.20 

A.Delícia 38.25 a 37.00 a 5.00 a 0.25 ab 7.75 b 143.84 

Simpson 0.00 c 0.00 b 0.00 b 0.00 b 50.00 a 0.00 

CV % 16.69 16.62 98.13 168.26 11.55   

PIMENTÃO 

Variedades Vigor % Plântulas Plântulas Plântulas Sementes não IVG 

    Normais Anormais Infectadas germinadas   

C.D.I 37.25 a 41.75 a 0.83 a 1.00 a 5.50 a 94.20 

All Big 39.25 a 38.00 a 1.25 a 0.50 a 8.50 a 95.89 

CV % 10.54 6.85 51.73 54.43 34.99   
G.L.A = Grandes Lagos Americana; C.D.I =  Casca Dura Ikeda IVG = índice de velocidade de   

germinação. *Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre si (Tukey, a 5 % de probabilidade). 

 

O controle biológico das sementes de pimentão, foi realizado com os isolados B7’= 

Bacillus sp.,B41 e 47= B. cereus, B22= B. polymyxae B22’= B.pentothenticus, seguindo a 

metodologia deLudwig et al (2004), que consiste em microbiolizar as sementes com os 

isolados, na forma de suspensão, adicionando-se solução salina (NaCl 0,85%), e 

concentração ajustada OD540=0,5. As sementes foram imersas nesta suspensão e agitadas 

durante 30 minutos a 25 °C. Após o tratamento das sementes com os isolados, estas foram 

plaqueadas em Placa de Petri contendo meio MS, e sete dias depois foi avaliado a 

incidência das espécies fúngicas nas sementes tratadas. O delineamento utilizado foi 

inteiramente casualizado, com seis tratamentos (testemunha+cinco isolados) e seis 
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repetições com 20 sementes cada. O isolado B22’ foi o que apresentou menor incidência 

de colônia de fungos totais para as sementes de pimentão da cultivar Itapuã 501. Já para a 

cultivar All Big, o isolado B47 possibilitou a menor incidência de colônias de fungos 

totais, e controlou 100 % todos os patógenos (Tabela 3 e 4). 

 

Tabela 3. Percentagem de controle de patógenos em semente de pimentão ‘All Big’ 

microbiolizadas com isolados de Bacillus, sete dias após o plaqueamento. São Luís – MA, 

2014. 

Tratamento 

Controle (%) 

Aspergullus A. fumigatus A. niger Curvularia Fusarium  Rhizopus 

NI 

1 

NI 

2 

flavus     lunata sp. stolonifer     

T 0 0 0 0 0 0 0 0 

B 47 100 100 100 100 100 100 100 - 

B 22 95 100 98 91 75 100 NC - 

B 7' 90 100 91 100 100 100 NC - 

B 41 100 100 98 95 100 100 NC NC 

B22' 100 96 93 100 88 100 87 - 
*T= testemunha; B7’= Bacillus sp.; B22 = B. polymyxa; B22’= B.pentothenticus; B41 e B47= B.cereus. 

*NC= Não Controlou. NI 1= Não Identificado 1; NI 2= Não Identificado 2 

 

Tabela 4. Percentagem de controle de patógenos em semente de pimentão ‘Itapuã 501’ 

microbiolizadas com isolados de Bacillus, sete dias após o plaqueamento. São Luís – MA, 

2014. 

Tratamento 

Controle (%) 

Aspergullus A. fumigatus A. niger Curvularia Fusarium  Rhizopus NI 1 

flavus     lunata sp. stolonifer   

T 0 0 0 0 0 0 0 

B 47 100 93 81 79 100 98 NC 

B 22 100 100 58 93 100 100 NC 

B 7' 100 96 88 86 50 100 NC 

B 41 93 100 100 93 75 98 NC 

B22' 100 100 98 79 100 100 87 
*T= testemunha; B7’= Bacillus sp.; B22 = B. polymyxa; B22’= B.pentothenticus; B41 e B47= B.cereus. 

*NC= Não Controlou. NI 1= Não Identificado 1 

 

Palavras-chave: Controle, Hortaliças, Patologia de Sementes. 
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O cultivo do tomate têm-se apresentado como uma atividade agrícola de expressiva 

relevância socio-econômica; nos estados de Pernambuco e Bahia, maiores produtores de 

tomate da região Nordeste, a produtividade média obtida nos perímetros irrigados é 

considerada baixa (23 t ha
-1

), tendo em vista o grande potencial existente para a 

tomaticultura na região (EMBRAPA, 2010). Uma das principais causas da não exploração 

da tomaticultura no estado do Maranhão deve-se a falta de conhecimento envolvendo todo 

seu manejo cultural e especialmente no estudo e validação de cultivares adaptáveis e 

produtivas às diversas condições edafoclimáticas do Estado (EMBRAPA, 2010). 

Objetivou-se com este trabalho avaliar diferentes variedades de tomate em função de suas 

características agronômicas e comerciais, no período de verão, e que sejam produtivas e 

adaptáveis à região de Balsas-MA. O experimento foi implantado na Fazenda Modelo nos 

dias 23/09/2013 e 24/09/2013. O experimento utilizou-se o delineamento experimental de 

blocos casualizados com 4 repetições e 5 tratamentos descritos a seguir: Supera, Fascinio, 

TY 2001, SM-16, Supera e Tinto, totalizando 20 parcelas. Cada parcela teve 04 linhas 

utilizando-se o espaçamento 1,75 x 0,8 m com 1 planta/cova, sendo as plantas conduzidas 

no sistema sem tutor-(tomate rasteiro). A colheita foi realizada manualmente (iniciada aos 

100 DAT – após o transplante, com maturação tipo breaker, sendo que as variáveis 

analisadas foram: produtividade total (ton ha
-1

); produtividade final (ton ha
-1

); frutos 

danificados (FD) e presença de pedúnculo (PP) (Tabela 1). Foram submetidas à análise 

estatística pelo programa Scott-Knott a 5% de probabilidade. Conforme a tabela 01, a 

cultivar que mais se adaptou as condições da região foi a TY – 2001, de acordo com os 

resultados obtidos diferiu estatisticamente dos demais genótipos, em relação a 

produtividade total e comercial, frutos danificados e presença de pedúnculo, por isso seria 

o genótipo mais indicado para produzir na região sul do Maranhão. Ao analisar as 

variáveis, observou diferença significativa entre os tratamentos (Tabela 01). Em relação a 

variável produtividade total, observou-se que os tratamentos T3, T4 e T5 diferiram 

estatisticamente dos demais tratamentos, respectivamente. Os resultados discorda com os 

dados obtidos por IBGE (2010), sendo que a produtividade total de frutos de tomates 

resultou em 112,5 t.ha
-1

, onde o híbrido Granadero destacou-se com a maior produtividade, 

diferindo estatisticamente dos demais, seguido dos híbridos Tinto, Vênus, AP-533 e Kátia. 

Tanto a varável produtividade comercial e frutos danificados (Tabela 01), não houve 

diferença estatística entre os tratamentos. Os resultados discorda dos dados obtidos por 

IBGE (2010), sendo que híbrido Granadero se destacou, com maior 

produtividade comercial, seguido pelos híbridos Vênus, Tinto, AP-533 e Kátia. Embora 

tenha apresentado a maior produção total e comercial, o híbrido Granadero apresentou 
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diminuição da produção, fato que pode estar relacionado à menor estabilidade genética 

deste material em relação aos outros.  

 

Tabela 1 - Produtividade total (PT), produtividade comercial (PC), frutos danificados (FD) 

e presença de pedúnculo (PP) em híbridos de tomateiro cultivados de forma rasteira Balsas, 

MA, 2014. 

TRATAMENTOS PT PC FD PP 

T1 - Supera 42 C 36,2 aB 16,7 Ab 3,4 Bb 

T2 - SM - 16 58 cD 46,2 Ab 23,2 Ab 8,7 Cb 

T3 - Fascinio 89 Aa 76,3 Ab 14,5 Ab 3,1 Ab 

T4 - Tinto 93 Aa 84,8 Ab 12,4 Ab 1,7 Aa 

T5 - TY 2001 106 Aa 94,6 Ab 11,5 Ab 1,2 Aa 

C.V. (%) 14,7 17,9 18,6 36,7 

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula na linha não diferem estatisticamente entre si pelo teste F a 5% 

e médias seguidas pela mesma letra minúscula na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de 

Scott-Knott a 5%. 

 

Com relação aos frutos danificados, os resultados obtidos discordam dos resultados 

encontrados por Silva & Giordano (2000)  sendo que as perdas foram observadas nos 

híbridos AP-533, Supera, Laura, Granadero, AP-529 e Red Spring, sendo que, no geral, as 

perdas oscilaram entre 16,2 a 30,5%, onde o  híbrido Vênus diferiu estatisticamente dos 

demais por apresentar a maior porcentagem de perdas (18,6%). A variável presença de 

pedúnculo houve diferença estatística entre os tratamentos, os tratamentos T4 e T5, 

diferiram estatisticamente dos demais tratamentos, discordando com os dados obtidos 

discordam dos encontrados por Silva & Giordano (2000), o híbrido Granadero (27,8%), foi 

estatisticamente superior aos demais híbridos o Tinto (de 20,1 %), AP-533 (23,0%) e 

Fascínio (26,7 %). 

 

       
Figura 01 – 05 Dias após transplante               Figura 02 – 20 Dias após transplante 

 

Palavras-chave: Lycopersicon esculentum, edafoclimáticas, manejo. 
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Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA (2012), o Brasil é 

o terceiro maior produtor mundial de milho. Segundo a EMBRAPA MILHO E SORGO 

(2000), dois fatores se tornam decisivos para alavancar o potencial da produção brasileira, 

são densidade e adubação nitrogenada. Objetivou-se com este trabalho avaliar a eficiência 

das diferentes doses de Nitrogênio no rendimento do Milho em diferentes densidades. 

Além de estudar o efeito da aplicação de Nitrogênio no desenvolvimento geral da planta. O 

ensaio está foi conduzido em uma área experimental, localizada na Fazenda Modelo, no 

município de Balsas sob condição de sequeiro. O delineamento estatístico foi realizado em 

blocos casualizados em esquema fatorial (4 x 3) +1 com 3 repetições; totalizando 36 

parcelas. As populações constaram de 50, 75 e 100 mil plantas ha
-1

, com três doses de N 

em cobertura (50, 100 e 150 kg ha
-1

). As doses de ureia foram aplicas em três momentos, 

30% no plantio, 35% aos 30 dias após emergência (DAE) e 35% aos 70 dias após a 

emergência das plantas. Ressaltando que o solo recebeu correção de pH e fertilidade (P-K) 

de acordo com resultados obtidos a partir da análise de solo. O preparo do solo foi iniciado 

semanas antes do plantio, com o revolvimento sem a necessidade de calagem por já ser 

área anteriormente corrigida. A semeadura foi realizada colocando-se três sementes por 

cova, a uma profundidade de três centímetros. Foram escolhidas aleatoriamente três ou 

quinze plantas por parcela. As variáveis analisadas foram: altura de planta com medição 

feita por trena, diâmetro do caule com as medições aferidas com o auxílio de paquímetro, 

altura de inserção da espiga também medida com o uso de trena, massa seca da raiz após 

ser retirado o excesso de terra foi feito corte com média de um centímetro no colmo a 

partir da raiz e em seguida realizada a pesagem em balança de precisão, a massa seca da 

parte aérea também teve sua massa pesada em balança de precisão, para a produtividade 

foi colhida toda a área útil da parcela, dispensando apenas a bordadura e realizados os 

cálculos necessários para chegar até a produtividade. Os dados colhidos foram submetidos 

à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

Ao analisar as estatísticas obtidas referentes à variável altura de planta, percebeu-se que 

não houve alterações significativas. As alturas de planta permaneceram entre a média da 

cultura não sendo afetadas para ambas as variáveis (Tabela 1). A altura das plantas do 

milho, de acordo com descrição de SOARES FILHO (1994), gira em média entre os 

valores de 1,5 e 2,5 metros. ROTH et al. (1970), afirmaram que, para a maximização da 

produção, deveria haver máximo desenvolvimento de todas as porções estruturais da 

planta, sendo a altura e o diâmetro de colmo fortemente correlacionados nesta questão. 

Entretanto, não foi possível verificar grandes ganhos quanto à altura de planta quanto era 

esperado no experimento em questão, propõe-se que isto se deva aos baixos índices 

pluviométricos verificados me todo o desenvolvimento da cultura. 
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Tabela 1 - Análise de Variância para a variável altura de planta (ALTP), diâmetro do caule 

(DIAM), altura de inserção da espiga (ALTE), massa seca raiz (MSR), massa seca parte 

aérea (MSPA) e produtividade (PRODUT)  

 ALTP DIAM ALTE MSR MSPA PRODUT 

FV GL QM QM QM QM QM QM 

Fator 1 

(F1) 

3 0,010
ns

 0,067
** 

793,984
* 

1199,964
* 

1832,033
ns 

222224,507
ns 

Fator 2 

(F2) 

2 0,017
ns 

0,182
**

 27,248
ns 

3245,471
** 

2931,583
* 

313160,853
ns 

Int. F1xF2 6 0,065
ns 

0,061
**

 156,448
ns 

664,825
ns 

632,644
ns 

442943,097
ns 

Tratamento 0,45 0,041
ns 

0,085
**

 306,830
ns 

1279,980
**

 1377,740
ns 

359150,346
ns 

Resíduo 0,6 0,027
 

0,011 259,129 396,626 635,120 217660,557 

Total 35       

CV% - 10,26 6,61 18,14 32,13 24,89 38,65 

ns = não significativo; * = significativo a 5% de probabilidade; ** = significativo a 1% de probabilidade. 

 

Analisando os dados referentes a diâmetro do caule, verificou-se a significância 

relacionada aos fatores isoladamente e em sua interação, todos estes para 1% de 

probabilidade. As médias individuais, por fator, mais relevantes foram relacionadas, 

quanto à adubação, às doses de 100 e 150 Kg ha
-1

. E quanto à densidade, foram relevantes 

as densidades de 50 e 75 mil plantas há-1, não havendo distinção dentre estas. Sendo ainda 

a densidade de 100 mil plantas ha-1 a que demonstrou menor desenvolvimento de diâmetro 

de planta. Este resultado também foi encontrado por FELIX et al,  em estudos semelhantes 

realizados em 2012.  Os dados pertencentes a altura de inserção da espiga foram 

analisados e não se mostram significativos, permanecendo sem alterações estatisticamente 

visíveis para todas as quatro adubações e todas as três densidades experimentadas. O 

mesmo resultado foi obtido por ARANTES e seus colaboradores em trabalho a campo 

realizado no ano de 2012.  Esse resultado se deve, provavelmente, ao fato de que a altura 

das plantas e a altura de inserção da espiga são características altamente influenciadas pelo 

genótipo dos híbridos, sendo pouco dependentes do meio (MEIRA, 2006). Quanto à 

variável massa seca da raiz, houve significâncias estatisticamente visíveis quanto à 

adubação e densidade. Para adubação, 1% de probabilidade com todas as doses de 

adubação com médias relevantes. Para densidade, 5% de probabilidade com as densidades 

de 150 Kg ha
-1

, tendo o melhor resultado. No entanto, não foi possível observar 

manifestações relevantes na interação entre estes dois fatores, permanecendo de forma não 

significativa. A massa seca da parte aérea ao ser analisada estatisticamente, visualizou-se a 

não significância do fator adubação e da interação adubação x densidade. Entretanto, 

houve uma relevância de 5% de probabilidade do fator densidade, com as médias de bloco 

sendo de interesse para todos eles. Sendo assim, as densidades de 50, 75 e 100 mil plantas 

ha
-1

 agregaram influencia sobre a massa seca da parte aérea, sendo 50 mil plantas ha
-1 

a de 

maior expressividade. Sobre os dados de produtividade não houve significância para 

nenhum dos tratamentos. É importante ressaltar que durante o período de realização do 

experimento a campo, manifestaram-se condições não esperadas: estresse por deficiência 

pluvial e alta infestação de pragas naturais do milho dificultando o seu pleno 

desenvolvimento. Segundo BELTRÃO et al (2001), o estresse hídrico, tanto por 
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deficiência quanto por excesso, reduz a altura das plantas, diâmetro do caule, a fitomassa 

total e a relação raiz/parte aérea, a fotossíntese da planta. O que causa a baixa deposição de 

fotoassimilados que irão afetar diretamente a produção final que ficou abaixo do esperado. 

Além disso, de acordo com FANCELLI (2011), algumas pragas do milho podem causar 

perdas que vão de significativas a desastrosas provocadas, por exemplo por Dichelops 

melacanthus e (percevejo verde) e Leptoglossus zonatus (percevejo do milho). Com base 

nas informações colhidas e analisadas durante todo o processo do trabalho em questão foi 

possível observar que quanto à adubação nitrogenada a que melhor se enquadrou 

mostrando resultados mais confiáveis foi a de 150 Kg ha
-1

. Quanto ao espaçamento, os 

melhores resultados foram obtidos com 75 mil plantas ha-1 e 100 mil plantas ha
-1

. O 

desenvolvimento das plantas pode ser considerado satisfatório no período vegetativo e com 

decréscimo progressivo de qualidade à medida que se aproximava do período reprodutivo. 

 

Palavras-chave: Milho, Nitrogênio, Adensamento. 
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O Babaçu (Attalea speciosa Mart. ex Spreng) tem seu nome originário do Tupi-Guarani, 

onde ba = fruto e açu = grande. Consiste em uma palmeira robusta e imponente com estipe 

isolado de até 20 metros de altura e de 25 a 44 centímetros de diâmetro, com 7 a 22 folhas 

medindo de 4 a 8 metros de comprimento (SILVA & TASSARA, 1991; HENDERSON, 

1995; LORENZI, 1996 et al., BRANDÃO et al., 2002, PINHEIRO, 2011). Essa palmácea 

é encontrada principalmente nos Estados do Piauí, Maranhão (cerca de 60% da área de 

ocorrência) e, em menor escala, no Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Ceará e Pará (MAY et 

al. 1985; MEIRELLES 2004). Trata-se de uma das espécies mais importantes na 

subsistência de muitas comunidades tradicionais, já que todas as suas partes são utilizáveis. 

Objetivou-se com esse trabalho conhecer a diversidade da acarofauna nos fragmentos de 

mata, ricos em biodiversidade, como reservas naturais de ácaros benéficos, de grande valor 

para o controle biológico natural, bem como de ácaros plantícolas em geral. O trabalho foi 

desenvolvido em áreas de fragmentos florestais localizadas nos municípios de Vargem 

Grande, Chapadinha e Itapecuru Mirim – MA. Realizou-se coletas mensais no período de 

setembro de 2013 a janeiro de 2014. O processo de extração dos ácaros das folhas 

coletadas foi realizado através do método de lavagem das folhas. Procedeu à triagem dos 

ácaros, e efetuou-se a montagem dos mesmos em lâminas de microscopia, com meio 

Hoyer. A identificação dos exemplares montados foi realizada em microscópio 

estereoscópio óptico com contraste de fases utilizando-se chaves dicotômicas e trabalhos 

de revisão (Figura 1).  

 

Figura 1: Seleção das plantas para amostragens (A), coleta de folíolos (B), lavagem do 

material coletado (C), triagem para confecção de lâminas (D) e identificação em 

microscópio estereoscópico óptico (E). 

 

Foi encontrado um total de 1.963 ácaros, sendo que 680 ácaros no município de Vargem 

Grande, 393 ácaros em Chapadinha e 890 ácaros na área de Itapecuru Mirim, os espécimes 

de ácaros encontrados estão inseridos dentro de nove famílias, que incluem ácaros 

fitófagos (Tenuipalpidae e Tetranychidae), generalistas (Tydeidae e Tarsonemidae) e 

predadores (Stigmaeidae, Cunaxidae, Phytoseiidae, Ascidae e Cheyletidae). Observou-se 

também a presença de espécimes generalistas, que possuem hábitos alimentares 

diferenciados, no qual, estavam presentes nas três áreas avaliadas, ácaros da família 
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Tydeidae e Tarsonemidae. Dentre as famílias de ácaros predadores (Phytoseiidae, 

Stigmaeidae, Cunaxidae, Cheyletidae e Ascidae), os Phytoseiidae estavam presentes nos 

três ambientes avaliados. Segundo Moraes & Flechtmann (2008) na natureza, estes são 

frequentes sobre plantas, mas geralmente não são abundantes, apenas uns poucos 

indivíduos são usualmente encontrados em cada folha, mas a diversidade de fitoseídeos na 

vegetação natural brasileira é extremamente elevada, tornando-os eficientes no controle de 

espécies-pragas. Os resultados corroboram com Oliveira et al. (2013), que citam o babaçu 

como um bom hospedeiro de ácaros predadores principalmente daqueles pertencentes à 

família Phytoseiidae. Foi observado, também, que o número de ácaros predadores, 

pertencentes às famílias (Phytoseiidae, Stigmaeidae, Cunaxidae, Cheyletidae e Ascidae) foi 

de 356 espécimes, e se comparado à quantidade de espécimes encontrados nas famílias de 

ácaros fitófagos Tenuipalpidae e Tetranychidae), que foi de 323 espécimes, pode-se 

considerar um número expessivo, o que sugere estar ocorrendo uma oferta de alimento que 

estimula a permanência desses inimigos naturais de ácaros fitófagos nas áreas de 

fragmentos sob a cultura do babaçu, e um controle biológico natural. 

 

Tabela 1. Total de ácaros em folíolos de babaçu (Attalea speciosa Mart. ex. Spreng.) 

coletados em fragmentos florestais nos municípios de Vargem Grande, Chapadinha e 

Itapecuru Mirim – MA. Setembro/2013 a Janeiro/ 2014. 

 

ORDEM FAMÍLIA 

ÁREAS DE COLETAS 

VARGEM 

GRANDE 
CHAPADINHA 

ITAPECURU 

MIRIM 
TOTAL 

Prostigmata Tydeidae 353 181 750 1.284 

 Stigmaeidae 13 - 3 16 

 Cunaxidae 5 7 - 12 

 Cheyletidae - - 2 2 

 Ascidae 2 - - 2 

 Tenuipalpidae 2 7 1 10 

 Tarsonemidae 3 6 15 24 

 Tetranychidae 176 99 14 289 

Mesostigmata Phytoseiidae 126 93 105 324 

 TOTAL 680 393 890 1.963 

 

No município de Vargem Grande - MA os acarinos da família Tydeidae foram 

classificados como superdominante, superabundante, superfrequente e constante, enquanto 

os representantes das famílias Phytoseiidae e Tetranychidae comportaram-se como 

dominante, muito abundante, muito frequente e constante. No entanto, na área de 

Chapadinha – MA, as famílias Tydeidae, Tetranychidae e Phytoseidae apresentaram-se 

como dominantes, porém os acarinos da família Tydeidae foram mais abundantes e muito 

frequentes, enquanto os tetraniquideos e phytoseideos foram comuns e frequentes durante 

as coletas.  Os espécimes de ácaros coletados em Itapecuru Mirim – MA, obtiveram 

superdominância, superabundância e superfrequência apenas as famílias Tydeidae e 

Phytoseidae, devido estarem em quantidades maiores em relação às outras famílias e por 

serem constantes durante as coletas. Apresentou como dominantes e muito frequentes as 

famílias Tetranychidae e Tenuipalpidae, no qual representam ácaros fitófagos e pragas em 

culturas agrícolas. Portanto, a palmeira babaçu, em fragmento florestal, comportou-se 

como um bom hospedeiro de ácaros generalistas e predadores, sendo que o número de 

ácaros predadores foi muito expressivo se comparado ao número de ácaros fitófagos 

encontrados nas áreas de babaçu, os acarinos das famílias Tydeidae (generalista) e 
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Phytoseiidae (predador) com o maior número de espécimes, dentre as demais famílias, 

sendo as mesmas superdominates, superabundantes e muito frequentes.  A maior 

ocorrência de ácaros se deu no município de Itapecuru Mirim - MA. 

 

Palavras-chave: Attalea speciosa, Diversidade, Acari. 
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PATOGENICIDADE DE ISOLADOS DE FUNGOS NO CONTROLE DE TIBRACA 

LIMBATIVENTRIS STAL, 1860 (HEMIPTERA: PENTATOMIDAE) NA 

CULTURA DO ARROZ. 

 

Orientando: Rodrigo Ribeiro de PAULA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmico do Curso de Engenharia Agronômica – CCA/UEMA. 

 

Orientadora: Raimunda Nonata Santos de LEMOS. 

Profª. Drª. do Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade – CCA/UEMA. 

  

Colaboradores: Raimunda Nonata Santos de LEMOS - Doutora em Agronomia pela 

FCA/UNESP; Antônia Alice Costa RODRIGUES - Doutora em Fitopatologia pela UFRPE 

; Ester Azevedo da SILVA - Doutora em Entomologia pela Universidade Federal de 

Lavras; Ana Maria Silva de ARAUJO - Doutora em Agronomia pela UFRJ; Valmir Antonio 

COSTA - Doutor em Entomologia pela USP (ESALQ); Elizangela Pereira da Silva SOUSA - 

Mestre em Agronomia/UFPI e aluna do Curso de Doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Agroecologia; Keneson Klay Gonçalves MACHADO - Mestrando em 

Agroecologia/UEMA; Elys Regina Carvalho ROCHA - Aluna do Curso de Mestrado em 

Agroecologia/UEMA; Francisca Erica do Nascimento PINTO - Graduando em Engenharia 

Agronômica- CCA/UEMA. 

 

O percevejo-do-colmo, Tibraca limbativentris, é uma praga de grande importância para a 

agricultura, causando danos em várias regiões orizicolas no Brasil. A lavoura está sujeita 

ao ataque do percevejo-do-colmo a partir de 30 dias da emergência das plantas, porque é 

necessário que a planta apresente o colmo com consistência suficiente para que o inseto 

possa apoiar as pernas anteriores e forçar a introdução das suas peças bucais nos tecidos do 

colmo. Localiza-se próximo à base do colmo das plantas de arroz, posicionando-se com a 

cabeça voltada para baixo e normalmente onde não há formação de lâmina d’água de 

irrigação, estando o solo apenas saturado. Assim o inseto estará em uma situação 

confortável, com microclima favorável ao crescimento da população de inseto e dos fungos 

entomopatogênicos. Os danos têm início a partir do momento em que os insetos injetam 

sua saliva tóxica provocando a morte da parte interna da planta (FERREIRA et al., 2006). 

O ataque do inseto na fase vegetativa resulta na morte das folhas centrais, sinal conhecido 

como "coração-morto" e, na fase reprodutiva, prejudica a formação dos grãos, ocasionado 

o sintoma denominado de "panícula-branca" (MARTINS et al., 2009). Este trabalho teve 

como objetivo avaliar a ação de isolados dos fungos Beauveria bassiana e Metarhizium 

anisopliae no controle do percevejo-colmo do arroz. O experimento foi conduzido no 

laboratório de fitopatologia e na lavoura de arroz implantada no município de Miranda do 

Norte – MA.  No laboratório de Fitopatologia os fragmentos da colônia foram transferidos 

para placas de Petri esterilizadas contendo meio de cultura completo (MC). Após a 

repicagem, as placas foram mantidas em câmara climatizada (26 ± 0,5 ºC; UR: 80±5%; e 

fotofase de 12h) durante um período de dez dias para crescimento e esporulação do fungo. 

Com a raspagem das placas que continham o patógeno, foram feitas três diluições em série 

para a contagem dos conídios em câmara de Neubauer, a partir dai foram preparadas 

suspensões de isolados dos fungos. O bioensaio foi delineado em esquema inteiramente 

casualizado, com 5 tratamentos (4 concentrações da suspensão de conídios e 1 testemunha) 

e 6 repetições, isso para cada isolado dos fungos. As repetições consistiram em um 

recipiente plástico descartável transparente com tampa de pressão de capacidade de 500 

mL. Em cada recipiente foram colocados dois insetos adultos, que foram pulverizados com 

as suspensões de conídios nas concentrações de 1,0x10
5
; 1,0x10

6
; 1,0x10

7
; 1,0x10

8
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conídios.mL
-1

, e mais a testemunha (água destilada). Não houve diferenças estatísticas 

entre as concentrações testadas do fungo Beauveria bassiana e a testemunha na avaliação 

realizada aos dois dias após pulverização (DAP), observando-se uma taxa de mortalidade 

de T. limbativentris muito baixa. Nas avaliações realizadas com 4 e 6 dias DAP verificou-

se que somente a concentração mais alta 1 x 10
8
 diferiu estatisticamente da testemunha, 

apresentando as maiores taxas de mortalidade de T. limbativentris (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Mortalidade de Tibraca limbativentris, após a aplicação das concentrações de 

Beauveria bassiana em condições de laboratório (26 ± 0,5 ºC; UR: 80±5%; e fotofase de 

12h). 
 

Tratamentos 

(conídios/mL) 

Tempo após tratamento (dias) 

2 dias 4  dias 6 dias 

Controle 12,5 a 8,0 b 6,0 b 

B.b - 10
5
 12,5 a 13,7 ab 11,0 ab 

B.b - 10
6
 17,3 a 14,3 ab 17,5 ab 

B.b - 10
7
 14,9 a 16,9 ab 19,1 ab 

B.b - 10
8
 20,2 a 24,5 a 23,9 a 

Valor p 
(1)

 0,13 0,01* 0,02* 

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem entre si, segundo teste de Kruskal – Walis (p < 

0,05). 
(*)

 Diferença significante a 5,0%. 
(1)

 Através do teste de Kruskal-Wallis. 

 

Essa taxa de mortalidade muito baixa pode está relacionada ao fato dos adultos de T. 

limbativentris estarem no período de hibernação, sendo coletados em palmeiras de babaçu. 

De acordo com Martins et al. (2004) várias hipóteses podem ser formuladas para explicar a 

baixa infeção de T. limbativentris por fungos, dentre elas destaca-se a pré-disposição para 

hibernação, o que os tornariam mais resistentes à ação de entomopatógenos. As taxas de 

mortalidade causadas pelo fungo M. anisopliae sobre os adultos de T. limbativentris 

também foram baixas, não observando-se diferenças significativas na avaliação realizada 

aos dois dias (DAP) entre a testemunha e as concentrações testadas. Verificou-se 

diferenças significativas apenas entre a testemunha e a maior concentração de conídios de 

M. anisopliae (1 x 10
8
) somente nas avaliações realizadas aos quatro e seis dias após a 

pulverização. Não houve diferenças significativas na mortalidade do percevejo-do-colmo 

entre as concentrações 1 x 10
5
, 1 x 10

6
, 1 x 10

7
 e 1 x 10

8
 aos quatro e seis DAP (Tabela 2). 

Possivelmente, outros fatores, de natureza biótica, como condições morfo-fisiológicas dos 

adultos de T. limbativentris, a virulência, a capacidade de reprodução e sobrevivência dos 

isolados de B. bassiana e M. anisopliae (ALVES, 1986) possam, também ter influenciado 

no grau variável de mortalidade e de infecção do inseto. Martins et al. (2004) obtiveram 

resultados significativos no controle do percevejo-do-colmo do arroz com a aplicação de 

M. anisopliae em campo na forma de suspensão de conídios e de grãos de arroz na 

concentração 5 x 10
13

 esporos por hectare.  
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Tabela 2. Mortalidade de Tibraca limbativentris, após a aplicação das concentrações 

Metarhizium anisopliae, em condições de laboratório (26 ± 0,5 ºC; UR: 80±5%; e fotofase 

de 12h). 
 

Tratamentos 

(conídios/mL) 

Tempo após tratamento (dias) 

2 dias 4 dias 6 dias 

Controle 12,0 a 7,5 b 6,0 b    

M.a -10
5
 17,4 a 15,0 ab 17,1 ab  

M.a -10
6
 14,4 a 15,0 ab 17,1 ab  

M.a -10
7
 14,4 a 19,2 ab 15,5 ab  

M.a -10
8
 19,2 a 20,6 a 21,8 a  

Valor p 
(1)

 0,33 0,04* 0,02* 

Médias seguidas pela mesma letra nas colunas não diferem entre si, segundo teste de Kruskal – Walis (p < 

0,05). 
(*)

 Diferença significante a 5,0%. 
(1)

 Através do teste de Kruskal-Wallis. 

 

Sugere-se novos estudos sobre o controle de T. limbativentris com a utilização dos fungos 

B. bassiana e M. anisopliae, a fim de possibilitar o manejo adequado deste inseto-praga, 

sendo também de fundamental importância nesse processo o conhecimento de sua biologia, 

interação com inimigos naturais e com os demais componentes do sistema. 

 

Palavras-chave: Percevejo, Controle, Oryza sativa. 
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ANÁLISE DE CRESCIMENTO E TROCAS GASOSAS EM DUAS  VARIEDADES 

DE BANANEIRA SUBMETIDAS À APLICAÇÃO DE PARTÍCULAS INERTES 

REFLETIVAS. 

 

Orientanda: Suellen Correia ARRUDA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de Engenharia Agronômica- CCA/UEMA. 

 

Orientador: Fabrício de Oliveira REIS. 

Prof. Dr. do Departamento de Química e Biologia - CCA/UEMA. 

 

Diante da importância que a banana (Musa spp) assume no Nordeste e principalmente no 

Maranhão, por ser base da alimentação da população de baixa renda, faz-se necessário 

realizar estudos sobre o comportamento de cultivares e avaliar o desempenho 

ecofisiológico de plantas de bananeiras submetidas à aplicação de partículas inertes 

reflexivas (cal virgem) em suas folhas, quanto às trocas gasosas, eficiência fotoquímica e 

temperatura foliar. O presente trabalho tem por objetivo analisar o desenvolvimento das 

plantas de bananeira por meio de medidas biométricas, caracterizar as trocas gasosas das 

plantas de bananeiras em condições campo em São Luís – MA, de acordo com a aplicação 

ou não de partículas inertes.  Foram realizados dois experimentos, simultaneamente, no 

campo, com duas cultivares de bananeiras: Pacovan ken e FHIA-18, foram selecionadas 

dez plantas  para cada cultivar , onde cinco plantas de cada cultivar foram submetidas a 

aplicação de uma solução de cal virgem à 5%, sendo aplicadas com auxílio de um 

pulverizador costal, cobrindo toda a superfície foliar das plantas. As determinações das 

trocas gasosas foram obtidas por meio do medidor portátil de fotossíntese, analisador de 

gases no infravermelho (IRGA) com Radiação Fotossinteticamente Ativa (RFA) de 1600 

µmol m
-2 

s
-1

. Os parâmetros quantificados foram à assimilação fotossintética de CO2 (A, 

µmol m
-2 

s
-1

), Condutância estomática (gS, mol m
-2 

s
-1

), transpiração instantânea (E, mmol 

m
-2 

s
-1

), concentração intracelular de CO2 (Ci, µmol m-
1
), temperatura foliar (°C) e déficit 

de pressão de vapor entre a folha e o ar (DPVfolha-ar, KPa). A eficiência fotoquímica foi 

quantificada com o auxilio do fluorômetro Pocket PEA, para determinado o rendimento 

quântico máximo do fotossistema II (Fv/Fm) e para as medições do teor de clorofila foi 

utilizado o SPAD-502. Todas as avaliações foram realizadas 24 horas após a aplicação da 

cal virgem, nos horário de 08h00min, 12h00minh e 16h00min. De acordo com os dados 

estatísticos, submetidos ao teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade, conclui-se que 

o uso da cal virgem foi capaz de reduzir a gs e E em Pacovan ken (figura 1), sem 

entretanto, implicar em queda da assimilação fotossintética de CO2 (figura 2), além de se 

mostrar  eficiente em reduzir a temperatura foliar na cultivar Pacovan ken nos três horários 

avaliados (tabela1). A aplicação do material refletivo pode ser uma estratégia de proteção 

contra danos ao aparato fotossintético. 
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Figura 1. Valores de condutância estomática (mol m

-2
s

-1
), para os tratamentos com cal e 

sem cal, nas cultivares Pacovan Ken e FHIA-18 (A) e cultivares Pacovan Ken e FHIA-18 

nos três horários avaliados (B). Médias seguidas de mesma letra minúscula (representa a 

comparação entre os tratamentos e horários de avaliação dentro de cada cultivar) e 

maiúscula (representa a comparação das cultivares dentro de cada tratamento e horário de 

avaliação) não diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 
 

 
Figura 2. Assimilação fotossintética CO2 (A, μmol de m

-2
 s

-1
), para os tratamentos com cal 

e sem aplicação de cal, nas cultivares Pacovan ken e FHIA-18, nos horários de 8h00min, 

12h00min e 16h00min. 
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Tabela 1. Valores médios de temperatura foliar (°C) em plantas de bananeira com 

aplicação de cal e sem aplicação de cal na folha das cultivares Pacovan ken e FHIA-18 em 

três horários de avaliações: 08h00min, 12h00min e 16h00min. 

Tratamentos 
08h00min 12h00min 16h00min 

Pacov. F-18 Pacov. F-18 Pacov. F-18 

Sem cal 33,03b 33,81a 36,17a 35a 31,93a 31,89a 

Com cal 32,50b 33,51a 32,51b 35,02a 30,36b 31,41a 

 

Os resultados obtidos neste trabalho diferem daqueles encontrado por Pereira (2000), em 

pesquisas realizadas com citros, em que não houve queda em gS. Entretanto,  Heckler 

(2009) observou que, em videiras analisadas sob o uso de cobertura plástica, gS apresentou 

valores médios de 0,35 mol m
-2 

s
-1

 e em videiras sem cobertura plástica, gs apresentou 

valores médios 0,66 mol m
-2 

s
-1

. A diminuição na temperatura foliar foi observada, 

possivelmente, pelo fato das partículas reflexivas não permitirem maior absorção de luz e 

consequentemente menor absorção do fluxo energético. Assim como observado por 

Puterka (2001), que avaliando a influência da aplicação de filme de partículas em folhas, 

constatou que a temperatura foliar foi menor com a aplicação de partículas em relação às 

plantas controle. A aplicação do material refletivo pode ser uma estratégia contra danos ao 

aparato fotossintético, assim como alternativa para reduzir temperaturas foliares no período 

mais seco do ano. 

 

Palavras-chave: Musa spp, cal virgem, temperatura foliar. 
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AVALIAÇÃO DOS ATRIBUTOS FÍSICOS, QUÍMICOS E ESTOQUE DE 
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A floresta amazônica maranhense possui uma diversidade de climas e solos muito variada 

confundida com a história de uso dessas áreas, onde se reflete a diversidade de vegetação 

(Muniz, 2006). Os solos tropicais se caracterizam por serem geralmente profundos ácidos e 

pobres em nutrientes, em relação aos de climas temperados. Para o estudo da qualidade do 

solo é preciso analisar as interações solo – planta – biota edáfica as quais ocasionam a 

emergência das características de natureza física, química e biológica do solo que agem de 

forma integrada no solo (Vezzani, 2008). Desenvolver sistemas agrícolas sustentáveis é 

imprescindível para uma agricultura mais competitiva. No entanto, é necessário 

compreender e estimar os impactos causados pelo manejo das propriedades físicas do solo 

nos diferentes usos da terra (Vieira et al., 2011). Diante da importância de compreender os 

atributos do solo, principalmente em sistemas integrados de produção, o presente trabalho 

teve como objetivo avaliar as suas modificações quando submetido a diferentes sistemas de 

uso em Santa Inês-MA. Diante da importância de compreender esses atributos do solo o 

presente trabalho teve como objetivo avaliar as suas modificações quando submetido a 

diferentes sistemas de uso e manejo e estimar a quantidade de carbono que o sistema 

estoca.  O estudo foi realizado no município de Santa Inês-MA, que se situa na 

microrregião de Pindaré, com latitude 03º46’S, longitude 45º29’W e altitude de 38 metros. 

O clima regional, segundo a classificação de KOEPPEN (1948), é Aw (quente e úmido). 

Foram avaliados diferentes usos da terra: mata de babaçu (MB), capoeira (CA), pastagem 

degradada (PD) e área após remoção da capoeira (ARC), destinada à implantação de 

sistema integrado (lavoura-pecuária). A vegetação de mata de babaçu (Orbignya 

phalerata) representa a vegetação original da área, sendo considerada referência para as 

comparações com os demais usos. O solo é classificado como Plintossolo Pétrico 

(Embrapa, 2006), em uma escala de 1:1.000.000. Em cada uso da terra foram abertas três 

trincheiras de um metro quadrado, com um metro de profundidade, dispostas 

aleatoriamente na área, amostrando-se assim três lados de cada trincheira, nas 

profundidades de 0-10 cm e 10-20 cm. Ao redor de cada trincheira foram coletadas 12 

amostras de solo deformadas em cada profundidade (0-10 cm e 10-20 cm). Para a 

caracterização do solo foram realizadas as análises físicas e químicas no laboratório de 

Solos e Tecido Vegetal da Embrapa Semiárido, em Petrolina – PE. Os atributos químicos 

do solo analisados foram: pH, teor de fósforo (P) disponível, teores trocáveis de potássio 

(K), sódio (Na), cálcio (Ca), magnésio (Mg), alumínio (Al), acidez potencial (H+Al) e o 

estoque de C e N. A caracterização física do solo teve como objetivo determinar os teores 
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de areia, silte e argila. Os métodos de análise seguiram as recomendações de Embrapa 

(1997). Os resultados dos atributos físicos e químicos do solo foram submetidos à análise 

de variância pelo método de Kruskal-Wallis (teste não paramétrico), com comparação de 

médias pelo teste de Bonferroni (Dunn) a 5% probabilidade. Na tabela 1 são apresentados 

os resultados dos atributos químicos do solo sob os diferentes usos. Os solos estudados não 

apresentaram diferenças significativas no pH em função do uso, variando de 4,84 a 5,07 e 

de 4,66 a 5,03 cm nas camadas de 0-10 e 10-20 cm, respectivamente. Os teores de P 

disponível no solo foram similares estatisticamente para todos os usos. Segundo Gama-

Rodrigues et al. (2008), a estabilidade do P em solos muito intemperizados faz com que os 

teores de P disponível não variem em solos sob diferentes cobertura vegetais devido a 

formação de complexos de esfera-interna superfície dos óxidos de ferro e alumínio. Na 

camada de 10-20 cm, houve um decréscimo no teor de P disponível em relação ao 

observado na camada superficial, exceto para a mata nativa que obteve um incremento com 

a profundidade passando para 1,69 cmolc dm-3. Os teores de potássio trocável não 

diferiram em relação aos diferentes usos em nenhuma das profundidades analisadas. Os 

teores trocáveis de cálcio na área de pastagem degradada foram maiores que nos demais 

usos tanto na profundidade 0-10 cm quanto na profundidade 10-20 cm. Os teores de Na, 

Mg e Al não apresentaram nenhuma diferença significativa entre os usos. Na profundidade 

de 0-10 cm o Al trocável apresentou a menor média na pastagem degradada apresentando-

se abaixo do nível crítico de toxicidade que é de 0,5 cmolc dm-3 a pH igual a 5,0 (Raij, 

1991), mas não diferiu estatisticamente dos outros usos. A acidez potencial do solo 

também não foi alterada entre os usos. 

 

Tabela 1 - Caracterização química de solos sob diferentes usos da terra (médias ± desvio-

padrão) em Santa Inês-MA 
Uso Prof. pH P K Ca2+ Na Mg2+ Al3+ H+Al 

 cm H2O
 mg dm-3 --------------------------------------------------------          cmolc dm-3-------------------------------------- 

MB 0-10 4,84±0,07A 1,26±0,45A 0,27±0,05ª    

2,00±0,31B 

0,07±0,00A 4,17±0,30A 2,00±1,50A 6,40±1,57A 

CA 0-10 5,07±0,07A 1,70±0,99A 0,23±0,00A 1,43±0,09B 0,07±0,00A 2,97±0,35A 0,95±0,02A 6,56±0,61A      

PD 0-10 5,00±0,00A 1,53±0,18A 0,60±0,22A 3,27±0,2A 0,08±0,00A 5,33±0,41A 0,25±0,13A 5,39±0,54A 

ARC 0-10 4,93±0,12A 2,37±0,47A 0,28±0,04A 2,00±0,20B 0,32±0,24A 3,60±1,65A 0,52±0,19A 6,08±0,70A 

 

MB 10-

20 

4,73±0,12A 1,69±0,58A 0,25±0,07A 1,83±0,38B 0,07±0,01A 3,23±0,98A 1,02±0,40A 6,19±0,77A 

CA 10-
20 

5,03±0,03A 0,57±0,47A 0,18±0,01A 1,17±0,03B 0,06±0,00A 2,67±0,07A 1,47±0,18A 5,92±0,24A 

PD 10-

20 

4,66±0,33A 1,17±0,23A 0,33±0,02A 3,07±0,09A 0,08±0,00A 6,47±0,68A 0,28±0,11A 4,48±0,58A 

ARC  10-

20 

4,90±0,06A 0,40±0,25A 0,25±0,03A 1,77±0,15B 0,07±0,00A 2,83±1,13A 1,57±0,64A 5,44±0,40A 

Letras maiúsculas comparam médias entre os usos dentro de uma mesma profundidade. Médias seguidas por 

letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Bonferroni (α=0,05). 

 

Na tabela 2 é verificado que a densidade do solo variou de 1,20 g cm-3 a 1,36 g cm-3 na 

profundidade de 0-10 cm e de 1,33 g cm-3 a 1,50 g cm-3 na camada de 10-20 cm nos 

diferentes sistemas, mas não apresentou nenhuma diferença significativa. Já a pastagem 

degradada apresentou menor teor de areia e maior teor de silte nas duas profundidades, e a 

argila não variou de maneira significativa nos diferentes usos. Os estoques de C e N até 

100 cm na tabela 3, não apresentaram diferenças estatísticas em nenhum dos usos 

avaliados, mas entre as médias os estoque de C em 100 cm foi maior na mata com 64,43 

Mg ha-1, e o menor foi o uso com capoeira com 54,20 Mg ha-1. Já os estoques de N em 

100 cm variaram de 14,40 Mg ha-1 na mata para 13,37 Mg ha-1, não apresentando também 

diferença estatística. O único atributo químico que apresentou diferença significativa entre 
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os usos foi o teor trocável de Ca, que apresentou maior valor na área de pastagem 

degradada. Os demais atributos químicos não sofreram alterações, o estoque de C variou 

de 64,43 Mg ha
-1

 na mata de babaçu para 54,20 Mg ha
-1

 no uso com capoeira. O estoque de 

N teve uma variação 14,40 Mg ha
-1

 para 13,37 Mg ha
-1

. Quanto aos atributos físicos dos 

solos somente foram observadas diferenças significativas nos teores de areia e silte, no uso 

sob pastagem degradada. As áreas de mata nativa, capoeira e área após remoção da 

capoeira assemelharam-se em todos os outros atributos avaliados. 

 

Tabela 2 - Densidade do solo (DS), Areia, Silte e Argila (médias ± desvio-padrão) em 

áreas sob diferentes usos da terra em Santa Inês-MA 
 

Uo 

Prof. DS Areia Silte Argila 

cm g cm-3 ---------------------------- g Kg -1 ----------------------------- 

MA 0-10 1,20±0,06A 748,80±29,98A 144,77±20,23B 106,43±9,81A 

CA 0-10 1,35±0,05A 768,47±6,84A 107,70±25,30B 123,83±24,13A 

PD 0-10 1,30±0,00A 492,17±31,21B 339,37±60,64A 96,15±27,95A 

ARC 0-10 1,36±0,07A 755,53±11,75A 118,77± 4,37B 125,77±7,40A 

 

MB 10-20 1,37±0,03A 744,53±22,99 A 125,67±21,99B 129,83±2,00A 

CA 10-20 1,43±0,03A 742,23±5,79   A 124,73±2,24B 133,13±5,45A 

PD 10-20 1,33±0,03A 484,70±38,30 B 389,73±41,53A 125,57± 3,91A 

ARC 10-20 1,50±0,06A 728,27±12,45 A 122,77±9,92B 148,97±12,10A 

Letras maiúsculas comparam médias entre os usos dentro de uma mesma profundidade. Médias seguidas por 

letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Bonferroni (α=0,05). 

 

Tabela 3. Estoque de C corr e N corr em 100 cm (Mg ha
-1

) (médias ± desvio-padrão) em 

áreas sob diferentes usos da terra em Santa Inês-MA. 

 Mata de Babaçu Capoeira Pastagem degradada 
Area após a remoção da 

capoeira 

Estoque de C 64,43±2,03 A 54,20±0,53 A 60,90±3,66 A 57,80±1,26 A 

Estoque de N  14,40±0,15 A 14,23±0,42 A 13,37±0,15 A 13,73±0,70 A 

Letras maiúsculas comparam médias entre os usos dentro de uma mesma profundidade. Médias seguidas por 

letras iguais na linha não diferem entre si pelo teste de Bonferroni (α=0,05). 
 

Palavras-chave: Densidade, Fertilidade, Pastagem. 
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2.1.3 Engenharia da Pesca 
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RECRUTAMENTO E BIOLOGIA REPRODUTIVA DA "OSTRA NATIVA" 

CRASSOSTREA GASAR (ANDANSON, 1757) NA ILHA DO MARANHÃO – MA, 

COMO SUBSÍDIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA OSTREICULTURA. 
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Dentre as diversas possibilidades de cultivo marinho a serem desenvolvidas no estado do 

Maranhão, a Malacocultura, mais especificamente o cultivo de ostras, se apresenta como 

uma alternativa sustentável com grande potencial comercial. Para FERREIRA e 

MAGALHÃES (1995), o cultivo de moluscos marinhos constitui uma atividade que se 

caracteriza pelo baixo custo de implantação e manutenção, e pelos retornos relativamente 

rápidos do capital investido; isto faz com que seja considerado como uma opção de 

trabalho e renda para as populações de pescadores artesanais, podendo ser consorciado 

com o cultivo de outros organismos, como camarões e peixes (HERNANDÉZ-

RODRIGUÉZ, 2003). O recrutamento de organismos bentônicos marinhos é definido 

como o número de novos indivíduos que assentam e se desenvolvem no substrato 

(CALEY, 1996). De acordo com (MOREIRA, 2007), o tamanho em que estas espécies são 

capturadas é de fundamental importância, pois servem como indicador do estágio de 

desenvolvimento reprodutivo das espécies. O presente estudo tem como objetivo 

determinar o(s) melhor(es) momento(s) do ano para a realização da coleta de sementes de 

ostra C. gasar nos municípios de Paço do Lumiar e Raposa; determinar o tipo de coletor 

que possibilite a maior fixação de sementes de ostra nativa C. gasar e definir as melhores 

condições físicas, químicas e biológicas maximizem o recrutamento de sementes no 

ambiente natural. A identificação das espécies de ostras na fase de semente é importante 

para determinar a disponibilidade de larvas no ambiente da espécie na região. As coletas de 

sementes foram realizadas no município da Raposa em dois locais, definidos como Balsa 

(ponto 1) e Mangue (ponto2). No ponto Balsa foram utilizados 3 tipos de coletores, cada 

um com 3 repetições. Em Paço do Lumiar as coletas foram feitas em um único ponto o 

Balsa (ponto1). Estes coletores utilizados foram confeccionados com material de baixo 

custo e de fácil obtenção pelas comunidades: 1) garrafas tipo PET (polietileno teraftalato) 

transparentes (BEZERRA et al. 2003;); 2) placas de PVC tipo forro (policloreto de vinila); 

3) Na Raposa foi-se utilizado garrafas tipo PET (polietileno teraftalato) verde lixadas e 

texturizadas, os coletores foram confeccionados com uma base de comprimento de 120cm, 

sendo possível assim estabelecer uma subdivisão de profundidade em cada coletor; em 

Paço do Lumiar garrafas tipo PET (polietileno teraftalato) transparentes lixadas e 

texturizadas, os coletores foram confeccionados com uma base de comprimento de 40cm, 

sendo possível assim estabelecer uma subdivisão de profundidade em cada coletor. Em 

cada amostragem foi contado o número de sementes fixadas em cada coletor e com auxílio 

de um paquímetro foi medido o comprimento de uma amostra de 150 sementes (50 

sementes para cada profundidade) por coletor. 
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Figura 1. Locais de coleta, A - Ponto 1, (Balsa), B - Ponto 2 (Mangue), na Raposa, C - 

Ponto1 (Balsa), em Paço do Lumiar. 

 

Antes da implantação dos coletores em campo, foram realizadas análises físicas e químicas 

em diversos pontos estratégicos da região em estudo, a fim de determinar as melhores 

áreas de fixação dos coletores. Durante as amostragens observou–se uma alta diferença nos 

dos fatores físicos e químicos: salinidade e com poucas variações com uma média de 40,7 

‰  para o ponto 1 (balsa) e 39,5 ‰ para o ponto 2 (mangue) em Raposa e em Paço do 

Lumiar durante o período de coleta apresentou uma salinidade de 36‰, sendo esses 

valores apresentado devido a diferença do indicie pluviométrico elevado, para o período. O 

pH (potencial de hidrogeniônico), em se tratando da Crassostrea gasar o mais favorável 

para obtenção de sementes é o pH próximo ao 7. Desta forma, durante os meses as 

amostras o pH esteve ligeiramente alcalino ou básico com valores médios de 7,35 para o 

ponto 1 e 7,90 para o ponto 2. A temperatura das águas encontradas durante as 

amostragens apresentaram pouca variação com uma média de 28,62ºC para o ponto 1 e 

29,25ºC para o ponto 2 . Os valores da temperatura registrados na Raposa, no Paço do 

Lumiar estiveram 30ºC no ponto1, um pouco acima da variação considerada ótima para o 

crescimento da Crassostrea gasar (entre 24 a 27ºC) (KORRINGA, 1973). Em Paço do 

Lumiar, ponto 1 (balsa) apresentou uma transparência com valore de 50 cm, entretanto na 

Raposa os valores variaram de 20 a 75 obtendo-se uma média geral de 74,75 cm, valores 

acima do apresentado em Paço do Lumiar. A taxa de fixação e o crescimento das sementes 

tiveram variações muito elevadas, onde em todos os dois locais coletados obtiveram o tipo 

PVC com maior taxa de fixação, sendo o Pet verde lixado e PET transparente lixado os 

coletores com maior média em tamanho. Os fatores que mais demonstraram influenciar na 

taxa de fixação de sementes de ostra\cm² durante o período de pesquisa no município da 

Raposa foram o local e o tipo e suas interações. Em relação ao local no decorrer do tempo 

os resultados obtidos no ponto 2 (mangue) apresentaram uma grande superioridade em 

relação ao ponto 1 (balsa), referente a quantidade  de sementes coletadas. No entanto o 

ponto 1 apresentou uma média de comprimento significativamente superior que o ponto 2, 

chegando uma diferença percentual de aproximadamente 55%. No que se refere ao tipo, 

este fator apresentou efeito significativo nas análises quantitativas e biométricas. Com 

relação a quantidade de sementes foi possível verificar uma grande superioridade dos 

coletores tipo PVC, porém quando avaliamos o tamanho das sementes coletadas as 

diferenças foram menores com valores bastante próximos com uma superioridade 

significativa do coletor tipo PET verde sobre os demais tipos. Os meses de amostragem 

não influenciaram significativamente na taxa de fixação de sementes, demonstrando um 

grande potencial de coleta durante todo o período estudado. No estudo realizado em Paço 

do Lumiar, o tipo de coletor apresentou uma influencia significativa sobre a quantidade de 

sementes recrutadas, onde o coletor do tipo PVC apresentou a maior taxa de fixação, 

configurando o dobro de fixação em relação aos outros dois tipos PET transparente e 

A B C 
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transparente lixado. Quando avaliado o tamanho das sementes obtidas, não foi observado 

uma diferença significativa entre os tipos de coletores. Através dos resultados obtidos no 

presente trabalho foi possível verificar que os coletores artificiais utilizados são eficientes 

na obtenção de sementes de ostras, independente do local de estudo. Os coletores 

propostos no presente trabalho apresentam um baixo custo e são de fácil obtenção, 

possibilitando que as comunidades de Raposa e Paço do Lumiar interessadas em iniciar o 

cultivo de ostras realizem a coleta de sementes, eliminando desta forma o principal custo 

no cultivo de ostras, que são as sementes. 

 

Palavras-chave: Coletores, Ostras nativas, Sementes. 
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CARACTERIZAÇÃO DO SÊMEN DE PEIXE-PEDRA (GENYATREMUS 

LUTEUS). 
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Acadêmico do Curso de Engenharia de Pesca – CCA/UEMA. 

 

Orientadora: Erivânia Gomes TEIXEIRA. 
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Pesca CCA/UEMA; Susana Watanabe de Sousa OLIVEIRA - Graduando em Engenharia 
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De acordo com a ADEPAQ (2003), o pescado tem vital importância na economia 

maranhense sendo uma atividade de elevado impacto social e econômico envolvendo mais 

de 200 mil pescadores artesanais e uma complexa estrutura de produção. Dentre as 

espécies de grande importância econômica da pesca do Estado, o peixe pedra, 

Genyatremus luteus é uma espécie bastante explorada. Estudos abordando a biologia, 

caracterização e técnicas de manutenção de gametas sob baixas temperaturas são passos 

importantes como ferramentas para conservação, e reprodução em cativeiro das espécies de 

interesse comercial. Objetivou-se com este trabalho caracterizar o sêmen do peixe-pedra, 

Genyatremus luteus. Para realização desse trabalho, a coleta de peixes C. luteus, foi 

realizada em dois municípios maranhenses: Raposa e Tutoia. Em Raposa foram realizadas 

as coletas dos peixes na feira do cais e em Tutóia, a coleta de G. luteus foi realizada de 

barco com auxílio de algumas artes de pesca, na ilha do Coroatá. Para verificar a 

viabilidade do sêmen de peixe-pedra post-mortem foram utilizados dez espécimes de 

peixe-pedra desembarcados no porto da cidade de Raposa. Os peixes foram submetidos à 

coleta de parâmetros biométricos e o tempo de pós-captura foi registrado. Posteriormente, 

as gônadas foram colhidas, armazenadas sob refrigeração (4-6 
o
C) e transportadas até o 

laboratório onde o sêmen foi coletado através de micropipeta e analisado. Uma alíquota de 

2µL foi depositada sobre lâmina de microscopia, observada em microscópio óptico 

previamente focalizado (400X) e ativadas mediante adição de 25 µL de meio ativador, 

água marinha. De cada amostra coletada, foi verificado o pH e características visuais. O 

sêmen também foi fixado em formol salino 1% na proporção de 25µL de sêmen para cada 

1000µL de solução para posterior quantificação conforme método de Tiba et al. (2009). 

Dos peixes coletados em Tutóia foi determinado tambéma concentração e o tempo de 

motilidade espermática, quando amostras livres de contaminação foram ativadas mediante 

adição de 25 µL de meio ativador, e o tempo de motilidade foi cronometrado do início da 

ativação até o momento em que todas as células se tornaram imóvel. A tabela1 mostra as 

médias dos dados biométricos dos exemplares de Genyatremus luteus coletados no 

desembarque do porto da cidade de Raposa-MA.  
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Tabela 1. Dados biométricos Genyatremus luteus desembarcadas no Porto de Raposa – 

MA.  

Parâmetros Mínimo Máximo Média Desvio Coeficiente de 

variação (%) 

Comprimento total 

(cm) 

15 18 16,3 1,0 6 

Peso (g) 100 230 146 36,3 24 

 

O peso e tamanho mínimo são variáveis que influenciam na maturidade sexual e dependem 

de fatores bióticos e abióticos como temperatura, disponibilidade de alimento, o ambiente 

natural ou cativeiro, predação, competição, dentre outros.  Segundo (GÓMEZ et al., 2002), 

o comprimento total da primeira maturação sexual em machos de Genyatremus luteus é de 

14,7 a 34,5 cm ou com 2 a 3 anos de vida. Portanto foram utilizados nesse trabalho, peixes 

maduros e aptos a reprodução. De acordo com informações do pescador, os espécimes 

utilizados no experimento tinham, em média, 12 horas de pós-captura. A análise do sêmen 

mostrou que os espermatozoides de peixe pedra, post-mortem, (12 h pós-captura) são 

inviáveis, pois, embora o pH médio (7,1) estivesse dentro do intervalo considerado normal 

para peixes, os mesmos não apresentaram motilidade espermática quando observados ao 

microscópio óptico. A motilidade é o fator mais utilizado para avaliar a qualidade 

espermática e a ausência de motilidade após ativação inviabiliza sua capacidade de 

fertilização. Foi observada diferença de coloração entre as gônadas do peixe post-morten e 

peixe recém-capturado. O primeiro apresentou cor mais rosada enquanto que o segundo a 

coloração se apresentou mais esbranquiçado com aparência leitosa. O sêmen dos peixes 

capturados em Tutóia, analisados logo após a captura, apresentou coloração leitosa e 

textura extremamente cremosa, de modo geral, associa-se a cor branca leitosa ao sêmen 

que apresenta maior concentração de espermatozoides. Mojica (2004) afirma que quanto 

mais cremoso for o sêmen, maior será a concentração espermática. Os parâmetros 

registrados para os peixes capturados em Tutóia são mostrados na tabela 2. No presente 

trabalho, o pH médio do sêmen de peixe pedra foi de 7.1. Esse valor foi inferior ao 

encontrado por VETTORAZZI et al. (2010), para Lutjanus synagris(8.0), porém outros 

autores apontam valores entre 7.0 e 8.5 para diferentes espécies de peixes (NOMURA 

1964; INABA et al.,1958; BAYNES 1981). 

 

Tabela 2. Estatística descritiva das características seminais de Genyatremus luteus, 

capturados no município de Tutoia – MA.  

Parâmetros Mínimo Máximo Média Desvio Coeficie

nte de 

variação 

(%) 

Ph 6,9 7,4 7,1 0,2 2,8 

Concentração (x 10
7 

spz 

mL
-1

) 

1,1
 

1,3
 

1,2
 

0,1
 

8,3 

Tempo de motilidade (s) 420,0 567,0 531,9 118,9 22 

 

A concentração espermática é uma das variáveis mais importantes relacionadas a qualidade 

do sêmen. Nesse trabalho, a concentração espermática média foi de x 1,2x10
7 

spz mL
-1

. 

Billlard (1990) afirma que os peixes produzem um número variável de gametas, chegando, 

algumas espécies, a produzir 100 bilhões de espermatozoides/ano/kg de peso corporal. No 

esturjão foram registradas variações na concentração espermáticas de 0,1 x 10
9 

a 4 x 
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10
9
/mL(COSSON et al, 2000). Essa variação pode ocorrer entre espécies e dentro da 

mesma espécie ou ainda num mesmo espécime em tempos diferentes. Os espermatozoides 

de peixes, em geral, permanecem imóveis quando a osmolaridade do meio é semelhante ao 

plasma seminal e ganha motilidade a partir do momento em que entra em contato com um 

meio hiperosmótico, no caso de peixes marinhos. Essa motilidade pode durar de alguns 

segundos a poucos minutos dependendo da espécie. No presente trabalho o tempo médio 

de motilidade foi de 531,9 segundos. Esse valor foi superior ao encontrado por 

Vettorazziet et al. (2010) para Lutjanus synagris, cujo tempo médio de motilidade foi de 

89,75 segundos. O sêmen de peixe-pedra, Genyatremus luteus, é inviável após 12 horas de 

captura, porém seu pH, ainda dentro dos valores indicados para o sêmen da maioria das 

espécies de peixes ainda vivos, sugere a possibilidade de sua viabilidade em menor tempo 

de pós-captura.Já a determinação das características básicas do sêmen do peixe-pedra 

subsidiará posteriores estudos para a refrigeração e criopreservação de gametas da espécie. 

Também foi concluído que o espermatozoide de peixe-pedra apresenta elevado tempo de 

motilidade quando comparado com algumas espécies marinhas já estudadas. 

 

Palavras-chave: Pesca, Conservação, Espermatozoide. 
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O presente trabalho visou caracterizar a reprodução do C. bimaculatum, bem como, 

registrar seu comportamento reprodutivo e avaliação do sêmen.Nesse sentido foi montado 

um sistema fechado em um tanque de alvenaria para sessenta animaiscom área de 9m² 

localizado na Fazenda Escola na UEMA. Esses animais foram capturados em três poças 

d’água de áreas alagadas na Fazenda Nazaré no Município de Matinha- MA. Já no local do 

experimento foi realizada a sexagem dos animais através de fotografias das regiões genitais 

com a câmera Cannon T3i com lentes macro 100mm. 

 

Figura 1. Imagem da diferenciação do sexo do C. bimaculatum 

As observações de comportamento foram realizadas ao longo de seis meses (Janeiro a 

junho de 2014). Foi usado o método de “amostragem animal-focal” onde um ou mais 

indivíduos são observados por período específico de tempo (Altman, 1973).  Foi descrito o 

comportamento reprodutivo de 2 casais sob, a corte , defesa territorial, construção do 

ninho. Para avaliação do sêmen, foram removidas as gônadas de 10 animais (visto que os 

peixes estavam com pouco sêmen e massagem abdominal não era eficiente para a coleta), 

após a coleta, uma alíquota do sêmen foi depositada sobre lâmina de microscopia e 

observada ao microscópio de luz, com aumento de 40X. Foi adicionada a água do tanque, 

como solução ativadora e com um cronometro foi marcado o tempo em que todas as 

células se tornarem imóveis.Nos resultadosdo comportamento reprodutivo vários 

confrontos foram observados entre os animais, na disputa por território (para formação do 

sítio reprodutivo) e defesa da fêmea. Desses confrontos foram listadas algumas “Unidades 

Agonísticas”, como:Mordida no corpo, Mordida na cabeça, Mordida na boca, Colisão, 

Ameaça de mordida, Perseguição e Acompanhamento. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cichlasoma_bimaculatum
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Mordida no corpo 
São deferidas várias mordidas efetivas no oponente, em qualquer parte do corpo, 

exceto a cabeça. 

Mordida na cabeça São deferidas mordidas, geralmente por ataque frontal. 

Mordida na boca 

Ocorrem mordidas na boca, onde lembra um “beijo”, porém as mordidas vão se 

tornando agressivas e os peixes ficam cerca 20 a 30s presos pela boca realizando giro 

total do corpo. 

Colisão Colisões intensas e diretas com o oponente, corpo a corpo. 

Ameaça de mordida Vários golpes de mordidas sem sucessos. 

Perseguição 
Num impulso (deslocamento rápido) o Macho (o perseguidor nada na direção do 

oponente, que por sua vez fogeevitando o conflito. 

Acompanhamento 

Seguindo o deslocamento do oponente. O dominante posiciona-se atrás ou na lateral 

do oponente, ligeiramente para trás, e segue seu deslocamento, na mesma velocidade, 

permanecendo em uma posição com o oponente em seu campo de visão. 

Fonte: Por REGIANE ALMEIDA, adaptado de MONICA SERRA (2010). 

 

Na Frequência desses ataques a Unidade agonística com maior ocorrência foi a “ameaça de 

mordida” com 37,5%. JáFUKAKUSA 2011, avaliou o comportamento agonístico em 

Mimagoniatesinequalis e obteve a “perseguição” como unidade de embate mais 

frequente(51%). 

 

 

Figura 2- Frequência de ataques do Macho em defesa do seu sítio reprodutivo 

 

Ainda no comportamento reprodutivo foi registrada a corte e a construção do ninho. O 

macho aceitou a presença de uma das fêmeas, e daí iniciou-se a corte.  Para a avaliação e 

classificação desse comportamentofoi observado três características. Exibição da nadadeira 

dorsal: O macho eriça a nadadeira dorsal em movimento de ida e vinda em direção a fêmea 

se aproximando lateralmente abrindo a boca, mas sem encostar.Tremor: Ambos realizam 

uma espécie de vibração do corpo, de forma suave. Mudança de coloração: Nesse ponto 

ambos escurecem a coloração e ficam com listras escuras quase pretas e com um realce na 

coloração das nadadeiras ficando mais amareladas, Porém isso é mais expressivo no 

macho. Na construção do ninho foram observadas duas unidades comportamentais 

(adaptação de TERESA, 2007), Escavação com a boca: A fêmea coleta as partículas de 

cascalho do substrato com a boca e joga para fora do seu ninho. Nesse momento o macho 

apenas observa e evita a aproximação de outro peixe. Escavação com o corpo: A região 

Frequência de ataques 

Ameaça de mordida 

Mordida no corpo 

Mordida na cabeça 

Mordida na boca 

Colisão 

Perseguição 

Acompanhamento 
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ventral do corpo é pressionada contra o substrato enquanto o peixe realiza movimentos 

para frente e para trás como se estivesse varrendo o que será o centro do ninho. Essa é a 

unidade comportamental de escavação de ninho predominante nesse processo. Macho e 

fêmea realizaram essa atividade.Quanto a motilidade do sêmen foram avaliadas dez 

amostras e tempo médio de motilidade de 10’ 54”±3, 23 coeficiente de variação de 

31,11%, por se tratar de animais com idades, tamanho e peso diferentes o que influencia na 

sua maturação sexual e volume espermático. “Dessa forma os espermatozoides dessa 

espécie tem em média 10’54” para encontrar o ovulo e fecunda-lo, já que após esse tempo 

a motilidade tende a zero. Ainda nesse contextoMurgas (2004) encontrou motilidade 

parapiracanjuba (Bryconobignyamus) de 55,60 ± 32,25 segundos e  Streit Jr. (2006)para o 

pacu (Piaractusmesopotamicus) o valor de 50,3 e 52,4 segundos. 

 

Palavras-chave: Reprodução, Comportamento, Motilidade seminal. 
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O Brasil está entre os líderes mundiais na produção de carnes de diversas espécies, 

possuindo destaque como competidor no mercado internacional. Por outro lado, a 

produção de carne de peixe ainda pode ser maior. O país possui um litoral extenso, quando 

comparado a outros países, além de território disponível para a piscicultura. (CASTRO, 

2007).As condições fisiografias e geográficas da costa do Maranhão contribuem 

positivamente para a existência de ambientes favoráveis ao desenvolvimento de uma 

grande diversidade de peixes, rotulando assim o Maranhão, como um dos principais 

produtores de pescado na região Nordeste do Brasil (SUDEPE, 1976). Na pesca artesanal 

realizadas na Baia de São José destacam-se várias espécies de importância econômica. 

Dentre as espécies pode-se destacar o Genyatremus luteus e o Trichiurus lepturus. 

Objetivou-se com este trabalho realizar a avaliação dos parâmetros físicos, químicos e 

qualidade do pescado além de analisar o rendimento dos filés das espécies em estudo.  

Foram coletadas 15 exemplares de cada espécie de peixe-pedra (Genyatrenus luteus) e 

guaravira (Trichirus lepturus) (FIGURA 1), sendo os mesmos acondicionados em caixas 

isotérmicas e conduzidos ao laboratório de físico-química da Universidade Estadual do 

Maranhão-UEMA.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Espécies utilizadas no experimento, peixe-pedra (a) (Genyatrenus luteus) e 

guaravira (b)(Trichirus lepturus). 

O pescado foi separado por espécie e submetido às analises morfométricas, seguido 

retirada dos filés. Posteriormente foi realizada a pesagem dos filés com e sem a pele, das 

peles, da carcaça e da cabeça. Para as análises físico-químicas, foram avaliadas o teor de 

umidade, o percentual de lipídeos, proteínas e quantidade de cinzas dos filés de cada 

exemplar. Para realização da analise de umidade aplicou-se o método gravimétrico descrito 

pela Association of Official Anlytical Chemists - A.O.A.C. (2000). Para a determinação de 

b 

a b 
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lipídeos foi realizado a metodologia de Blingh –Dyer modificado. Para a determinação das 

cinzas utilizou-se o método gravimétrico, onde foi realizada incineração das amostras em 

mufla e a pesagem em balança analítica. As medidas de pH foram obtidas com a utilização 

de peagametro portátil. Para análise de perda por cocção (cooking loss), os filés foram 

descongelados em refrigerador, pesados, colocados em sacos plásticos tipo ziploc e 

submetidos ao cozimento a 90º por cinco munutos. A análise de perdas por 

descongelamento (drip loss) consistiu na pesagem do filé congelado de cada peixe de 

ambas as espécies, colocadas em um funil de vidro acondicionados em um erlenmeyer e 

recobertos com papel filme. Para avaliação da capacidade de retenção de água (CRA): fez-

se a pesagem de, aproximadamente, de 1 g do filé triturado, envolvidas em papel filtro, 

colocadas em tubos de ensaios, centrifugados por 10 minutos à 3500 rpm. Os peixes da 

espécie Trichiurus lepturus, apresentam  por meio da média simples comprimento total 

variando entre 75,3 a 74,7 para todos os exemplares analisados nas coletas, o peso esteve 

variando entre 273,3 a 279,7. Ao se comparar a relação comprimento da cabeça (CC) com 

o comprimento padrão (CP) constata-se que os percentuais são baixos se relacionado a 

valores altos de comprimento. Determinaram-se percentuais de 15,91% para os exemplares 

coletados no primeiro semestre e 16,22% para os exemplares coletados no segundo 

semestre. Para os peixes da espécie Genyatrenus luteus conhecido como peixe-pedra temos 

o comprimento total, em média simples de todos os exemplares analisados, a variação de 

25,5 a 26,20 o peso variou de 329,2 a 361,7. Ao se determinar o percentual existente entre 

o comprimento padrão (CP) e o comprimento da cabeça (CC) constata-se que é de 27% e 

28% para o primeiro e segundo semestre respectivamente. Valores aproximados a estes 

foram encontrados por Reidel et al (2004) ao caracterizar índices corporais da Curimatá 

(Prochilodus lineatus) e piavuçu (Leporinus macrocephalus) observaram faixas de 

variações de 22,00% a 24,00% e 25,00 a 26,00%, respectivamente. Para o rendimento de 

file observou-se que o Trichiurus lepturus não apresentou condições de retirada da pele em 

virtude de sua pele ser aderida a carne com ausência de escamas. Para o rendimento de filé 

do Trichiurus lepturus observou-se valores para as duas coletas de 47,61% e 51,97%. 

Constata-se como valor de rendimento de filé para o Genyatremus luteus 40,75% e 40,21% 

para o primeiro e segundo semestres de coleta tais valores são inferiores aos encontrados 

por Silva (2014) ao analisar o Cururuca (Micropogonias furnieri), esta espécie apresentou 

percentual de rendimento de 47,25%. A umidade variou de 75,8  a 77 % com média de 

76% para o Guaravira. Para o peixe-pedra a umidade variou de 72,7 a 75% com média de 

73,8%. Ao analisarmos o percentual lipídico das espécies em estudo foram encontrados os 

seguintes valores para guaravira e peixe-pedra respectivamente, 1,86% e 2,17 %. O 

percentual de cinzas encontrado esteve em torno de 1,3% para o Guaravira e 0,7% para o 

peixe-pedra, valores estes próximos aos limites determinados por Ogawa e Maia (1999) 

sendo estes valores entre 1 a 2%.  A proteína apresentou valores de 20,24% e 23,30% para 

o guaravira e para o peixe-pedra, respectivamente. As espécies em análise mantiveram seus 

valores de pH dentro do limite aceitável pela legislação, com  valores de pH para guaravira 

e peixe-pedra de 6,41 e 6,22, respectivamente. Os valores médios de perdas por 

descongelamento foram de 10,20  para guaravira e 6,80 para o  peixe-pedra. Tais valores 

encontram-se abaixo dos valores encontrados por Silva (2014) que ao analisar o Tibiro e o 

Cururuca encontrou valores superiores 11,31 e 13,46. Ao analisar a perda de água por meio 

do processo de cocção observa-se que as espécies apresentaram valores de  14 e 11,04 para 

Guaravira e peixe-pedra, respectivamente. A CRA encontrada possui valores médios de 

66,04% e 64,6% para Guaravira e Peixe-pedra, respectivamente. Estes valores encontram-

se superiores ao encontrado por Ferreira (2012) que ao analisar o Uritinga encontrou valor 

médio de 51,55%.O rendimento de filé apresenta-se superior para o guaravira se 

comparado com o rendimento do filé peixe-pedra. A composição centesimal das espécies 
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revela-se coerente a dos demais pescado, possuindo altos teores de umidade, proteína e 

cinzas, sendo consideradas magras por possuírem baixo teor de lipídeo total. 

 
Palavras-chave: Composição centesimal, Pescado, Rendimento de filé. 
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Os bioindicadores são ferramentas importantes no monitoramento de áreas degradadas, 

pois oferecem indicativos das condições florestais e o seu progresso (MOFFATT & 

MCLLACHLAM, 2004). Besouros como indicadores biológicos, são considerados como 

um grupo apropriado para estudos ecológicos, como sua grande riqueza e ampla 

distribuição geográfica, abundância durante o ano todo (BROWN & FREITAS, 2002). 

Objetivou-se com este trabalho conhecer a entamofauna de bioindicadores terrestres das 

famílias da ordem Coleoptera existentes em áreas preservada e antropizada da Área de 

Proteção Ambiental (APA) do Inhamum, localizada no município de Caxias-MA. Para a 

coleta dos coleópteros, foram utilizadas armadilhas do tipo pitfall, nas duas áreas. Cada 

área foi dividida em três transectos equidistantes um do outro por 10 metros e em cada 

transecto foram instaladas 10 armadilhas distantes dois metros uma da outra na horizontal 

e vertical, perfazendo um total de 30 armadilhas por área. As armadilhas foram 

constituídas por copos plásticos de 500 mL ajustadas ao nível do solo, contendo 250 mL de 

álcool 70%. As coletas foram realizadas semanalmente de 10 de outubro a 28 de novembro 

do ano de 2013 (estação seca) e de 06 de fevereiro a 27 de março do ano de 2014 (estação 

chuvosa), totalizando oito coletas para cada período. A análise dos dados foi realizada 

utilizando alguns índices faunísticos conforme Silveira Neto et al., (1976). Os dados foram 

ainda submetidos ao teste t para comparações das médias do número de coleópteros 

bioindicadores das duas áreas (preservada e antropizada) e nos diferentes períodos (seco e 

chuvoso) a 5% de probabilidade, utilizando o software Lizaro Test-t versão 2.0. Com as 

coletas foram obtidos 1.880 insetos da ordem Coleoptera. Destes 579 foram identificados 

como famílias bioindicadoras terrestres da qualidade ambiental, distribuídas nas famílias 

Scarabaeidae, Curculionidae, Carabidae, Cerambycidae, Crysomelidae e Elateridae. Em 

relação à área, foram capturados 248 (42,83%) insetos pertencentes à ordem Coleoptera na 

área preservada e 331 (57,17%) na área antropizada. Com relação à estação, foram 

coletados 262 (45,25%) coleópteros na estação seca e 317 (54,75%) na estação chuvosa. 

Dos 262 insetos coleópteros, coletados na estação seca, 90 insetos (34,35%) foram na área 

preservada e 172 insetos (65,65%) foram na área antropizada (Tabela 1). No que se refere 

à estação chuvosa, dos 317 insetos da ordem Coleoptera capturados 158 insetos (49,84%) 

foram na área preservada e 159 insetos (50,16%) foram na área antropizada (Tabela 2). 

Tanto na estação seca como na estação chuvosa, a área preservada e área antropizada 
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apresentaram a mesma riqueza de família S = 6 (Tabelas 1 e 2). 

 

Tabela 1. Número de Espécimes (N) por famílias (S) de Coleoptera bioindicadores 

terrestres e respectivas porcentagens do total capturado com armadilha de solo tipo pitfall 

em áreas preservada e antropizada, na estação seca, na Área de Proteção Ambiental 

Municipal do Inhamum. 

 

 

 

 

 

 
*N = número 

total de 

indivíduos por família 

 

Tabela 2. Número de Espécimes (N) por famílias (S) de Coleoptera bioindicadores 

terrestres e respectivas porcentagens do total capturado com armadilha de solo tipo pitfall 

em áreas preservada e antropizada, na estação chuvosa, na Área de Proteção Ambiental 

Municipal do Inhamum. 

 

 

 

 

 

 
*N = 

número total de indivíduos por família 

  

Na estação seca a família Scarabaeidae foi classificada como frequente tanto na área 

preservada (76,67%) como na área antropizada (83,72%), correspondendo a mais de 80% 

do total de insetos coletados. Foi à família mais dominante nas duas áreas e presente em 

todas as coletas na área antropizada com 100% de constância. Essa família foi considera 

uma família comum, no que se refere à abundância, nas duas áreas de estudo. Já as famílias 

Curculionidae, Carabidae, Cerambycidae, Crysomelidae e Elateridae foram classificadas 

como famílias pouco frequentes, não dominantes e raras em ambas as áreas, sendo a 

família Curculionidae classificada como constante (87,50%) na área antropizada, a família 

Carabidae classificada como acessória na área antropizada e acidental na área preservada, 

as famílias Cerambycidae e Crysomelidae classificadas como famílias acessórias, nas duas 

áreas e a família Elateridae classificada como família acessória na área preservada e 

família acidental na área antropizada. Já na estação chuvosa Na estação chuvosa a família 

Scarabaeidae também foi classificada como frequente tanto na área preservada (61,39%) 

como na área antropizada (41,51%), correspondendo a mais de 60% do total de insetos 

coletados. Foi considerada a família mais dominante nas duas áreas e classificada como 

constante em ambas as áreas. Com base abundância, essa família foi considera uma família 

FAMÍLIAS 
Área Preservada Área Antropizada 

TOTAL % 
N* % N* % 

Scarabaeidae 69 76,67 144 83,72 213 81,30 

Curculionidae 11 12,22 16 9,30 27 10,31 

Carabidae 1 1,11 4 2,33 5 1,91 

Cerambycidae 2 2,22 4 2,33 6 2,29 

Crysomelidae 2 2,22 3 1,74 5 1,91 

Elateridae 5 5,56 1 0,58 6 2,29 

Espécimes (N) 90 - 172 - 262 - 

Famílias (S) 6 - 6 - 6 - 

FAMÍLIAS 
Área Preservada Área Antropizada 

TOTAL % 
N* % N* % 

Scarabaeidae 97 61,39 66 41,51 163 51,42 

Curculionidae 23 14,56 52 32,70 75 23,66 

Carabidae 19 12,03 19 11,95 38 11,99 

Cerambycidae 3 1,90 1 0,63 4 1,26 

Crysomelidae 10 6,33 10 6,29 20 6,31 

Elateridae 6 3,80 11 6,92 17 5,36 

Espécimes (N) 158 - 159 - 317 - 

Famílias (S) 6 - 6 - 6 - 
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comum, na área preservada e uma família rara, na área antropizada.  A família 

Curculionidae foi classificada como família dominante na área antropizada, comum e 

constante na área preservada. A família Carabidae foi classificada como família não 

dominante nas duas áreas, família comum na área preservada e rara na área antropizada e 

constante em ambas as áreas. A família Cerambycidae foi classificada como família não 

dominante e família rara nas duas áreas e família acessória na área preservada e família 

acidental na área antropizada.  As famílias Crysomelidae e Elateridae foram classificadas 

como não dominantes raras e acessórias em ambas as áreas de estudo. Costa et al. (2005), 

em estudo de comunidades de coleópteros em áreas de reflorestamento, obteve as famílias 

Scarabaeidae e Curculionidae com o maior numero de espécies coletados, enquanto 

Crysomelidae, Carabidae, Cerambycidae e Elateridae apresentou uma menor abundância. 

No entanto neste trabalho o autor obteve uma maior riqueza de espécies. A maior riqueza 

de espécies de Coleoptera em áreas menos conservadas também foi observada por 

Marinoni & Ganho (2003) em estudo da diversidade inventarial de Coleoptera (Insecta) em 

uma paisagem antropizada. Para estes, a maior riqueza de espécies nas áreas em sucessão 

menos avançada possivelmente é consequência da maior produtividade da vegetação e 

maior diversidade de plantas. O teste t mostrou que não houve diferença significativa entre 

as épocas de coleta, nas estações seca e chuvosa, o mesmo resultado foi obtido por Costa et 

al. (2013), em estudo da entomofauna de serrapilheira. 

 

Palavras-chave: coleópteros, degradação ambiental, Pitfall. 
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Os fungos, organismos heterotróficos e não fotossintéticos, são responsáveis pela 

patogenicidade dos alimentos e consequentemente ao homem (PELCZAR JR., 1996). 

Estudos mostram que o fungo é um dos grandes problemas na agricultura, devido à 

deterioração dos alimentos e o aumento do processo de maturação (GARCIA, 2000). As 

micotoxinas são substâncias tóxicas produzidas pelos fungos. (BOTTALICO, 1999) 

estudou o efeito de micotoxinas em alimentos, e as implicações das mesmas sobre a saúde 

humana, destacando-se o grau de exposição do homem às toxinas e a incidência de câncer 

de fígado. Considerando que as micotoxinas produzidas por espécies de Colletotrichum são 

pouco conhecidas, o presente trabalho objetivou identificar e caracterizar micotoxinas 

produzidas por isolados de Colletotrichum musae, obtidos de diferentes variedades 

comercializadas de banana. Foi obtido um total de 60 isolados de Colletotrichum musae, 

possuindo cinco variedades de banana (‘Prata’, ‘Pacovan’, ‘Maçã’, ‘Cacau’ e ‘Nanica’), 

sendo quatro repetições para cada tratamento. Conforme o tamanho do micélio foi possível 

observar que o meio que possuiu maior influência no crescimento do fungo foi o BDA, 

uma vez que apresentou bom crescimento às cinco variedades de banana analisadas. 

 

Tabela 1 – Procedência das variedades de banana que compõem o grupo de 60 isolados de 

Colletotrichum musae obtidas de lesões típicas de antracnose em frutos sadios. 

 

ISOLADOS 

FRUTO 

Variedade 

 

ORIGEM 

BP Prata CEASA – MA 

BPac Pacovan CEASA – MA 

BM Maçã CEASA – MA 

BN Nanica CEASA – MA 

BC Cacau CEASA – MA 

 

Ao analisar a taxa de crescimento micelial para as cinco variedades, é factível que para a 

amostra de banana ‘prata’ esta não diferiu seus valores entre si, sendo o maior observado 

para o meio de cultura BDA. Para a amostra de banana ‘pacovan’ nota-se uma que também 

não há um diferencial estatístico entre seus valores sendo a maior taxa observada 

novamente no meio de cultura BDA. Já para o isolado de banana ‘maçã’ observa-se uma 

diferença estatística entre suas taxas, haja vista que o maior número exibido foi pelo meio 

BDA. Já para o meio BAA, os isolados cujas variedades são ‘cacau e nanica’, observou-se 
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que ambas não diferiram estatisticamente entre si, sendo válido ressaltar que as duas 

amostras apresentaram valores bastante inferiores se comparados às demais variedades, 

onde o menor valor encontrado foi para o isolado de banana ‘cacau’ no meio BSA entre 

todas as amostras anteriormente citadas. Portanto, a maior taxa encontrada foi para o 

isolado de banana ‘prata’ no meio BDA e a menor para o isolado de banana ‘cacau’ no 

meio BSA. 

 

Tabela 2 – Análise da taxa de crescimento micelial sobre o fungo Colletotrichum musae 

obtidos de variedades de frutos de banana. 

Isolados BDA BSA BAA 

Colletotrichum musae 

Banana prata 

0.34 aA 0.30 aA 0.30 aA 

Colletotrichum musae 

Banana pacovan 

0.28 aA 0.25 aA 0.27 aA 

Colletotrichum musae 

Banana maçã 

0.22 bA 0.15 bB 0.15 bB 

Colletotrichum musae 

Banana nanica 

0.06 cA 0.03 cA 0.04 cA 

Colletotrichum musae 

Banana cacau 

0.03 cA 0.01 cA 0.03 cA 

   C.V =    17.47   

As médias seguidas pela mesma letra minúscula na vertical e maiúscula na horizontal não diferem 

estatisticamente entre si pelo Teste de Turkey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Tabela 3 – Análise do crescimento micelial diário sobre o fungo Colletotrichum musae 

obtidos de variedades de frutos de banana. 
Isolados BDA BSA BAA 

Colletotrichum musae 

Banana prata 

8.76 aA 8.75 aA 8.87 aA 

Colletotrichum musae 

Banana pacovan 

7.56 abA 8.00 abA 6.58 bA 

Colletotrichum musae 

Banana maçã 

9.00 aA 8.78 aA 8.45 abA 

Colletotrichum musae 

Banana nanica 

5.88 bB 7.93 abA 7.02 abAB 

Colletotrichum musae 

Banana cacau 

8.31 aA 6.37 bA 6.95 abA 

                  C.V =                           14.50   

As médias seguidas pela mesma letra minúscula na vertical e maiúscula na horizontal não diferem 

estatisticamente entre si pelo Teste de Turkey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Ao analisar o fator crescimento micelial diário, notou-se que no meio BDA todas as 

variedades exibiram bom crescimento e os isolados de banana ‘pacovan e nanica’ diferiram 

estatisticamente das demais variedades. Para o tratamento dois (BSA) foi possível 

visualizar que as amostras de banana ‘pacovan, nanica e cacau’ diferiram estatisticamente 

para este meio e em relação aos demais isolados, onde todas as amostras apresentaram um 

bom crescimento diário para este tratamento. Já para o meio BAA, constatou-se que todos 
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os valores se diferenciaram para este meio de cultura, mesmo apresentando também um 

bom crescimento entre todas as variedades analisadas. Portanto, foi factível perceber que o 

patógeno se apresentou mais agressivamente no isolado de banana ‘maçã’ no meio de 

cultura BDA, com o maior crescimento e o menor para a amostra de banana ‘nanica’ no 

meio BDA. 

           
Figura 1: (A) - Agressividade do fungo in vitro e in vivo (B). 

 

Avaliou-se o comportamento patogênico do fungo. Após 4 dias de leitura, foi possível 

observar que o patógeno se mostrou agressivo para as três variedades de banana testadas 

(banana ‘prata’, ‘cacau’, ‘nanica’) formando lesões ovaladas e escurecidas alterando 

severamente a textura e qualidade do fruto inviabilizando-o ao consumo. Para a variedade 

de banana ‘prata’ foi visível a formação de lesões de grande extensão na testemunha 

(isolado de banana prata + variedade de banana prata) bem como nos tratamentos 1 

(isolado de banana nanica + variedade de banana prata) e 2 (isolado de banana cacau + 

variedade de banana prata), sendo, portanto o patógeno bastante agressivo para esta 

variedade. Quando se compara a testemunha de banana nanica em relação aos tratamentos 

foi possível notar que as lesões se exibiram maiores que no tratamento 1(isolado de banana 

cacau + variedade de banana nanica) mas não no tratamento 2 (isolado de banana prata + 

variedade de banana nanica). Logo, para esta variedade, o isolado de banana ‘prata’ 

mostrou-se mais patogênico a este cultivar. Na variedade banana ‘cacau’ se percebeu que a 

testemunha apresentou lesões de menor tamanho, já as de maior se encontraram no 

tratamento 2 (isolado de banana prata + variedade de banana cacau) mostrando que o 

isolado fúngico de b. ‘prata’ teve alta agressividade nos três cultivares analisados. 

 

Palavras-chave,: antracnose, Colletotrichum musa, micotoxinas. 
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INVESTIGAÇÃO DE INFECÇÃO DOS VETORES AEDES AEGYPTI E AEDES 

ALBOPICTUS (DIPTERA, CULICIDAE) POR VÍRUS DENGUE EM BAIRROS 

ENDÊMICOS DE CAXIAS, MARANHÃO, BRASIL. 

 

Orientanda: Carine Fortes ARAGÃO – Bolsista PIBIC/FAPEMA.  

Acadêmica do Curso de Ciências com Habilitação em Biologia - DQB/CESC/UEMA. 

 

Orientadora: Valéria Cristina Soares PINHEIRO. 

Profª. Drª. do Departamento de Química e Biologia - CESC/UEMA. 

 

Colaborador: Wanderli Pedro TADEI. 

Dr. do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia-INPA-Manaus-AM. 

 

A dengue é uma arbovirose transmitida pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus 

infectados com o vírus do gênero Flavivírus, da família Flaviviridae, caracterizados por 

apresentarem cinco sorotipos antigenicamente distintos: DENV-1, DENV-2, DENV-3, 

DENV-4 e DENV-5 (FORATINNI, 2002; ROCHA & TAUIL, 2009; NORMILE, 2013). 

Estimativas internacionais indicam entre 50 a 100 milhões de infectados por ano, cerca de 

500 mil necessitam de hospitalização e aproximadamente 2,5% destes afetados morrem 

(WHO, 2014). Apesar das medidas de controle da doença, o número de casos de dengue 

encontra-se elevado. Segundo o Ministério da Saúde, entre janeiro e março de 2014 foram 

registrados no Brasil 215.169 notificações, 937 casos graves e 47 óbitos. No Estado do 

Maranhão foram registradas no mesmo período 729 notificações, 11 casos graves e 2 

óbitos (BRASIL, 2014). Nessa perspectiva, o presente estudo objetiva detectar os sorotipos 

virais do dengue circulantes em A. aegypti e A. albopictus em Caxias, Maranhão, Brasil. 

Foram selecionados quatro bairros, Campo de Belém, Volta Redonda, Galiana e 

Cangalheiro, do município de Caxias, MA, que apresentaram maior número de casos 

confirmados de dengue em 2013, e feito visitas domiciliares em 95 imóveis de cada bairro 

para captura dos mosquitos com auxílio de aspirador mecânico. As coletas foram 

realizadas nos períodos seco (setembro a dezembro de 2013) e chuvoso (março a junho de 

2014). Os exemplares capturados foram anestesiados com algodão embebido em acetato de 

etila e transportados ao Laboratório de Entomologia Médica (LABEM) do CESC/UEMA, 

para identificação e quantificação dos espécimes. Em seguida os mosquitos foram 

acondicionados em microtubos que foram armazenados em freezer a -20°C até o momento 

da realização das análises moleculares, que serão realizadas no Laboratório de referência 

em estudos moleculares com arbovírus no Instituto Evandro Chagas em Bélem/PA. Foram 

coletados um total de 465 mosquitos, sendo 423 (91%) A. aegypti e 42 (9%) A. albopictus. 

No período seco foram capturados 171 mosquitos, sendo 156 (91,2%) A. aegypti e 15 

(8,8%) A. albopictus. No período chuvoso foram coletados 267 (90,8%) exemplares de A. 

aegypti e 27 (9,2%) da espécie A. albopictus (Tabela 1).  

 
Tabela 1. Número e percentual de Aedes aegypti e Aedes albopictus por sexo, capturados nos 

quatro bairros estudados de Caxias, MA. 

Espécie 

Setembro a dezembro – 2013   Março a junho - 2014 

Machos  

(♂) 

Fêmeas  

(♀) 
Total (%) 

  
Machos  

(♂) 

Fêmeas  

(♀) 
Total (%) 

 A. aegypti 72 84 156 (91,2%) 

 

108 159 267 (90,8%) 

A. albopictus 6 9 15 (8,8%) 

 

8 19 27 (9,2%) 

Total 78 (45,61%) 93 (54,39%) 171 (100%)   116 (39,5%) 178 (60,5%) 294 (100%) 
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A maior incidência de alados foi obtida nos meses de março, abril e maio de 2014 

coincidindo com os meses em que foram verificados os maiores níveis de precipitação 

pluviométrica, que foram 195,9mm, 297,8mm e 108,2mm respectivamente, e também no 

mesmo período em que a umidade relativa do ar estava elevada, 78%, 86% e 86,8% 

respectivamente (Figuras 1 e 2). Observou-se que o A. aegypti foi encontrado em 

frequência mais elevada que o A. albopictus. A baixa ocorrência de exemplares de A. 

albopictus na cidade pode estar relacionada ao hábitat deste mosquito. Para Lima-Camara 

et al. (2006) a maioria dos A. albopictus, por seu caráter exofílico, pode se abrigar em 

locais de mais difícil acesso, mais afastados das casas, como no interior de capoeiras e 

plantações adjacentes ao peridomicílio, restringindo possibilidades de captura. A 

ocorrência de populações de ambas as espécies aumentou no período chuvoso. Segundo 

Bezerra et al. (2013), os fatores abióticos são capazes de afetar a dinâmica das populações 

de mosquitos, aumentando a oferta de locais de reprodução, que permitem o aumento em 

sua população. Os dados obtidos permitiram afirmar que o A. aegypti está amplamente 

disperso no município de Caxias, Maranhão, sendo registrado em todos os bairros 

pesquisados, e os fatores climáticos afetam o desenvolvimento do mosquito vetor. 

 
Figura 1. Relação da média mensal da temperatura atmosférica e umidade relativa do ar 

e frequência de alados capturados em Caxias, Maranhão, no período de setembro a 

dezembro de 2013 e de março a junho de 2014. Fonte: INMET, 2014. 

 
Figura 2. Relação do índice mensal de precipitação pluviométrica e frequência de alados 

capturados em Caxias, Maranhão, no período de setembro a dezembro de 2013 e de 

março a junho de 2014. Fonte: INMET, 2014. 
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Palavras-chave: Análise molecular, Isolamento viral, Flavivírus. 
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BIOMARACADORES HISTOPATOLÓGICOS DE COLOSSOMA MACROPOMUM 

(CHARACIFORMES, SERRASALMIDAE) DA ÁREA DE PROTEÇÃO 

AMBIENTAL DO MARACANÃ, SÃO LUÍS – MA. 

 

Orientanda: Caroline Bogéa SOUZA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – DQB/UEMA. 

 

Orientadora: Raimunda Nonata Fortes CARVALHO NETA. 

Profª Drª do Departamento de Química e Biologia/UEMA. 

 

Quando os organismos aquáticos são expostos a uma ou várias substâncias químicas de 

caráter poluente geram respostas por meio de alterações moleculares, bioquímicas, 

celulares, fisiológicas ou comportamentais. Essas alterações são denominadas de 

biomarcadores (TEXEIRA, 2008). Alguns órgãos são utilizados em metodologias de 

monitoramento de ambiente aquáticos. As principais vias de contaminação nos peixes são 

as branquiais e as de alimentação, que inclui o fígado. As brânquias exercem papeis 

variados e de grande importância para a vida dos peixes, tais como, o principal sítio de 

trocas gasosas, estão envolvidas nos processos de osmorregulação, equilíbrio ácido-básico, 

excreção de compostos nitrogenados e gustação (MACHADO, 1999). O fígado tem sido 

utilizado em estudos toxicológicos em detrimento de este órgão ser o principal centro do 

metabolismo e de sua sensibilidade a contaminantes ambientais (ROCHA et al., 2010). Por 

meio do presente estudo, objetivou-se adaptar protocolos metodológicos para análises de 

biomarcadores em Colossoma macropomum da APA do Maracanã. De cada peixe 

registrou-se os dados biométricos, os quais em seguida foram abertos para a classificação 

macroscópica das gônadas. Foi calculado o índice gonadossomático (GSI) de cada peixe 

analisado. As brânquias e os fígados de cada exemplar foram retirados e fixados em formol 

a 10% e mantidas em álcool a 70% até o processamento histológico. A leitura das lâminas 

foi realizada em microscópio óptico e as lesões foram fotomicrografadas. O exame 

histopatológico realizado nas brânquias (Figura 1) dos exemplares de Colossoma 

macropomum coletados no rio Ambude (Abril de 2013) indicou as seguintes lesões 

branquiais de acordo com a classificação proposta por Bernet et al. (1999): a) Estágio I: 

desorganização das lamelas secundárias, deslocamento do epitélio, teleangectasia 

(aneurisma); b) Estágio II: fusão entre as lamelas secundárias e proliferação de células 

secretoras de muco; c) Estágio III: necrose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fotomicrografia do primeiro arco branquial direito de Colossoma 

macropomum: A: Deslocamento epitelial das lamelas secundárias (seta); B: Teleangectasia 

(setas); C: desorganização das lamelas secundárias (seta); D: Fusão na base das lamelas 

respiratórias (seta). Corado em HE (400X) 

C 

 

A B 

D 

A B 
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A análise do tecido hepático (Figura 2) dos exemplares de C. macropomum indicou 

algumas alterações morfológicas: A) Estágio I: hemossiderina e vacuolização do 

citoplasma; b) Estagio II: infiltração leucocitária; c) Estágio III: área necrótica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Tecido hepático de Colossoma macropomum: A: Infiltração leucocitária (seta); 

B: Necrose (setas). Corado em HE (400X). 

 

A quantificação das lesões branquiais indicou um percentual elevado para o aneurisma 

geralmente seguido por dilatação dos capilares sanguíneos (Figura 3A).  Foram 

encontradas as células do sistema imunitário, os leucócitos, no tecido hepático em grande 

quantidade gerando dessa forma outra lesão, as áreas necróticas (Figura 4B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Quantificação (%) das lesões branquiais (A) e das lesões hepáticas (B) 

encontradas no Colossoma macropomum  

 

Os resultados observados neste estudo indicam diferentes alterações branquiais e hepáticas, 

porém de baixa severidade, com exceção de áreas necróticas observadas nos dois órgãos de 

C. macropomum retirados do rio Ambude da APA do Maracanã. Esses dados reforçam a 

necessidade de um plano de monitoramento e gestão da biodiversidade da APA do 

Maracanã. 

A 

B 
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Palavras-chave: Lesões histológicas, Tambaqui, APA do Maracanã. 
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DIVERSIDADE CARCINOLÓGICA E ASPECTOS REPRODUTIVOS DO 

CARANGUEJO UÇÁ, UCIDES CORDATUS, LINNAEUS, 1763 (CRUSTACEA: 

DECAPODA) EM MANGUEZAIS DO ENTORNO DO PORTO DO ITAQUI E 

QUEBRA POTE, MARANHÃO, BRASIL. 

 

Orientanda: Daniele Borges de SOUSA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – DQB/UEMA. 

 

Orientadora: Zafira da Silva de ALMEIDA. 

Prof
a
. Drª. do Departamento de Química e Biologia CECEN/UEMA. 

 

Colaboradora: Nayara Barbosa SANTOS. 

Profª do Departamento de Química e Biologia CECEN/UEMA. 

 

Os crustáceos são característicos de áreas de manguezal (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995). 

Dentre as espécies observadas no sedimento, Ucides cordatus é a que apresenta maior 

importância econômica, devido a sua grande utilização na culinária. O presente trabalho 

visou estudar a ocorrência e a distribuição das diferentes populações de crustáceos 

encontrados nos manguezais do entorno do Porto do Itaqui e Quebra Pote, bem como 

caracterizar a biologia reprodutiva do caranguejo Uçá, Ucides cordatus nos manguezais de 

estudo, a fim de fornecer subsídios que corroborem ou sugiram reestruturação para 

medidas de manejo e conservação já existentes para esse tão importante recurso biológico. 

Para isso foram realizadas coletas durante o período de setembro de 2012 a julho de 2014, 

em duas áreas de amostragem, a primeira localiza-se no Igarapé Buenos Aires 

(2º35'57,7''S; 44º21'09,4''O), e a segunda, no manguezal de Quebra Pote, compreendido 

entre as coordenadas: S2º 41,344’ e HO 44º 12.604’ (LS). Todas as amostragens foram 

compostas por duas etapas, uma que foi realizada na área de sedimento e a outra no 

infralitoral. Para a primeira etapa, foi estabelecido um transecto de 100 m de comprimento 

por 10m de largura. Onde a coleta dos organismos foi realizada por meio das técnicas de 

braceamento e catação manual, enquanto que a coleta no infralitoral foi feita mediante 

arrastos com rede do tipo puçá. Todo o material biológico, recolhido em campo, foi 

transportado para o Laboratório de Pesca e Ecologia Aquática (LabPEA) da Universidade 

Estadual do Maranhão - UEMA. Em laboratório, todos os exemplares foram identificados 

com chaves sistemáticas específicas. Para realização do estudo da biologia reprodutiva da 

espécie Ucides cordatus, foi realizada, primeiramente, verificação do sexo e biometria de 

cada individuo. Após essa etapa, a carapaça das amostras analisadas foi removida, a fim de 

se observar macroscopicamente as gônadas, em seguida, os estágios de maturação gonadal 

foram determinados de acordo com as características propostas por Castiglioni, Silva-

Castiglioni & Oliveira (2013) os quais descrevem seis estágios maturacionais para Ucides 

cordatus: imaturo (IM), rudimentar (RU), em desenvolvimento (ED), desenvolvido (DE), 

avançado (AV) e esgotado (ES).  Após esta análise, se deu inicio ao preparo histológico 

das mesmas. Para a estimativa de fecundidade, os pleópodes com a massa de ovos foram 

retirados das fêmeas, pesados em balança analítica, com precisão de 0,01 g, logo em 

seguida três subamostras de 0,5 g foram retidas separadamente, e todos os ovos contidos 

em cada alíquota foram integralmente contados. Através da média das subamostras, foi 

obtida a estimativa do numero total de ovos.  A fecundidade absoluta foi estimada por 

meio de uma regra de três simples. Com auxílio do pacote estatístico Primer 6.0 foram 

verificados os índices ecológicos de diversidade de Shannon-Wiener (H’) e equitabilidade 

de Pielou, (J’). E por fim, para verificar a suficiência amostral foi obtida também a curva 

de acumulação de espécies, com o auxílio do mesmo programa. Nesse levantamento foi 
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analisado um total de 936 exemplares, distribuídos em 08 famílias e 14 espécies (Tabela 

1). Sendo que apenas a família Palaemonidae não foi comum aos dois manguezais. É 

importante considerar também que em ambas as coletas realizadas, a família Ocypodidae 

foi a mais abundante no sedimento dos manguezais, enquanto que Penaeidae foi a mais 

expressiva da região infralitoral. Não foi observado um padrão fixo de distribuição espacial 

para a maioria das espécies, uma vez que algumas delas se deslocaram pelas três zonas do 

manguezal, enquanto outras, como Uca maracoani, se apresentaram mais abundantes em 

apenas uma das zonas. Apesar de bastante similares, a diversidade encontrada foi um 

pouco maior para o manguezal de Quebra Pote, onde o índice de Shannon apontou 1,964 

para este manguezal e 1,917 para Buenos Aires. De acordo com as análises da curva de 

acumulação de espécies, foi possível perceber que existe a necessidade de maiores estudos 

na área, uma vez que as curvas obtidas não se estabilizaram. Faram analisados 19 

exemplares de Ucides cordatus, 8 machos e 11 fêmeas, onde pode-se observar dois 

estágios de maturação gonadal para machos e três para fêmeas (Tabela 2). Pode-se 

perceber também que o mês de março é um período importante na reprodução dessa 

espécie, uma vez que somente nesta coleta foram observadas fêmeas ovígeras. A taxa de 

fecundidade observada nessa espécie foi bastante alta, variando de 36.630 a 76.008 

ovos/fêmea, quantidade que está dentro das estimativas propostas por outros autores e está 

diretamente relacionada a alta taxa de mortalidade nos estágio iniciais de vida 

(FERNANDES, BOTELHO & BARRETO 2011). Com o estudo da fecundidade foi 

possível observar também a correlação positiva existente entre o tamanho e peso da fêmea, 

com a quantidade de ovos que ela exterioriza. Tendo em vista, o nível de conhecimento a 

cerca da fauna de crustáceos destes dois manguezais, este trabalho foi de suma importância 

para a compreensão da estrutura da carcinofauna, poderá a servir futuramente como 

subsídios para elaboração de medidas de manejo e conservação deste importante grupo.  

 

Tabela 01. Abundância absoluta e relativa das famílias e espécies de crustáceos decápodes 

encontradas nos manguezais dos Quebra Pote e Igarapé Buenos Aires, Maranhão, Brasil, 

no período de setembro de 2012 e julho de 2014. 

Família Espécies 

Manguezais 
Total 

Geral 
Buenos Aires Quebra Pote 

A. Abs. A. Rel. A. Abs. A. Rel. (%) 

Ocypodidae 

Uca burgersi 70 15,5 % 147 30,7% 

    

217 

Uca maracoani 82 17,9% 65 13,5% 147 

Uca rapax 4 0,8 % 37 7,5% 41 

Ucides cordatus 14 3,0 % 11 2,3% 25 

Sesarmidae 

Sesarma crassipes 33 6,5% 44 9,2% 77 

Sesarma rectum 0 0 % 3 0,6% 3 

Aratus pisonii 11 2,4 % 8 1,6% 19 

Diogenidae Clibanarius vittatus 7 1,5 % 1 0,2% 8 

Panopeidae Eurytium limosum 9 1,9 % 84 17,5% 93 

Grapsidae Goniopsis cruentata 50 10,9 % 62 12,9% 112 

Penaeidae 
Litopenaeus schmitti 161 35,1% 12 2,5% 176 

Xiphopenaeus kroyeri 2 0,4% 4 0,83 6 

Palaemonidae Macrobrachium acantharus 12 2,6 % 0 0 12 

Portunidae Callinectes bocourti 2 0,4% 1 0,2% 3 

Total Geral 458 

 
478 

 
936 
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Tabela 2. Classificação dos estágios gonadais de machos e fêmeas de Ucides cordatus 

(Linnaeus, 1763), propostas por Castiglioni, Silva-Castiglioni & Oliveira (2013), coletados 

durante os meses de novembro de 2013 a julho de 2014, no manguezal de Quebra Pote, 

Maranhão, Brasil.  

Estágio 

maturacional 
Machos 

Nº de 

indivíduos 
Fêmeas 

Nº de 

indivíduos 

Imaturo 

Gônadas indiferenciadas 

não visualizadas 

macroscopicamente 

04 

Gônadas indiferenciadas 

não visualizadas 

macroscopicamente. 

03 

Em 

maturação 

Gônada bem visível, 

enovelada e de coloração 

esbranquiçada, mas ainda 

ocupando pequeno espaço 

em relação ao 

hepatopâncreas. 

04 

Gônadas visíveis e a 

coloração dos ovários 

variam de amarelo a 

laranja. 

 

04 

Esgotadas ou 

desovadas 
_ _ 

Gônadas flácidas e com 

coloração variando de 

transparente à amarelo, 

encontradas em fêmeas 

ovígeras. 

04 

 

Tabela 3. Dados biométricos, largura do cefalotórax (LC), comprimento do cefalotórax 

(CC) peso total do individuo (P) e taxa de fecundidade estimada para cada fêmea ovígera 

amostrada no mês de março de 2014, no manguezal de Quebra Pote, Maranhão, Brasil.  

Amostra 
LC 

(mm) 

CC 

(mm) 
P (g) 

Massa de 

Ovos (g) 

Nº médio de 

ovos/ 0,5g 

Fecundidade 

estimada 

Fêmea 01 55 43 69,99 8,15 6.010 48.981 

Fêmea 02 60 47 102,89 12,44 6.110 76.008 

Fêmea 03 47 35 44,50 6,12 5.985 36.630 

Fêmea 04 48 35 50,98 8,97 4979 45.076 

 

Palavras-chave: Carcinofauna, Ucides cordatus, Biologia reprodutiva. 
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A família Melastomataceae possui cerca de 4.500 espécies e estas estão distribuídas em 

150 gêneros (RENNER et al., 2010). No geral as melastomatáceas possuem grande 

diversidade de hábitos, desde herbáceo até arbustivo, ocorrendo muito comumente espécies 

arbóreas, e mais raramente trepadeiras e epífitas, que permitem a ocupação de ambientes 

distintos e diversificados, sendo que uma das principais características desse grupo é a 

presença de folhas opostas com nervação acródoma (ROMERO, 1996; RENNER, 1993; 

CLAUSING & RENNER, 2001). A família tem importância ornamental, ecológica e 

raramente medicinal (CRUZ et al., 2004). Portanto, tendo em vista a importância dessa 

família, a pesquisa teve como objetivo realizar estudo taxonômico das espécies da família 

Melastomataceae ocorrentes na Área de Proteção Ambiental do Buriti do Meio, 

Caxias/Maranhão. A pesquisa foi realizada na Área de Proteção Ambiental do Buriti do 

Meio que está localizado no projeto de assentamento do Buriti do Meio e Santa Rosa zona 

do 2º Distrito, distante cerca de 35 Km do perímetro urbana (CAXIAS, 2004). Foram feitas 

coletas quinzenalmente, onde, após os espécimes serem coletados os mesmos foram 

prensados a temperatura ambiente. Para a identificação dos espécimes, bem como para o 

preparo de chave taxonômica utilizou-se chaves de identificação e descrições de gêneros e 

espécies encontradas nas literaturas. Os caracteres utilizados nas descrições foram: hábito 

(critério esse importante na diferenciação dos gêneros); tipos de pilosidade, classificação 

dos tricomas, formato e tamanho do limbo foliar, cor e formatos dos verticilos de proteção, 

formato e cor dos frutos, entre outras. Algumas espécies também foram identificadas por 

comparação com as exsicatas depositadas no Herbário do Prof. Aluízio Bittencourt do 

CESC/UEMA. Foram identificadas oito espécies, distribuídas em sete gêneros: Aciotis sp., 

Clidemia biserrata DC., Clidemia capitellata (Bonpl.) D. Don, Henriettella ovata Cogn.,  

Macairae radula (Bonpl.) DC.,  Miconia chamissois Naudim, Rynchanthera hispida 

Naudin, Tococa guianensis Aubl., como mostra a figura 01. Sendo que o gênero mais 

representativo é Clidemia com duas espécies. A maioria das espécies possui hábito do tipo 

arbusto. Das espécies relacionadas Henriettea ovata é novo registro para o Nordeste. Todas 

as melastomatáceas foram encontradas em ambientes úmidos e próximas a riachos, tendo 

em vista que a APA possui córregos, lagoas e nascentes. Isso se correlaciona com o 

trabalho de Lima et al. (2007), realizado no Ceará onde no mesmo é retratado que a 

maioria das melastomatáceas lá inventariadas foi encontrada em áreas úmidas. Ainda nesse 

trabalho outro dado foi corroborado pela presente pesquisa, uma vez que o gênero 

Clidemia também se apresentou como sendo um dos gêneros mais representativos em 

número de espécies. 
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Figura 1 – Espécies inventariadas na APA: A) Aciotis sp.; B) Clidemia biserrata DC; C) 

Clidemia capitellata (Bonpl.) D. Don; D) Henriettella ovata Cogn; E) e F) Macairae 

radula (Bonpl.) DC.; G) e H) Miconia chamissois Naudim; I), J), K) e L) Rynchanthera 

hispida Naudin; M) Tococa guianensis Aubl. 
FOTO: SOUSA, D. A, 2014 

 

A família Melastomataceae está representada na Área de estudo com sete gêneros e oito 

espécies, sendo a espécie Henriettea ovata Cogn. novo registro para a região Nordeste. 

Portanto, tendo em vista a suma importância exercida pela família Melastomataceae, mas, 

em contraposição escassos trabalhos florístico/taxonômico relacionados à mesma para o 

Maranhão, pode-se afirmar que este trabalho contribui de forma significativa para 

inventariar os primeiros registros das espécies da família para a Área de proteção 

Ambiental do Buriti do Meio. 

 

Palavras-chave: Clidemi,. Coleta, Levantamento florístico. 
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DIVERSIDADE DE MICROALGAS DA ILHA DO MEDO NO ESTADO DO 

MARANHÃO – BRASIL. 
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Os ecossistemas costeiros são importantes áreas nas quais encontram-se uma grande 

diversidade biológica e essas regiões, juntamente com as ilhas, contêm vários tipos de 

habitats que são vitais à vida marinha. Diante da imensa diversidade de organismos 

existente nesses ambientes, destacam-se as microalgas fitoplanctônicas que são um dos 

principais responsáveis pela fotossíntese e absorção de gás carbônico, chegando a 

contribuir com 95% da produção primária desses habitats. Desta forma,o trabalho 

objetivou identificar diversidade de microalgas da Ilha do Medo,Maranhão – Brasil. Para 

análise de dados dos parâmetros abióticos e biológicos foram realizadas coletas trimestrais 

durante o período de out./12 a maio/13, em marés de sizígia durante a enchente e vazante, 

em um ponto fixo. Para análises do fitoplâncton utilizou-se rede de plâncton com malha de 

45 µm. As amostras foram obtidas através de arrastos sub-superficiais de 3 minutos na 

coluna d’água. O material coletado foi acondicionado em frascos plásticos, fixado com 

formalina a 4% e transportado para o Laboratório de Biologia Vegetal/UEMA. Para os 

dados de precipitação pluviométrica e temperatura do ar utilizou-se os dados do 

Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. Os dados de 

precipitação variaram do mês de out./2012,com 7,4 mm a 713,8 mm no mês maio/2013, 

caracterizando o mês de outubro como pico de estiagem, enquanto o mês de maio período 

chuvoso.A temperatura do ar variou com mínimas 26ºC em maio/13 e máximas de 28ºC 

em dez./12. As variações de temperatura da água observadas foram de 28°C no mês de 

fev./13 a 30°C nos mês de out./12 e maio/13. Durante o período de coletas o pH apresentou 

valores que oscilaram 7,7 no mês de dez./12 a 8,1 em fev./13.Os valores do pH 

correlacionam os dados estudados para o litoral maranhense caracterizando-se como 

alcalino. A salinidade durante o período estudado apresentou variações mínima 30 no mês 

de maio/13 e máxima 35 nos meses de out./12 e dez./12, A salinidade é considerada um 

fator abiótico chave que regula a estrutura espacial e temporal da comunidade planctônica. 

Foram identificados 99 táxons de microalgas na ilha do Medo, sendo 93% do Filo 

Bacillariophyta, 2% do Filo Chlorophyta,3% do Dinophyta e 2% do filo Cyanophyta 

(Fig.1). As Bacillariophyta (diatomáceas) foi o grupo de maior representatividade do 

microfitoplâncton correspondendo 92 táxons da riqueza florística, as diatomáceas são as 

algas mais importantes do fitoplâncton estuarino e a dominância das diatomáceas, sobre os 

demais grupos, tem sido registrada em várias regiões do mundo e no Maranhão o grupo das 

diatomáceas também têm sido reportado como o mais expressivo e a sua predominância 

nas áreas estuarina, na baia de São Marcos, Azevedo-Cutrim (2008) e na região portuária 

da Ilha de São Luís, Duarte-dos Santos (2010). A ecologia dos táxons identificadas 

caracterizou as espécies neríticas e ticoplanctônicas como as mais representativas e para a 

frequência de ocorrência observou-se que o maior número de táxons foi enquadrado na 

categoria esporádica,correspondendo a 41%, seguido de espécies pouco freqüentes (26%), 
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muito frequentes (19%) e frequentes, com 14% (Fig. 2), Os dados ecológicos da ficoflórula 

correlaciona-se como os dados observados nos trabalhos para região que compreende a 

Ilha do Medo. O índice de diversidades específica indicou que a comunidade 

microfitoplânctonica está caracterizada por uma média diversidade, visto que os valores 

variaram entre 2,536 bits.cel
-1

a 3,165 bits.cel
-1

,de acordo com a Erro! Fonte de referência 

ão encontrada.3. Os valores de equitabilidade variaram de 0,9033 em maio/13 (vazante) a 

0,9679 em out/12 (enchente),caracterizando a flora fitoplanctônica com uma distribuição 

uniforme, indicando o ambiente com elevada equitabilidade, conforme (Fig. 3). O 

microfitoplâncton da área estudada caracterizou-se como uma baixa riqueza, visto que os 

valores registrados foram inferiores a 5,0, variando de 1,674 em maio/13 (vazante) a 2,424 

na em fev./13 (enchente), conforme Fig. 3.A salinidade foi um fator preponderante na 

distribuição do fitoplâncton, visto que a grande maioria dos táxons identificados foram de 

ambientes marinhas planctônicas; As espécies neríticas e ticoplanctônicas foram as mais 

representativas, por se tratar de uma região costeira estuarina e sofrerem ações 

hidrodinâmicas constantes dos movimentos das marés; O fitoplanctôn apresentou uma 

composição predominante de diatomáceas, devido a sua característica euralina, a qual 

permite suportar variações de salinidade; A Ilha do Medo apresentou um ambiente com 

diversificada média, uma boa distribuição das espécies e um ambiente com baixa riqueza. 

Então o estudos desses organismos são fundamentais para compreender a dinâmica dos 

ecossistemas na qual estão inseridos e indicarem as condições do ambiente. 

 

 
Figura 1-Distribuição de táxons identificados na Ilha do Medo, São Luís - MA. 
Fonte: Elaborada pela autora (2014). 

 

 

Figura 2- Distribuição das categorias de frequência de ocorrência dos táxons identificados 

na Ilha do Medo, São Luís-MA 
Fonte: Elaborada pela autora (2014). 
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Figura 3 - Índices de diversidade, equitabilidade e riqueza do microfitoplâncton da Ilha do 

Medo. 
Fonte: Elaborada pela autora (2014). 

 

 

Palavras-chave: fitoplâncton, parâmetros abióticos, Ilha do Medo. 
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Os roedores são bem diversificados e em maior número de espécies dentre os mamíferos, 

incluindo ratos, capivaras e camundongos. Habitam quase todos os lugares do planeta em 

diferentes climas e altitudes, sendo considerados, portanto, cosmopolitas. Apresentam duas 

famílias mais representativas: Echimyidae e Cricetidae. Nesta última se enquadra o gênero 

Holochilus que são de médio a grande porte, com a cauda tão longa quanto o corpo e 

pelagem dorsal castanho-escura. Possuem membranas interdigitais, uma adaptação ao 

ambiente alagado onde vivem. No Brasil são encontradas quatro espécies do gênero: 

Holochilus brasiliensis, Holochilus chacarius, Holochilus sciureus e Holochilus vulpinus. 

Dessa forma,  objetivou-se com este trabalho descrever o cariótipo de indivíduos de 

Holochilus provenientes da Baixada Maranhense, da cidade de São Bento, comparando 

com o descrito na literatura; avaliar as diferenças na forma e tamanho dos crânios entre as 

espécies do gênero Holochilus e contribuir com a sistemática e descrição de limites de 

distribuição para tal gênero. Para as análises morfométricas foi utilizada a técnica de 

morfometria geométrica, onde cada crânio foi fotografado separadamente em um plano 

focal padronizado de uma câmera digital e posteriormente analisados sob os programas 

MorphoJ e TspDig 2.15 a partir de quinze marcos anatômicos fixados nos crânios. As 

análises citogenéticas foram obtidas a partir de suspensões celulares e coramento de 

metáfases de forma convencional e diferencial. Foram estabelecidas parcerias com a UFES 

e a PUCRS no sentido de realizar o comparativo entre os crânios, resultando em amostras 

do Pará, Tocantins, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Maranhão. Pelo método 

Procrustes, analisaram-se os landmarks (marcos anatômicos) (Fig.1) de maneira a abranger 

o máximo da conformação original dos crânios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 1: Indicação dos landmarks na vista Dorsal do crânio em Holochilus sciureus. 
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Em uma análise entre MA e TO, a população do Maranhão apresentou um ângulo do rosto 

mais estreito e comprido em relação ao Tocantins e Pará. Estes resultados sugerem uma 

associação entre a variação na forma do crânio e distâncias lineares entre as populações. A 

correlação entre latitude/longitude e a forma do crânio já foi descrita para outras espécies 

de mamíferos (FERNANDES et al, 2009; FORNEL et al, 2010; CÁCERES et al, 

2013)(Fig.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.2: Representação das deformações do crânio (linha azul escuro) do primeiro eixo 

canônico em relação a configuração de referencia (linha azul claro) de Holochilus. 

 

Para as análises citogenéticas foram utilizados dez animais (macho e fêmea) tendo sido 

analisadas pelo menos trinta metáfases de cada espécime. O cariótipo é composto de 56 

cromossomos acrocêntricos (Fig.2) e a Região Organizadora do Nucléolo (NOR) foi 

identificada na região terminal dos cromossomos acrocêntricos pequenos (Fig.3) e que 

entram em conformidade com o estudos anteriores (BONVICINNO et al., 2008), que 

descrevem Holochilus sciureus para o Maranhão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante disso, o trabalho contribuiu no sentido de caracterizar a espécie do gênero 

Holochilus de ocorrência para o estado do Maranhão através das análises morfométricas do 

crânio e citogenéticas, aumentando o número de amostras existentes com a obtenção de 

material de outras localidades e sugere uma diferenciação na forma do crânio das 

populações de Holochilus sciureus associada com a latitude/longitude. 

Fig. 3: Metáfase com coloração convencional 
por Giemsa de Holochilus sciureus. 

Fig. 4: Metáfase com coloração diferencial 
NOR de Holochilus sciureus. 
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Palavras-chave: Análises Morfométricas, Holochilus, Citogenética. 
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MICRONÚCLEO PÍSCEO COMO BIOMARCADOR DE CONTAMINAÇÃO 

AQUÁTICA EM COLOSSOMA MACROPOMUM (CHARACIFORMES, 

SERRASALMIDAE) DA APA DO MARACANÃ, SÃO LUÍS - MA. 
 

Orientando: Jonatas da Silva CASTRO – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 
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Orientadora: Raimunda Nonata Fortes CARVALHO NETA. 
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Colaboradores: Débora Batista Pinheiro SOUSA – Mestranda em Recursos Aquáticos e 
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A qualidade dos ambientes aquáticos tem sofrido grandes alterações no decorrer dos anos. 

Segundo Schulz e Martins-Junior (2001) os peixes são caracterizados como excelentes 

organismos para o monitoramento de ambientes aquáticos, servindo como importantes 

bioindicadores, pois respondem de múltiplas maneiras aos ambientes contaminados. No 

presente estudo, objetivou-se validar biomarcadores genotóxicos para avaliação da 

qualidade da água e condição de saúde de Colossoma macropomum da APA do, São Luís- 

MA. Exemplares de C. macropomum foram coletados em dois locais distintos da APA do 

Maracanã: A1) Lagoa Serena; A2) Rio Ambude. As estações foram georreferenciadas por 

GPS (Global Position System) e em cada região registraram-se as seguintes variáveis 

abióticas: temperatura, pH e oxigênio dissolvido. A confecção das lâminas e a biometria 

dos peixes foram realizadas em campo. O sangue foi coletado com seringas heparinizadas 

a partir dos vasos sanguíneos branquiais. Logo em seguida foram realizados esfregaços de 

sangue, os quais foram deixados em temperatura ambiente por 2 horas para secagem e 

depois fixadas em etanol absoluto por 30 minutos. Depois de secas, as lâminas foram 

coradas em Giemsa. Para a quantificação dos eritrócitos foram utilizadas 2000 células. 

Resultados dos dados biométricos indicaram que os peixes coletados na Lagoa Serena 

apresentaram menores valores de comprimento total, comprimento padrão e peso total em 

relação aos exemplares coletados no Rio Ambude. O teste de micronúcleo realizado em 

peixes coletados na Lagoa Serena não demonstrou necessariamente sinais de 

contaminação. Tal resultado corrobora com Souza (2013) ao analisar o exemplar de C. 

macropomum na APA do Maracanã. A baixa ocorrência de micronúcleos nos peixes da 

Lagoa Serena, provavelmente, deve estar relacionada às disfunções citogenéticas que 

ocorrem ao acaso na espécie em estudo.  O Rio Ambude apresentou peixes com maior 

frequência de micronúcleos (Figura 1) em todas as épocas do ano, com destaque para o 

período chuvoso onde foram encontradas 49 células com micronúcleos. Esse número mais 

elevado de micronúcleos nas células dos peixes pode ter ocorrido em decorrência dos 

contaminantes lixiviados com as chuvas, que carrega substâncias tóxicas, decorrentes dos 

esgotos domésticos e dos solos contaminados por agrotóxicos na região. Estudos realizados 

por Claxton et al. (1998) e White & Rasmussen (1998) mostram que diversos ambientes 

aquáticos estão sendo contaminados por substâncias tóxicas, genotóxicas, mutagênicas e 

carcinogênicas  oriundos do descarte de efluentes domésticos e industriais. Além de 

agrotóxicos utilizados em áreas adjacentes aos corpos d’água (TOMITA; BEYRUTH, 

2002).  Os dados mostram a ausência de alterações nucleares nas células sanguíneas dos 

peixes da Lagoa Serena nos dois períodos climáticos. O Rio Ambude apresentou várias 

alterações nucleares, dos tipos: célula binucleada, célula com anomalia do tipo “blebbed¨ e 

célula com núcleo entalhado (“notched”) (Figura 2). Essas alterações aparecem nos 

eritrócitos dos peixes como uma consequência do efeito dos contaminantes químicos, 
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tóxicos, genotóxicos, mutagênicos e carcinogênicos nos quais os peixes estão expostos no 

meio ambiente (PALHARES; GRISOLIA, 2002).  

 

 
Figura 1 – Fotomicrografia dos eritrócitos de C. macropomum coletados na Lagoa Serena, 

APA do Maracanã. A) Detalhe dos eritrócitos mostrando células normais (seta); B) 

Detalhe dos eritrócitos mostrando o micronúcleo (seta). Giemsa X 100. 

 
Figura 2 – Fotomicrografia dos eritrócitos de C. macropomum coletados na Lagoa Serena, 

APA do Maracanã. A) Detalhe dos eritrócitos mostrando células normais (seta); B) 

Detalhe dos eritrócitos mostrando uma célula binucleada (seta); C) Detalhe dos eritrócitos 

mostrando uma célula com anomalia do tipo ¨blebbed¨ (seta); D) Detalhe dos eritrócitos 

mostrando uma célula com núcleo ¨notched¨.  Giemsa X 100. 

 

As análises de micronúcleo písceo e anormalidades eritrocíticas realizada nos exemplares 

de C. macropomum foram uteis para diferenciar a saúde dos peixes de cultivo e dos peixes 

selvagens do rio Ambude. Essas metodologias podem ser utilizados em programas de 

biomonitoramento na APA do Maracanã. 
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As espécies da ordem anura estão distribuídas em 55 famílias das quais podemos destacar a 

família Hylidae que é uma das maiores e mais diversificadas apresentando cerca de 943 

espécies de anuros, distribuídos em três subfamílias, entre estas a Phyllomedusinae que 

possui cinco gêneros e 58 espécies no qual o gênero Phyllomedusa é o mais diverso em 

número de espécies possuindo o total de 32, (FROST, 2013). O mesmo distribui-se pela 

Costa Rica, Panamá, por algumas encostas do Oceano Pacífico, pela Colômbia e América 

do Sul a leste dos Andes, incluindo Trinidad, em direção ao Sul até o norte da Argentina e 

Uruguai (MOTA, 2010). O grupo fenético de Phyllomedusa hypochondrialis é o mais 

diverso possuindo 11 espécies descritas, ocorrendo no Suriname, Brasil, norte da Argentina 

e Paraguai (BRANDÃO, 2002; CRUZ, 1982). O presente trabalho tem por objetivo 

caracterizar geneticamente os anfíbios do gênero Phyllomedusa de ocorrência no Meio 

Norte do Brasil (Piauí, Maranhão e Pará) utilizando sequencias do genoma mitocondrial; 

estimar a variabilidade genética das espécies do gênero Phyllomedusa de ocorrência no 

meio norte do Brasil utilizando sequências de genes mitocondriais, COI, e rRNA 16S; 

Investigar questões taxonômicas do gênero Phyllomedusa de ocorrência no meio norte do 

Brasil utilizando sequenciamento de DNA mitocondrial. As coletas foram realizadas 

através de Amostragem em sítios reprodutivos. O material coletado foi levado ao 

laboratório de Genética e Biologia Molecular para a realização de técnicas moleculares: 

Extração de DNA, Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) e sequenciamento, em seguida 

os dados foram analisados através de vários softwares: Bioedit, DnaSP, MEGA, e a 

plataforma BOLD SYSTEMS  que foi usada para análise do DNA Barcode, gene (COI). 

Para o gene rRNA 16S foi obtido um fragmento de 521 pares de base a partir de 43 

sequencias analisadas apresentando, 511 sítios conservados, 10 variáveis e 15 haplótipos. 

A matriz de divergência genética mostrou uma variação de 0,0 a 1,8%. As arvores geradas 

obtiveram topologias similares onde os espécimes do Meio Norte do Brasil agruparam-se 

com 69% de bootstrap e os mesmos agruparam com P. hypochondrialis da Guiana com 

97%, (Figura 1). Para o gene COI foram analisadas um total de 25 sequencias, com 622 pb, 

601 sítios conservados, 21 variáveis, e 17 Haplótipos, a divergência genética variou de 

0,0% a 2,0%, considerando o numero de sequencias analisadas para cada gene o numero de 

haplótipos do gene COI foi alto em relação ao gene rRNA 16S possivelmente por COI ser 

mais variável corroborando com Hebert et al. (2003;  2004). A plataforma BOLD 

SYSTEMS revelou um percentual de similaridade variando de 98,69 a 99,67%, com a 

espécie Phyllomedusa hypochondrialis (Figura 2), o valor encontrado é significativo para 

inferir o status específico, pois a identificação de espécies é considerada aceita se a 

sequência mostrar uma correspondência maior que 99% Rubinoff (2006) e Ratnasingham e 

Hebert (2004). Os gene COI e rRNA 16S revelou a ocorrência de um único status 

taxonômico para o Meio Norte do Brasil apesar das evidencias morfológicas apontarem 

para duas espécies: Phyllomedusa hypochondrialis. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hylidae
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Figura 1. Árvore filogenética de Máxima Verossimilhança através do algoritmo Tamura- 3 

parâmetros para o gênero Phyllomedusa usando o gene rRNA 16S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Similaridade entre um espécime do gênero Phyllomedusa pertencente ao Meio 

Norte com a espécie P. hypochondrialis na plataforma BOLD SYSTEMS V3. 

 

 

Palavras-chave: DNA Mitocondrial, Anfíbio, Cerrado. 
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A família Elmidae é considerada a quarta família mais numerosa em espécies aquáticas, 

com distribuição cosmopolita, inclui cerca de 1330 espécies e 146 gêneros (JÄCH; 

BALKE, 2008). Na América do Sul são conhecidos 38 gêneros e 250 espécies (MANZO, 

2005) e para o Brasil 22 gêneros e 156 espécies (FERNANDES, 2010). Para a região 

Nordeste e especialmente para o Estado do Maranhão não há registros com essa família. O 

trabalho teve como objetivo inventariar a entomofauna da ordem Coleóptera/Elmidae em 

um trecho do médio Rio Itapecuru e alguns afluentes no município de Caxias-Maranhão. 

As coletas foram realizadas no período Agosto/2013 a junho/2014, nos igarapése no 

próprio Rio Itapecurú, ocorreram mensalmente com duração de cinco dias consecutivos e 

foram avaliados diversos fatores ambientais e físico-químicos (Figura 2 A e B). Em cada 

igarapé (Figura 1), foi amostrada uma seção de 50m, dividida em cinco pontos, com 10m 

cada. Os espécimes foram coletados com auxilio de rede entomológica em D (rapiché) e 

catação manual nos substratos tronco, folhas, raízes e macrófitas. Foram coletados um total 

1698 espécimes da família Elmidae, sendo 86 espécimes para o igarapé Riachão (Ig.1), 

1299 espécimes para o igarapé Riacho Ponte (Ig.2), 217 espécimes para o igarapé do Seixo 

(Ig.3), 78 espécimes para o Igarapé Itapecurú (Ig.4) e três espécimes para o igarapé Sítio 

Tarumã (Ig.5), distribuídos em um total de dez gêneros, para o igarapé Ouro (Ig.6) e São 

José (Ig.7) não foi obtido nenhum representante da família Elmidae e para o Rio Itapecurú 

foi coletado um total de 176 espécimes de coleóptera e quatro gêneros (Tabela 1). 

 

 
Figura 1 : Locais de coletas das larvas de Elmidae. A=Igarapé Riachão, B=Igarapé Ponte, 

C= Igarapé Itapecuruzinho, (D) Sítio Tarumã. Fonte: ALMEIDA, M. A. G.; 2014. 
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Figura 2: Fatores físico-químicos mensurados nos igarapés. A= temperatura, pH e 

condutividade elétrica. B = Largura, Profundidade, Velocidade e Vazão média. 

 

A abundância significativa de espécimes de Coleoptera/Elmidae no Igarapé Ponte sugere 

que ambientes fortemente impactados apresentam poucas espécies que se bem adaptadas, 

podem exibir ótimo desenvolvimento. Em relação aos igarapés o Rio Itapecurú se mostrou 

pouco representativo em relação a abundancia e riqueza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Riqueza observada e estimada para os igarapés. . Nota: Ig= Igarapé. Ig. 1= 

Igarapé Riachão; Ig. 2= Igarapé Ponte; Ig. 3=Igarapé Seixo Caxias; Ig. 4=Igarapé 

Itapecurú; Ig. 5= Igarapé do Sítio Tarumã; Ig. 6= Riacho São José; Ig.7=Riacho Ouro. 

 

Quanto à abundância e riqueza (observada e estimada) dos gêneros por igarapés, o igarapé 

Ponte foi o mais representativo, o gênero Heterelmis foi o mais abundante para os igarapés, 

e o gênero Macrelmis foi mais abundante para o Rio Itapecurú. O teste de Jackknife 1º 

(figura 1) mostra o Igarapé Ponte (Ig.2) com maior riqueza de gêneros e abundancia de 

espécimes. Este igarapé é impactado, mais apresenta um número variado de espécies 

(SARAIVA, 2014). Quanto a presença elmidae ao tipo de substrato, obteve-se maior 

abundância e maior riqueza de gêneros no substrato raiz em áreas de correnteza, com 1306 

espécimes e nove táxons. O estudo fornece informações pioneiras sobre diversidade, 

riqueza e abundância de coleóptera/Elmidae para cursos d’água dos afluentes do Rio 

Itapecurú e do próprio rio. Neste estudo pode-se obter diferentes táxons coletadas, 

considerados como novos registros para a cidade de Caxias e para o Estado do Maranhão, 

ampliando o conhecimento da Ordem Coleoptera e da família Elmidae na região. A 

variação de dados físico-químicos em igarapés neste estudo podem fornecer informações 

que alguns ambientes estão sofrendo ação antrópica, principalmente por estares próximos 

A B 
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do ambiente urbano. Neste sentido torna-se necessários maiores estudos para se verificar a 

ação destes impactos sobre a comunidade dos insetos aquáticos e da necessidade de 

preservação dos cursos d’água por serem de grande importância para o estabelecimento e 

manutenção de várias famílias de organismos bentônicos da região. 

 

Palavras-chave: Elmidae, Rio Itapecurú,Igarapé. 
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A Amazônia Legal, área extremamente rica ecologicamente, foi criada pela Lei Nº 5.173 

em de 27 de outubro em 1966, onde é constituída por 10 estados, o Acre, Amapá, 

Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão, Mato Grosso e 

Goiás (IBGE, 2007). No quesito agricultura, tem-se o cultivo de grãos, como a soja um 

dado importante, um forte fator na economia, principalmente em Tocantins, parte do 

Maranhão e Mato Grosso que compõe o cerrado. É na Amazônia Legal que se encontra de 

forma crescente o rebanho bovino, que representa a maior parte de todo o território 

brasileiro, assim como também é crescente o setor madeireiro, devido ao fato de a 

Amazônia possuir madeira com baixos custos. Entretanto evidencia-se de forma negativa, 

essa extração madeireira levando a desmatamentos. O fitoplâncton é constituído por 

cianobactérias e algas fotossintetizantes como plâncton, ou seja, estão suspensos na coluna 

d’água, além disso, estes organismos são a base da teia alimenta aquática para os 

organismos heterotróficos (RAVEN, 2007). Baseado em tais características, além de serem 

os grandes responsáveis pela produção primária dos ecossistemas aquáticos, fazem do 

fitoplâncton, organismos extremamente importantes no estudo da qualidade ambiental da 

água sendo estes ótimos bioindicadores. Estes, baseados em diversas características são 

divididos em grupos, onde os mais conhecidos são Bacillariophyta, Chlorophyta, 

Dinophyta, Euglenophyta e Cyanophyta.Em relação ao grupo de algas verdes, 

Chlorophyta, tem-se uma classe importante que representa grande diversidade na natureza, 

esta é a Zygnematophyceae, segundo a classificação de van-de-Hoeket. al. (1995) 

(BICUDO & MENEZES, 2005). Esta classe apresenta grande variabilidade morfológica, 

assim como a riqueza de táxons, que tem seu papel relevante como representante do grupo 

Chlorophyta (ADAME &TUCCI, 2011). As Zygnematophyceae, 

possuem características marcantes como fato de não possuírem flagelos. A sua reprodução 

ocorre sexuadamente por conjugação e apresentam gametas ameboides. De forma geral são 

unicelulares ou filamentosas, possuem a capacidade de se deslocar no substrato, e sua 

maioria tem como habitat ambientes dulcícolas, entretanto algumas espécies podem ser 

encontradas em ambientes salobros (REVIERS, 2006). Este trabalho tem por objetivo geral 

identificar as microalgas da classe Zygnematophyceae do Estado do Mato Grosso, visando 

a sua taxonomia. E como objetivos específicos inventariar a diversidade alfa do 

fitoplâncton continental da Amazônia Legal, com ênfase aos Estados do Maranhão e Mato 

Grosso; conhecer a variabilidade das populações amostradas, de espécies, variedades e 

formas taxonômicas dos gêneros; rever as espécies de fitoplâncton continental até então 

citadas para a Amazônia Legal, bem como as presentemente acrescidas; e subsidiar a 

elaboração de mapa de distribuição geográfica dos gêneros de fitoplâncton continental.O 

Estado do Mato Grosso, local de estudo deste trabalho, cuja a capital é Cuiabá, possui 

população estimada de 3.182.113 km
2
, área de 903.366,192 (IBGE, 2013). E neste estado 

tão rico, em Vila Bela da Santíssima Trindade, Patrimônio Histórico e Cultural do seu 

estadoforam coletadas amostras para o estudo do fitoplâncton no Rio Guaporé 
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(12º54’47,89” S e 62º44’09,15”O), Rio Alegre (13º15’29,59”S e 56º54’49,37”O) e Baia 

Grande (15º33’28,89” S e 60º09’22,61” O). Em relação aos procedimentos em campo: ao 

todo foram realizadas cinco coletas nos meses de fevereiro, março, junho, setembro e 

dezembro de 2012, e utilizou-se um GPS para a localização dos pontos; em relação a 

análise qualitativa, utilizou-se uma rede de plâncton com abertura da malha de 20 µm e 

arrasto na sub-superfície da água durante cinco minutos. Em seguida, transferiu-se o 

líquido obtido para um frasco fosco de boca larga, com capacidade de 200 mL e adicionou-

se formalina a 4% na amostra com o intuito do conservá-la. Como procedimento 

laboratorial, as amostras qualitativas foram analisadas em microscópio óptico (ZEISS – 

AxioImager. M2) com aumento de 400x, para a análise florística, identificando os 

organismos fitoplanctônicos através de recursos bibliográficos. Assim como resultados 

obtidos, ao todo foram identificadas 20 espécies distribuídas em cinco gêneros da classe 

Zygnematophyceae. Na classe Closteriaceae com o gênero Closterium foram encontradas 

três espécies, e pertencente à classe Desmidiaceae obteve-se 10 espécies do 

gênero Staurastrum, uma do gênero Staurodesmus, duas do gênero Micrasteriase quatro 

espécies do gênero Gonatozygon dentro da classe Gonatozygaceae (Prancha 1).  

 

 
Figura 1: Pranchas. A. Staurastrum crenulatum (Nägeli) Delponte, B. Staurastrum excavatum West & G. S. 

West, C. Staurastrum gracile Ralf sex Ralfs, D. Staurastrum leptocladum Nordstedt, E. Staurastrum 

setigerum Gleve var. pectinatum West e West, F. Staurastrum sp1, G. Staurastrum sp2, H. Staurastrum sp3, I. 

Staurastrum sp4, J. Staurodesmus sp1, K. Micrasterias radiosa var. elegantior (Smith) Croasdale, L. 

Micrasterias radiosa Ralfs var. ornata Nordst, M. Closterium jenneri Ralfs var. robustum G. S. West, N. 

Closteriumacutum (Lyngb) Bréb. ex Ralfs var. acutum, O. Closteriumsp, P. Gonatozygons p1, Q. 

Gonatozygons p2, R. Gonatozygons p3, S. Gonatozygons p4. 

 

Além das riquezas já conhecidas da Amazônia Legal em relação à agricultura e o rebanho 

bovino que movimentam a economia do país, a sua biodiversidade é impressionante diante 

de sua riqueza. Assim, através de estudos bibliográficos, pode-se levantar os vários 

gêneros até então citados para a Amazônia Legal, contudo ainda é carente o trabalho 

científico referente à taxonomia e microalgas e mais especificamente da Zygnemaphyceae, 

pois não foram encontrados materiais publicados de cunho científico que reafirmassem a 

vasta biodiversidade destes organismos. Baseando-se nos táxons identificados, elaborou-se 

um mapa referente aos locais de coleta Rio Alegre, Baia Grande e Rio Guaporé com o 

intuito de especificar cada gênero e visualizar de forma mais clara a distribuição dos 

mesmos pelo Estado do Mato Grosso (Figura 2). 
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Figura 2. Mapa de distribuição das espécies encontradas na Amazônia Legal. 

 

Através deste estudo pode-se entender a diversidade destes microrganismos de forma mais 

profunda e específica, suas especificidades e peculiaridades, assim como a ecologia, que ao 

exemplo do fato de sua presença indicar o estado ambiental de áreas lacustres, pantanosos 

e ouros, como o gênero Micrasterias,que são caracterizadas como espécies de ambientes 

oligotróficos. Mediante pesquisas bibliográficas acerca da diversidade de espécies da 

classe Zygnematophycea em quase toda a Amazônia Legal, pois não foram encontrados 

material científicos oriundos de Rondônia e Tocantins. Através dos estudos taxonômicos 

das amostras do Mato Grosso, chegou-se a um total de 20 espécies identificadas, 

representadas pelos gêneros Closterium, Staurastrum, Staurodesmus, Micrasterias e 

Gonatozygonpertencentes à classe Zygnematophyceae. 
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A identificação em nível de espécie de materiais biológicos é fundamental para diversas 

áreas das ciências naturais, desde investigações acadêmicas de ecologia e biogeografia até 

aplicações práticas como controle de pragas, monitoramento do tráfico de animais 

silvestres e detecção de espécies invasoras. Assim, a proposta de identificação 

padronizada, e em grande escala, de todas as formas de vida na Terra é essencial. Com isso 

(HEBERT et al.,2003) propôs a utilização de sequências de DNA como um identificador 

de espécies denominado “Código de barra de DNA” (DNA barcoding), que até então, vem 

ganhando muita atenção da comunidade taxonômica em nível mundial. A ordem 

Characiformes possui cerca de 14 famílias, 240 gêneros, e aproximadamente 1460 espécies 

(BRITSKI, 1999). Neste estudo objetivou-se identificar molecularmente as espécies da 

ordem Characiformes da bacia do Itapecuru/MA, utilizando sequência do gene COI (DNA 

barcoding). Os peixes foram coletados utilizando redes de malhadeiras de vários 

milímetros, redes de arrasto, e tarrafas. A identificação taxonômica foi realizada com o 

auxílio de literatura científica e confirmada por especialistas. A extração de DNA foi 

realizada a partir do tecido muscular, utilizando-se o protocolo de fenol-clorofórmio. O 

isolamento e amplificação do gene mitocondrial COI, foi realizada através da técnica de 

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Os produtos de PCR purificados foram utilizados 

em uma reação de sequenciamento utilizando o Kit “Big Dye”, em seguida precipitado 

com EDTA/etanol e analisado em sequenciador de DNA automático ABI 3.500. Foram 

utilizados os programas Bioedit, DAMBE e MEGA6 para análise dos dados. Um total de 

187 sequências do gene COI foram obtidas para 20 espécies distribuídas em 19 gêneros e 7 

famílias. Um fragmento de 627 pb foi obtido para o gene, a composição nucleotídica do 

fragmento foi de 29,4% T, 29,1% C, 23,9% A e 17,6% G. A árvore filogenética gerada 

pela análise de agrupamento de vizinhos utilizando o modelo Kimura-2-Parâmetros 

mostrou clados bem suportados (99% de bootstrap) para as espécies estudadas, cada um 

correspondendo a uma espécie (Figura 1). As média das divergências genéticas entre 

indivíduos da mesma espécie foi de 0,80%, sendo a menor 0 e a maior 8,9%. A divergência 

entre espécies diferentes variou de 0 a 28,4%. Para L. piau foi evidenciado quatro 

subclados com uma média de divergência entre as amostras de 2,9% demostrando tratar-se 

de um complexo de especies morfologicamente similares. H. malabaricus e P. nattereri 

apresentaram cada uma dois subclados fortemente suportados evidenciando um processo 

de diferenciação populacional. As amostras de Myleus sp. constituíram um clado com as de 

Myloplus sp. com uma divergência baixa de 0,1%, indicando tratar-se de um único táxon. 

Foi observada uma divergência de 8,9% entre espécimes identificados como Curimata 

macrops da família Curimatidae. Em comparações das sequências destes espécimes com as 

sequências presentes na plataforma bioinformática BOLDSystems V.3.0, observou-se que 

as três sequencias de Curimata macrops que formaram um clado separado, e que 

apresentou similaridade com Curimata cyprinoides com 98,33% (Figura 2). Portanto, o 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  374 

fragmento do gene COI (DNA barcode) se mostrou uma ferramenta útil para a 

identificação biológica em nível específico em peixes da ordem Characiformes da bacia do 

rio Itapecuru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árvore filogenética de espécies da ordem Characiformes obtida através da 

abordagem de agrupamentos de vizinhos (NJ) utilizando o modelo de Kimura-2-

Parâmetros (K2P) baseada em sequências do gene mitocondrial COI. 
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Figura 2 – Identificação molecular através da plataforma bioinformática Boldsystemsv3 

Curimata macrops. 

 

 

Palavras-chave: DNA barcoding, COI, PCR. 
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O rio Mearim é o único que atinge a cidade de Bacabal. E, apesar de sua importância, tem 

se tornado vulnerável a fatores como crescimento demográfico, aumento da urbanização e 

exploração nativa. As alterações do meio aquático interferem significativamente na saúde 

dos peixes, pois estes são extremamente sensíveis a muitos poluentes aquáticos (LUPI et 

al. 2007). As brânquias são de fundamental importância para funções vitais dos peixes, 

uma vez que elas são o principal sítio de trocas gasosas, além de estarem envolvidas em 

processos como o de osmorregulação e equilíbrio acidobásico, gustação e excreção de 

nitrogenados (LAURENT E PERRY, 1991). Com o presente estudo objetivou-se avaliar a 

qualidade da água do rio Mearim em Bacabal por meio de biomarcadores de contaminação 

aquática: as alterações histopatológicas em brânquias de peixes e também as análises 

microbiológicas da água. As coletas das amostras de água aconteceram em quatro pontos 

distintos (em quatro diferentes datas), e estas foram recolhidas em frascos esterilizados e 

suas análises foram realizadas no Laboratório Multi1 na Faculdade de Educação de 

Bacabal-FEBAC, e seguiu-se a metodologia recomendada pela APHA (1995) para 

determinação do número mais provável de coliformes totais e termotolerantes. As coletas 

dos peixes foram realizadas nas mesmas datas que as da água; foram capturados um total 

de 63 exemplares de Psectrogaster amazonica e 29 de Leporinus frederici, onde foram 

removidas as brânquias dos mesmos para análise histopatológica. Os fragmentos desses 

órgãos foram levados ao Laboratório de Morfofisiologia Animal na Universidade Estadual 

do Maranhão-UEMA, e submetidos a procedimentos de inclusão em parafina e coloração 

por Hematoxilina e Eosina. As alterações histopatológicas das brânquias foram avaliadas e 

classificadas de acordo com o grau de severidade, adaptado de Poleksic e Mitrovic – 

Tutundzic (1994). As médias dos resultados das alterações branquiais obtidas para cada 

espécie analisada foram comparadas entre si através de teste t de Student ou de Análise de 

variância, onde considerou-se o nível de significância com valor fixado em 0,05; admitiu-

se o Teste T bicaudal; A Hipótese Nula foi rejeitada ou aceita com nível de confiança de 

95% e a 5% de significância, determinando se os grupos comparados diferem 

significativamente entre si ou não. A análise microbiológica da água resultou em valores de 

bactérias grupo Escherichia coli, e termotolerantes acima do permitido de acordo com a 
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Resolução do CONAMA Nº 357 (Brasil, 2005), que não deve exceder um limite de 1.000 

Coliformes termotolerantes por 100mL; e este valor foi excedido em todos os pontos de 

amostragens durante as quatro coletas, como observa-se na Tabela 1. Indica-se que a 

contaminação da água do Mearim é devido a despejo de esgotos in natura, resíduos sólidos 

e material orgânico advindo do Matadouro da cidade. Os micro-organismos do grupo 

coliformes são os mais utilizados como indicadores de contaminação (BATISTA et al. 

2010). Análises microbiológicas já foram realizadas na área e também determinaram 

valores altos do número mais provável de coliformes totais e termotolerantes, que indicam 

a presença de lançamento de esgoto in natura com grande quantidade de dejetos fecais, 

como relatou Silva (2012).  

 

Tabela 1. Valores do número mais provável de coliformes por 100mL da amostra de água 

do Rio Mearim- Município Bacabal – MA. Cada ponto especificado com seus nomes: 

P1(Balneário), P2 (Cais), P3 (Trizidela) e P4 (Matadouro). 

 Período seco Período chuvoso 

 1° Coleta 2° Coleta 3°Coleta 4° Coleta 

P1 >2400 >2400 >2400 >2400 

P2 
<2400 

>1400 
>2400 >2400 >2400 

P3 
<2400 

>1400 
>2400 >2400 1.01 1,20 

P4 >2400 >2400 >2400 >2400 

 

As principais lesões encontradas nas brânquias dos representantes P. amazonica e L. 

friderici. coletados no rio Mearim, Bacabal, foram: congestão dos vasos sanguíneos, 

levantamento do epitélio respiratório, hiperplasia do epitélio lamelar, fusão incompleta e 

completa de várias lamelas, espessamento descontrolado do tecido proliferativo, 

hiperplasia e hipertrofia das células de muco, aneurisma lamelar, necrose e degeneração 

celular, e presença de parasito. A Figura 1 evidencia algumas dessas alterações. 

 

Figura 1. Fotomicrografia de brânquias de Psectrogaster amazonica e Leporinus friderici. 

coletadas no rio Mearim, Bacabal, MA. Em A (P. amazonica) evidencia-se fusão das 

lamelas; em B (P. amazonica) evidencia-se a presença de parasito (círculo) e congestão de 

vasos sanguíneos (setas); em C (L. friderici) adverte-se aneurisma (seta) e 

necrose/degeneração celular (círculo). Aumento 40X, Coloração em HE. 

 

As alterações histopatológicas encontradas nas brânquias de Psectrogaster amazonica e 

Leporinus friderici levaram a modificações morfológicas e fisiológicas reversíveis e 

irreversíveis destes órgãos, prejudicando o funcionamento normal de algumas funções 

vitais dos peixes realizadas pelas brânquias. A presença de parasitos nas brânquias das 
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espécies coletadas despertou preocupação devido aos prejuízos que estes podem ocasionar 

a saúde dos peixes; Segundo Moraes e Martins (2004), infecção em peixes causada por 

parasitos ocorre devido ao desequilíbrio parasito-hospedeiro-ambiente, geralmente 

associado a um ambiente de baixa qualidade. O cálculo do Índice de Alteração 

Histopatológica (IAH), adaptado de Poleksic e Mitrovic – Tutundzic (1994) baseado na 

classificação de severidade de cada lesão, verificou o valor médio do IAH das brânquias de 

P. amazonica com 16,33; e a média das alterações de L. friderici de 14,24; ambos os 

valores foram classificados como modificações leves para moderadas do tecido branquial; 

e segundo o Teste t, aceitou-se Hipótese Nula entre os IAH médios das duas espécies, 

admitindo que seu IAH não diferem significativamente entre si. P. amazonica foi traduzida 

como a espécie bioindicadora da área de estudo devido a sua distribuição geográfica ampla 

e abundante, respondendo com sensíveis alterações na histologia de suas brânquias; assim 

calculou-se o IAH médio de suas alterações por períodos seco e chuvoso. De acordo com o 

valor médio de 5,86 no período seco classificou-se como brânquias com funcionamento 

normal do tecido. Já o valor médio do IAH no período de chuvas foi de 19,60; assim, estas 

demonstraram alterações branquiais de leves para moderadas. De acordo com o Test t 

realizado entre os valores médios dos IAH desta espécie, rejeita-se a Hipótese Nula, e 

admite-se que os valores do IAH dos exemplares P. amazonica diferem significativamente 

entre os dois períodos. As alterações branquiais demostraram que os peixes do local estão 

reagindo a diversos agentes presentes na água, tal fato se deve a decorrência do estado de 

poluição ambiental do local prejudicando o funcionamento normal de algumas funções 

vitais dos peixes realizadas pelas brânquias. As alterações histológicas verificadas na biota 

aquática em estudo do rio Mearim em Bacabal, em conjunto com os resultados das análises 

microbiológicas da água, indicam claramente o comprometimento da saúde destes peixes e 

da qualidade da água do local. 

 

Palavras-chave: Alterações histopatológicas, brânquias, análises microbiológicas.  
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O ecossistema aquático é considerado dentre os ecossistemas o mais suscetível à poluição. 

O feito negativo no ambiente aquático está comumente associado ao grande crescimento 

populacional nas proximidades, a intensa industrialização e o despejo de efluentes 

domésticos (ARAÚJO et al., 2001). Sendo estes os motivos pelos quais tem-se provocado 

a contaminação das águas e de muitos organismos. As alterações histopatológicas em 

peixes são biomarcadores de exposição à estressores ambientais que tem como função 

sinalizar os efeitos resultantes da exposição a um ou mais agentes tóxicos (HINTON et al., 

1992). Além disso, são grandes auxiliares para monitorar o ambiente poluído e/ou 

contaminado (LUPI et al. 2007). As brânquias por apresentarem diversas funções vitais, 

visto que além de serem o principal sítio de trocas gasosas, também estão envolvidas nos 

processos de osmorregulação, equilíbrio ácido-básico, excreção de compostos 

nitrogenados, gustação e terem uma grande superfície de contato com o meio externo, 

podem exibir alterações morfológicas, onde consequentemente estas alterações podem ser 

utilizadas como parâmetros para o monitoramento ambiental (PACHECO; SANTOS, 

2002). O fígado é um órgão de intensa atividade metabólica e sensível as alterações 

bioquímicas, fisiológicas e estruturais, pois este recebe por via sanguínea os diversões tipos 

de poluentes absorvidos do ambiente, podendo de acordo com o tipo de substância 

ocasionar alterações na sua morfologia (SALEH, 1982; BRAUNBECK et al., 1990). Com 

o respectivo trabalho, objetivou-se avaliar a intensidade das alterações histopatológicas das 

brânquias e fígado dos peixes e avaliar os parâmetros físico- químicos da água da Bacia do 

Rio Bacanga. Foram avaliados 43 exemplares, sendo 26 de Centropomus undecimalis e 17 

de Bagre sp.. Os peixes foram coletados nas sub-bacias do Rio das Bicas e do Rio Gapara, 

sendo realizadas quatro coletas trimestrais, sendo uma no período seco de 2013 e três no 

período chuvoso de 2014. No Laboratório de Morfofisiologia Animal da Universidade 

Estadual do Maranhão, os fragmentos de brânquias e figado foram submetidos a técnica de 

inclusão em parafina, coloração por Hematoxilina e Eosina e o estudo das alterações 

histológicas desses órgãos analisadas por meio do microscópio de luz. 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. As médias dos resultados das 

alterações branquiais e hepáticas obtidas para cada espécie analisada foram comparadas 

entre si através de teste t de Student ou de Análise de variância. Considerou-se o nível de 
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significância com valor fixado em 0,05; admitiu-se o Teste T bicaudal. A Hipótese Nula 

será rejeitada ou aceita com nível de confiança de 95% e a 5% de significância, 

determinando se os grupos comparados diferem significativamente entre si ou não. As 

lesões branquiais (Figura 1) mais frequentes foram: congestão, levantamento do epitélio 

respiratório, desorganização das lamelas, hiperplasia do epitélio lamelar, fusão incompleta 

de várias lamelas, fusão completa de várias lamelas, dilatação do seio sanguíneo, parasito, 

hiperplasia e hipertrofia das células de muco, espessamento descontrolado do tecido 

proliferativo e aneurisma e necrose. 

 

 

Figura 1. Fotomicrografia de brânquias de Centropomus undecimalis e Bagre sp. 

coletados na Bacia do rio Bacanga, São Luís, MA. Em A (C. undecimalis) observa-se o 

levantamento do epitélio (seta) e aneurisma lamelar (asterisco); em B (Bagre sp.) ressalta-

se a hiperplasia e hipertrofia de células de muco (setas) e C (Bagre sp.) evidencia-se a 

presença do parasito (círculo). Aumento 40x, Coloração: HE. 

 

E as hepáticas (Figura 2) foram: núcleo da periferia da célula, centro de 

melanomacrófagos, vacuolização, hiperemia e necrose.  

 

 

Figura 2. Fotomicrografia de fígado de Centropomus undecimalis e Bagre sp. coletados na 

Bacia do Rio Bacanga, São Luís, MA. Em A (C. undecimalis) evidencia-se centro de 

melanomacrófagos (seta); em B (Bagre sp.) presença de hiperemia (asterisco) e núcleo na 

periferia da célula (setas) e C (Bagre sp.) extensa área de necrose (asterisco). Aumento 

40x. Coloração HE. 

 

Mediante aos resultados obtidos, permite-se concluir que os valores de pH e temperatura 

estão de acordo com a resolução do CONAMA n
o
 413/2009, no entanto o oxigênio 

dissolvido encontrados forem bem abaixo da resolução, isso se deve pela falta de 

tratamento dos esgotos, decomposição de matéria orgânica procedente da biomassa algal, 

dos detritos de macrófitas aquáticas e pela ausência de saneamento básico, sendo um 

indicador de condições de poluição por matéria orgânica nos respectivos pontos de coleta. 
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O aparecimento das lesões no tecido branquial e hepático analisados nos exemplares de 

Camorim (Centropomus undecimalis) e Bagre sp., demostraram que os peixes da Bacia do 

rio Bacanga  estão reagindo a diversos agentes presentes na água,  tal fato se deve a 

decorrência do estado de poluição ambiental do local ou a inúmeras substâncias que podem 

está agindo como agente estressor no tecido branquial e hepático das espécies estudadas, 

prejudicando o funcionamento normal de algumas funções vitais do peixes. O cálculo do 

Índice de Alteração Histopatológia (IAH), adaptado de Poleksic e Mitrovic – Tutundzic 

(1994) baseado na classificação da severidade de cada lesão, mostrou que o valor médio do 

IAH das brânquias dos Centropomus undecimalis foi de 17,53, com danificação leve para 

moderada do tecido. Já as brânquias dos Bagre sp. foi de 21,52, com modificação 

moderada para severa do tecido. As hepáticas de Centropomus undecimalis apresentaram 

valor de IAH 20,84, sendo as alterações no tecido consideradas leve para moderada. Logo 

os Bagres sp. foi de 39,87, com modificação moderada para severa do tecido.  Segundo o 

cálculo do teste t, aceita-se a Hipótese Nula dos exemplares de Centropomus undecimalis e 

Bagre sp. admitindo que os valores de IAH das brânquias e fígados não diferem 

significativamente entre si. Essas alterações histológicas mostram que esses indivíduos 

desenvolveram mecanismos de defesa contra a ação de estressores presentes na água da 

Bacia do rio Bacanga. 

 

Palavras-chave: Água, biomarcadores histopatológicos, poluentes ambientais. 
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Os manguezais são ecossistemas de florestas costeiros, de transição entre dois ambientes, 

terrestres e marinhos, característicos de regiões tropicais e subtropicais, sujeitos ao regime 

das marés. Sendo assim o presente estudo teve como principal objetivo compreender os 

aspectos estruturadores da comunidade de moluscos presentes em manguezais 

influenciados por macro marés na Baía de São Marcos/MA. Bem como estabelecer a 

composição da malacofauna bentica de manguezais; avaliar a influência da variação 

sazonal sobre a malacofauna bentica de manguezais e verificar a interação da malacofauna 

com os fatores abióticos sobre atuantes no manguezal, bem como as espécies de mangue 

neste ecossistema. Foi realizada duas coletas no Igarapé Tronco, localizado na Ilha dos 

Caranguejos, coordenadas 2º35'57,7''S; 44º21'09,4''W e outra no Igarapé Buenos Aires, 

situado próximo a Região Portuária do Itaqui, 2º35’57,7’’S; 44º21’09,4’’W durante o mês 

de setembro 2012 e fevereiro 2013. Para demarcação de área de coleta, foi traçado um 

transecto de 100 m de comprimento por 10 m de largura, no qual foram marcados 3 pontos, 

dos quais foram retiradas 3 subamostras, utilizando-se um testemunho coletor de PVC (1 m 

altura; 10 cm diâmetro; bordas serrilhadas) inserido a 20 cm de profundidade, as amostras 

foram fixadas em formalina a 4%, triadas em peneiras de malhas de 2mm, 1mm e 0,5mm e 

conservadas em álcool etílico 70%. Passaram por nova triagem sob microscópio 

estereoscópico, onde foram identificadas e posteriormente conservadas em álcool e 

depositadas no Laboratório de Pesca e Ecologia Aquática da UEMA. Foram coletadas 

variáveis abióticas como salinidade, temperatura, pH da água, teor de oxigênio dissolvido e 

dados pluviométricos das áreas estudadas. Os índices pluviométricos foram obtidos através 

do Núcleo de Geoprocessamento da Universidade Estadual do Maranhão– NUGEO. Para a 

análise estatística, procedimentos foram realizados através pacote estatístico Primer 5.0 

para sistematização dos resultados. Os índices de Diversidade de Shannon-Wiener (H’) e 

de Equitabilidade foram calculados. Dos dados abióticos da região portuária (Igarapé 

Irinema) o pH apresentou variação de 7,77 a 7,44 ( =7,605 + 0,165); a temperatura de 

29,06 a 30,6°C ( =29,83 + 0,77); a salinidade de 23,23 a 26,9 ( =25,06 + 1,835) e 

oxigênio dissolvido variando entre 1,35 a 1,5 mg/L ( =1,425 + 0,75). Quanto ao Igarapé 

Tronco, o pH teve variação de 8,11 a 7,74 ( =7,66 + 0,41); a temperatura média foi de 

31,09 variando a 29,78°C ( =30,435 + 0,655); a salinidade variou entre 12,8 e 18,6 (  

15,7 + 2,9) e o oxigênio dissolvido, entre 2,73 e 0,765 mg/L ( = 1,965 + 0,765). Em 

relação à granulometria dos solos analisados, observou-se a ausência de areia grossa em 

ambas as áreas estudadas. A área Portuária caracterizou-se por conter menor porcentagem 

de areia fina (2%) e silte (48%) e maior porcentagem de argila (50%), matéria orgânica 

(32%). A área da Ilha dos Caranguejos a análise química do sedimento indicou teor de silte 

com o maior percentual com relação à região portuária, a macrofauna associada aos 

sedimentos marinho, está concentrada em maior quantidade aos organismos bentônicos, 

principalmente os dos grupos anelídeos poliquetas, crustáceos e moluscos (Molina; Vargas, 
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1994). No inventário faunístico dos manguezais dos Igarapés Irinema e Tronco para duas 

coletas foram registrados para a epifauna um total de 1.422 indivíduos, sendo 168 na área 

portuária (Igarapé Irinema) e 1254 na área controle (Igarapé Tronco - Ilha dos 

Caranguejos). Distribuídos nas famílias Ellobidae, Litorrinidae e Thaididae, onde a última 

não foi comun para as 2 áreas (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Taxonomia das espécies da epifauna encontradas nos Igarapés Irinema e Tronco. 

FAMÍLIA ESPÉCIES 
Ocorrência 

Irinema Tronco 

Litorrinidae 
Littoraria anguilifera X X 

Littoraria flava X X 

Ellobidae Mellampus coffea X X 

Thaididae Thais trinitatensis Θ X 
Legendas – Θ – ausente, X – presente 

 

Para a endofauna de moluscos foram registradas ao longo das Três coletas a ocorrência de 

50 indivíduos distribuídos em 9 famílias e 10 espécies identificadas. (Tabela 2). A espécie 

M. coffea foi à espécie mais frequente tanto na epifauna quanto na endofauna e acredita-se 

que esta seja uma espécie residente, pois em todas as coletas realizadas esta espécie é 

registrada. Este caractere é considerado por (BUSS et al, 2003) como um dos vários 

critérios utilizados para definir uma espécie como residente de uma área.  

 

Tabela 2: Taxonomia, frequência absoluta dos moluscos da endofauna ocorrentes nos 

igarapés Irinema e Tronco – Maranhão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi quantificado um total de 1472 indivíduos de Moluscos pertencentes a 11 espécies e 10 

famílias, sendo Melampus coffea a espécie mais abundante, onde esta foi observada /tanto 

no igarapé Irinema, quanto em Tronco, dentre as áreas de estudo foi possível constatar a 

espécie Thais cf. trinitatensis, apenas no igarapé tronco, devido essa região apresentar uma 

grande quantidade de projeções caulinares das Rhizophora sp.,  nas quais essa espécie 

utiliza para se locomover e se alimentar. No presente trabalho, foram inventariadas para o 

Maranhão várias espécies importantes de moluscos. O inventário foi composto de espécies 

comuns para as zonas de manguezal composta por famílias e espécies de gastrópodes e 

bivalves que já foram registradas em estudo anteriores para o estado do Maranhão. 

Percebeu-se durante as coletas, uma diferenciação sazonal nos períodos estudados onde se 

Familia Espécie 
Igarapés 

Irinema Tronco Total 

Cyrenoididae Cyrenoida sp. 1 1 2 

Ellobidae 
Ellobium pelucens 0 1 1 

Melampus coffea 10 22 32 

Littorinidae Littoraria flava 0 1 1 

Pyramidellidae Fargoa bushiana 0 4 4 

Tellinidae Macoma sp. 0 6 6 

Turridae Não identificada 0 1 1 

Vitrinellidae Solariorbis shumoi 0 1 1 

Não identificada Não identificada 0 1 1 

Protoconcha Não identificada 1 0 1 

Total geral 12 38 50 
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constatou que no período chuvoso a frequência de organismo era maior; mas que a não 

falta de chuva não levaria sumir os moluscos dos manguezais, visto que estes ocorreram 

em todas as coletas. Observou-se também, além da epifauna, a muitos organismos 

associados a galhos e folhas de mangue nos manguezais representando assim a fauna 

epífita da área. Com relação a espécie de mangue, foi possível perceber que M.coffea está 

mais relacionados com os pneumatóforos das Aviccenias sp, enquanto que T,trinitatenses  

e as Littorarias flava e angulifera se relacionam mais com as Rhisophoras sp. Supõe-se 

que essas espécies são características destes tipos de associações, visto que elas se 

apresentavam com habito arborícola em ambos os igarapés. Com relação à disponibilidade 

de recursos entre a vegetação do manguezal, não houve a disponibilidade destes, pois as 

grandes maiorias dos moluscos observados estavam diretamente relacionadas aos 

pneumatóforos e ao sedimento próximo às raízes do mangue que, sendo assim esses 

estudos reforçam a ideia de que a relação entre moluscos com espécies de mangue favorece 

disponibilidade de recursos nestes ambientes, no qual estes se alimentam das folhas e 

animais mortos que ficam próximo, sendo que esses animais são macro detritívoro. 

Contudo, até o momento o inventario malacológico da Baía de São Marcos é composto de 

espécies tipicamente de manguezais e que apresentam características bastante 

diferenciadas neste ambiente estuarino. 

 

Palavras-chave: Molusco, Manguezal, Comunidade. 
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QUAIS OS FATORES DE RISCO PARA A OCORRÊNCIA DE RECÉM-

NASCIDOS DE BAIXO PESO EM CAXIAS – MA? 

 

Orientando: Almir José Guimarães GOUVEIA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmico do Curso de Medicina – CESC/UEMA. 

 

Orientadora: Christianne Silva BARRETO. 

Profª. Drª. do Departamento de Medicina CESC/UEMA. 

 

Colaboradores: Camilla Duarte RIBEIRO – Graduanda em Medicina/UEMA. 

 

O baixo peso ao nascer é um importante preditor da mortalidade e morbidade infantis, 

sendo foco de muitas investigações epidemiológicas, haja vista ainda que crianças que 

nasceram com extremo baixo peso (inferior a 1.000g) obtêm os piores desempenhos no 

âmbito físico, emocional e/ou social (ALMEIDA et al, 2002; STULBACH, et al, 2007). O 

objetivo deste trabalho foi analisar os fatores de risco associados ao baixo peso ao nascer 

das crianças nascidas na Maternidade Pública de Caxias-Ma. O estudo é de caráter 

transversal com coleta de dados composta por todos os recém-nascidos de baixo peso (< 

2500 g) nascidos na Maternidade Carmosina Coutinho, além de suas mães, que aceitaram 

participar da pesquisa após a apresentação dos procedimentos da mesma em um período de 

agosto de 2013 a janeiro de 2014. Foram excluídos: recém-nascidos provenientes de partos 

múltiplos e RN com má formação fetal. As variáveis estudas foram: cor, escolaridade, 

renda familiar, número de consultas no pré-natal, duração da gestação, tipo de parto, peso 

ao nascer, tabagismo, e etilismo. Os dados foram processados no programa Epi-Info versão 

6.04b. Foram avaliados 116 prontuários, dos quais só 28 foram selecionados por atenderem 

a metodologia, os restantes (76) estavam com dados incompletos o que inviabilizou sua 

utilização. Verificou-se que cerca de 68% das mães possuíam entre 18 e 35 anos (Figura 

1), além disso, as entrevistadas apresentavam baixa escolaridade, estas analfabetas ou 

possuindo no máximo o ensino fundamental incompleto; menor número de consultas pré-

natais (no máximo 4) (Tabela 1). 

 

 
Figura 1 - Distribuição etária das mães dos RNs participantes do estudo. Fonte: 

Prontuários dos pacientes ∕ Maternidade Carmosina Coutinho. 
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Tabela 1 - Distribuição dos níveis de escolaridade das mães (n=28) dos RNs de baixo peso 

do estudo em número (n) e porcentagem (%). 

 
Acrescenta-se ainda que todos os bebês estudados até o presente momento apresentam 

prematuridade e que grande parte das mulheres observadas são de baixa renda e não 

recebem benefício social, conforme Figura 2, inferindo assim, intrínseca relação com a 

condição de baixo peso de seus filhos. 

 

 
Figura 2- Distribuição da renda familiar mensal dos participantes do estudo (em salários 

mínimos). 

 

Quando a variável analisada foi o tipo de parto, encontrou-se n=13 para cesariana e n=15 

para partos vaginais. Nos prontuários analisados não há registros de abortamento prévio, e 

a primiparidade esteve presente em 71% delas. Assim, conclui-se que é perceptível que 

crianças nascidas muito pequenas e prematuras, além da menor oportunidade de 

sobrevivência, apresentam baixo peso neonatal e assim devem ser trabalhados, investindo-

se em mudanças estruturais efetivas direcionadas a toda população materna, 

principalmente em relação ao acompanhamento pré-natal, tendo em vista que a prevenção 

depende de uma extensa investigação e determinação de seus fatores de risco, etiologia e 

patogênese. 

 

Palavras-chave: Recém-Nascido de Baixo Peso, Prematuro, Fatores de Risco. 
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AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL E AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE MASSA 

CORPORAL EM ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DA UEMA COM 

PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PREVENTIVAS SOBRE A OBESIDADE E 

HIPERTENSÃO ARTERIAL. 
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A HAS é caracterizada por níveis elevados e permanentes de Pressão Arterial (PA). 

Mesmo sendo assintomática, é responsável por complicações cardiovasculares, encefálicas, 

coronarianas, renais e vasculares periféricas
1
. Devido a HAS, quase sempre não apresentar 

qualquer sintoma, torna muita das vezes difícil o diagnóstico que só pode ser feito por 

profissionais habilitados
2
. Idade, gênero, etnia, álcool em excesso, genética, sedentarismo, 

obesidade e fatores socioeconômicos são apontados, pela VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão de 2010
3
, como os mais significativos fatores de risco da HAS. Quanto aos 

fatores de risco modificáveis como a obesidade, vida sedentária, consumo de álcool em 

excesso, tabaco e alimentação não balanceada, sabe-se que existe a possibilidade de 

tratamento através de medidas não medicamentosas
4
. Esse agrupamento de fatores 

apresenta alta prevalência na população de adultos e tem sido detectado também em 

jovens. Algumas evidências científicas com estudos observacionais e experimentais têm 

mostrado que o consumo elevado de sal na dieta também é um fator determinante de risco 

contribuindo para o aumento da PA
5
.Assim, no presente trabalho, objetivou-se aferir a 

pressão arterial (PA) e avaliar o índice de massa corporal (IMC) na comunidade acadêmica 

da Universidade Estadual do Maranhão, com a prestação de informações para prevenção e 

controle da HA. Foram selecionados 250 estudantes da Universidade Estadual do 

Maranhão (UEMA) residentes em São Luís que assinaram o termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido para a análise dos dados obtidos, sendo mantidos o sigilo nominal dos 

participantes. O cálculo do índice de massa corporal foi determinado pela divisão da massa 

do indivíduo (Kg) pelo quadrado de sua altura (m
2
), sendo considerado abaixo do peso 

ideal IMC inferior a 18,5 Kg/m
2
, IMC normal entre 18,6 - 24,9 Kg/m

2
, acima do peso ideal 

entre 25 - 29,9 Kg/m
2
 e obeso acima de 30 Kg/m

2
. A PA foi classificada de acordo com a 

VI Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, 2010
3
. Assim, são considerados valores 

sistólicos e diastólicos, respectivamente: ótimos com PA <120 e <80-mmHg, normal <130 

e <85mmHg e limítrofe 130-139 e 85-89 mmHg, respectivamente. Pessoas com valores 

acima de 140mmHg sistólica e 90mmHg diastólica são considerados hipertensos, sendo 

Estágio 1 (leve) entre 140- 159mmHg e 90-99mmHg, Estágio 2 (moderada) 160-

179mmHg e 100-109mmHg e Estágio 3 (grave) >180 e > 110 No término de cada 

procedimento de aferição da PA e do IMC (classificada de acordo com a WHO
6
), 

prestavam-se informações aos participantes sobre a importância do controle da PA e 

medidas preventivas para prevenir a HA, através de diálogo e material impresso. 

Verificou-se com os dados demográficos, que dos 250 voluntários 61,2% eram do sexo 

feminino e 86% tinham idade entre 18 e 24 anos. Em relação à cor da pele, 47,6% se alto 

declararam parda-mulata, seguido de 30% brancos, 16,% negros, 6% amarelos e 0,4% 
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índios. Do total, verificou-se que 52,8% dos participantes são sedentários, 14% frequentam 

academia, 19,2% fazem caminhadas e 14% praticam esportes. Quanto aos dados obtidos 

para IMC, 71,2%, ou seja, mais da metade dos participantes possuem IMC normal, como 

indicado no gráfico da figura 1.  

 

 
Figura 1- Índice de Massa Corporal de 250 acadêmicos da Universidade Estadual do 

Maranhão. 

 

Em se tratando do consumo de bebida alcoólica, 66% não consomem nenhum tipo de 

bebida alcoólica, 19,6% consomem menos de uma vez ao mês, e apenas 14,4% bebem de 

1- 4 vezes por semana. Com a aferição da PA dos voluntários, obteve-se valores de PA 

ótima (<120 e <80MmHg) e normal (<130 e <85MmHg) na maioria dos estudantes (figura 

02). 

 

 
Figura 2- Pressão Arterial de 250 acadêmicos da Universidade Estadual do Maranhão. 

 

Entre os voluntários com pressão arterial ótima ou normal, 52,4% apresentaram IMC 

normal; 45,68% praticam atividade física; 47,20% não consomem bebida alcoólica ou 

ingerem em pequena quantidade (menos de uma vez no mês) e 58% dos voluntários se 

auto-declararam da etnia parda-mulata ou negra. Foi possível identificar que dos 53 

participantes que apresentaram PA limítrofe ou estágio-1 para a Hipertensão, 35,84% 

mostraram o IMC acima do peso ideal ou eram classificados como obesos. O gráfico da 

figura 3 mostra a relação da PA com o uso de sal nas refeições de 100 estudantes da 

UEMA. Estes dados são baseados nas respostas dos participantes quando questionados se 

suas refeições diárias eram preparadas com pouco, muito sal, ou se não usavam sal. Já no 

gráfico da figura 4 verifica-se que mais da metade dos voluntários com PA ótima (58%), 

não utilizam o sal de mesa (saleiro).A realização deste projeto foi de fundamental 
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importância, pois trouxe em questão esta grave doença cardiovascular, comum entre a 

população mundial,que é a Hipertensão Arterial Sistêmica. Desta forma pode-se dizer que 

cada vez mais cedo a sociedade vem desencadeando enfermidades hipertensivas, pois tem 

levado uma vida sedentária e cheia de maus hábitos alimentares. 
 

Gráfico 3- Relação da Pressão Arterial 

com o consumo de sal nas refeições de 

jovens acadêmicos da Universidade 

Estadual do Maranhão. 

 

 

Palavras-chave: Hipertensão Arterial, índice de massa corporal, uso do sal. 
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Gráfico 4- Relação da Pressão Arterial 

com o uso de sal de mesa por jovens 

acadêmicos da Universidade Estadual do 

Maranhão. 
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LEVANTAMENTO DO PERFIL DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE QUE NÃO 
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A hepatite B é uma doença infecciosa grave de ocorrência mundial que constitui 

importante problema de saúde pública, o agente etiológico é um vírus de DNA, 

hepatovírus da família Hepadnaviridae, podendo apresentar-se como infecção 

assintomática ou sintomática. Observa-se um progressivo aumento da detecção de casos de 

hepatites B, fato preocupante devido ao alto poder de cronificação da doença, o que 

acarreta em um elevado impacto na saúde das populações, nos sistemas nacionais de saúde 

e na economia dos países. É importante destacar que segundo a Organização Mundial da 

Saúde, cerca de 2 bilhões de pessoas já se infectaram pelo vírus da hepatite B, e destes, 350 

milhões são portadores crônicos, apresentando alto risco de óbito por cirrose hepática e 

câncer de fígado (Ministério da Saúde, 2010). Os portadores do HBV correspondem a 

reservatórios humanos do vírus, sendo a principal fonte de disseminação da infecção o 

contato direto entre as pessoas. O Vírus da Hepatite B (HBV) é transmitido pelo contato 

com fluidos corporais tanto por meio das vias parenteral, sexual e vertical e pode manter-se 

ativo em indivíduos infectados, sendo responsável pela enfermidade hepática aguda e 

crônica. A maioria das pessoas com doença renal crônica, em estágios de substituição 

renal, eventualmente, morrem de complicações de doenças cardiovasculares, infecções ou, 

se a diálise não é fornecida, uremia progressiva (Abbasi et al, 2010). Em décadas recentes, 

o vírus da hepatite B (HBV) apresentava uma prevalência elevada em unidades de 

hemodiálise, mas a implantação progressiva de medidas visando à prevenção da sua 

transmissão, como precaução padrão e esquemas de vacinação reduziram 

significativamente essa prevalência. Desse modo, a vacinação contra hepatite B é 

obrigatória para todos os pacientes susceptíveis, a monitoração do HBsAg deve ser 

realizada a cada mês, e do anti-HBs a cada seis meses. Nos casos em que ocorrem declínio 

de títulos de anti-HBs vacinal para níveis não protetores (< 10 mUI/mL), os pacientes em 

hemodiálises devem receber doses de reforço da vacina contra hepatite (Ministério da 

Sáude, 2009). A vacina contra hepatite B é a principal forma de prevenção desta infecção. 

O esquema padrão dessa vacina em adultos saudáveis é composto por três doses de 20 µg 

(adultos), por via intramuscular, nos meses 0, 1 e 6 (Mast et al., 2006). Mais de 90% dos 

indivíduos vacinados respondem com títulos protetores de anticorpos anti-HBs (≥ 10 

mUI/mL) (Zanetti et al., 2008). Em indivíduos imunossuprimidos, como hemodialisados, 

têm sido recomendadas doses mais concentradas e/ou um número maior de doses (Mast et 

al., 2006). Há décadas a hepatite B é um tema de saúde pública que envolve diretamente 

unidades de hemodiálise, pois o potencial de infecção e o reservatório para transmissão de 

HBV é maior nesta população de pacientes. Este estudo objetiva verificar o perfil de 

pacientes em hemodiálise que não soroconvertem a vacinação para a Hepatite B; 

quantificar a porcentagem de pacientes que não soroconvertem a vacinação; avaliar a 

influência de fatores demográficos e clínicos. Trata-se de um estudo quantitativo, 
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descritivo, que foi desenvolvido no centro de hemodiálise de Caxias – MA no período no 

período de doze meses. O sangue é coletado no local de atendimento das pessoas em 

tratamento de hemodiálise há pelo menos 6 meses, ter HBsAg não reagente, anti-HBc total 

negativo e ausência de hepatite aguda. Exclui-se pacientes imunossuprimidos(HIV 

positivos, SIDA) ou em tratamento imunossupressor, infecção ativa ou doença inflamatória 

sistêmica (exceto hepatite crônica pelo vírus C) e neoplasias. Os resultados dos 360 

pacientes foram analisados, a fim de determinar o valor de anticorpos anti-HBsAg nos 

pacientes, em que apenas 50 pacientes foram selecionados, aqueles com anti-HBsAg 

inferior a 10 UI/ml, para responder um questionário a respeito das condições demográficas 

e clínicas em que constatava: sexo, idade, tempo de diálise, etilismo, tabagismo, diabético, 

hipertenso, presença de hepatite C. Dos 360 pacientes testados, 172 estavam com o anti-

HBsAg inferior a 10 UI/ml na primeira coleta. Desse modo, esses 172 pacientes receberam 

o esquema de vacinação para a Hepatite B, de acordo com o esquema da instituição, após 

isto foi realizado uma nova coleta de sangue. Nestes pacientes, em 50 (13,8%) não houve a 

soroconversão (aumento dos níveis de anti-HBsAg para maior que 10 UI/ml, mesmo com o 

esquema vacinação da instituição). Portanto, a taxa de soroconversão do centro de 

hemodiálise foi de 86,2%. De acordo com o questionário utilizado foram obtidos os 

resultados das variáveis demográficas e clínicas. Dos 50 pacientes pesquisados, 26 (52%) 

eram do sexo masculino e 24 (48%) do sexo feminino, a média da idade e do tempo de 

hemodiálise foi, respectivamente, de 55,3 e 3,8 anos. A amostra utilizada continha 15 

pacientes tabagistas (30%) e 8 etilistas (16%). Dentre as variáveis clínicas temos: 22 

pacientes com Diabetes (44%), notando que 14 (63,6%) possuíam níveis glicêmicos fora 

do padrão, 18 pacientes são Hipertenso (36%), sendo que 12 (66,7%) possuíam níveis 

pressóricos descontrolados, e 5 pacientes apresentavam Hepatite C (10%). Conforme a 

tabela abaixo: 

Tabela 1. Perfil de Pacientes que não soroconverteram 

Variáveis Média 

Taxa de Soroconversão (%) 86,2% 

Idade (anos) 55,3 

Sexo (masculino) 52% 

Tempo de Hemodiálise (anos) 3,8 

Tabagismo (%) 30% 

Etilismo (%) 16% 

Diabetes (%) 44% 

Hipertensão (%) 36% 

Hepatite C (%) 10% 

 

Dentre os fatores que contribuíram significativamente para a não soroconversão ou níveis 

de anti-HbsAg inferior a 10 UI/ml, temos que uma idade avançada (maior que 55 anos), 

maior duração da diálise (superior a 2 anos), pacientes tabagistas, níveis glicêmicos e 

pressóricos alterados e a presença de Hepatite C, formando assim um perfil de pacientes 

que não responderam de maneira adequada a vacinação para a Hepatite B. Portanto, 

protocolos adjuvantes de vacinação devem ser pesquisados com o intuito de possíveis 

novos esquemas de vacinação para pacientes dialíticos, principalmente em pacientes com 

baixo índice de soroconversão como pacientes idosos, com hepatite C, tabagistas, entre 

outros fatores de risco. 
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A assistência a usuários de álcool e drogas é oferecida em todos os níveis de atenção, 

privilegiando os cuidados em dispositivos extra-hospitalares, como os Centro de Atenção 

Psicossocial para Álcool e Drogas (CAPSad), devendo também estar inserida na atuação 

do Programa de Saúde da Família, programa de Agentes Comunitários de Saúde, e da Rede 

Básica de Saúde (SANTOS, et al, 2003).O objetivo geral da pesquisa é verificar a presença 

de alterações laboratoriais dos marcadores hepáticos nos pacientes dependentes químicos 

cadastrados no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPSad) de Caxias-MA 

e os objetivos específicos são apontar os aspectos socioeconômicos atrelados ao abuso de 

drogas; Relacionar as alterações laboratoriais com o tipo de droga utilizada; comparar o 

tempo de uso da droga com relação as alterações laboratoriais; Diferenciar alterações 

laboratoriais dos pacientes que fazem uso exclusivo de uma droga com os que utilizam 

associação delas.Dos 131 pacientes cadastrados no CAPSad de Caxias-MA apenas 31 

concordaram em participar ou efetivamente eram acompanhados pela equipe do centro. 

Eles foram submetidos a exames laboratoriais que englobaram aminotransferases 

(aspartatoaminotrnsferase – AST e alanina aminotransferase – ALT), desidrogenase lática 

(DHL), fosfatase alcalina, gama glutamiltransferase (GGT), bilirrubinas direta e indireta, 

albumina, globulina e relação albumina/globulina, e responderam questionário 

socioeconômico.  Portanto, participaram da pesquisa 31 pacientes, sendo 29 (93%) homens 

e 2 (7%) mulheres, com média de idade de 37,5 anos. Quanto ao estado civil, 23 (74%) 

estavam solteiros, 4 (14%) casados, 3 (9%) divorciados e 1 (3%) viúvo no momento da 

entrevista. Quanto ao nível de ensino escolar (completo ou não) 20 (64%) deles alegaram 

ter cursado o fundamental, 6 (19%) o médio, somente 1 (3%) o superior e 4 (11%) 

analfabetos. Em relação a renda individual mensal, 24 (77%) recebiam menos de um 

salário mínimo, 5 (10%) não recebiam renda alguma e apenas 1 (3%) recebia três salários. 

Quanto ao estímulo para iniciação do consumo da droga, 17 (55%) referiram a influência 

de amigos, 8 (26%) disseram que foram por iniciativa própria e 6 (19%) por incentivo de 

um familiar. Quando questionados sobre o ambiente familiar antes do início do uso das 

drogas, 22 (71%) o consideravam bom, 2 (6%) como regular e 7 (23%) o classificaram 

como ruim.Quanto aos marcadores hepáticos, 5 (16%) pacientes apresentaram elevações 

da GGT, 3 (9%) apresentaram queda da globulina e outros 5 (16%) revelaram a relação 

albumina-globulina aumentada. Outra alteração observada foi o nível baixo de TGP em 2 

(6%) amostras coletadas (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Alterações hepáticas no geral 

Marcador hepático alterado N % 

GGT 5 16,12 

Bilirrubinas - - 

TGP 2 6,45 

TGO - - 

FA - - 

Albumina (A) - - 

Globulina (G) 3 9,67 

Relação A/G 5 16,12 

 

Relacionando-se a alteração hepática com o tempo de uso de drogas observou-se a média 

de 27,6 anos nos 5 pacientes com alterações na GGT, média de 17,5 anos nos 2 pacientes 

com queda nos níveis de TGP, média de 22,6 anos nos 3 pacientes com diminuição de 

globulinas e média de 25,4 nos 5 pacientes com aumento da relação Albumina/Globulina 

(Tabela 2).Dezessete pacientes (54,8%) faziam uso somente de álcool, 4 (23,52%) deles 

tiveram alterações na GGT, 1 (6,29%) teve alteração na TGP, 3 (17,64%) alteraram a 

globulina e 5 (29,41%) apresentaram alteração na relação A/G. Dos Quatorze (45,1%) 

pacientes que associavam álcool e drogas, 1 (8%) apresentou alteração na GGT e 1 (8%) 

na TGP (Tabela 2). 

Tabela 2 – Alterações do laboratório divido por grupos de usuários 

 Álcool (n=17) Álcool + droga (n=12)  

Marcador hepático 

alterado 
N % N % 

Média do tempo 

de uso (anos) 

GGT 4 23,52 1 8,33 27,6 

Bilirrubinas - - - - - 

TGP 1 6,29 1 8,33 17,5 

TGO - - - - - 

FA - - - - - 

Albumina (A) - - - - - 

Globilina (G) 3 17,64 - - 22,6 

Relação A/G 5 29,41 - - 25,4 

 

O estudo de Monteiro, et.al (2011) que analisou o perfil sociodemográfico dos pacientes 

dependentes de álcool do CAPSad no Piauí, a maioria dos pacientes era do sexo masculino, 

solteiro e escolaridade até o ensino fundamental, o que corrobora com o perfil dos 

pacientes analisados no presente trabalho. Dessa forma percebe-se a grande maioria dos 

pacientes dependentes químicos tem baixa condição socioeconômica.A ingestão de álcool 

provoca elevação de GGT mesmo em voluntários sãos, contudo é maior nos alcoolistas 

crônicos e em indivíduos com hepatopatia. Essa elevação de GGT ocorre em 30% a 90% 

dos alcoolistas crônicos e está relacionada à indução enzimática e à lesão dos hepatócitos. 

A abstinência acompanha-se de uma redução progressiva da GGT sérica, normalizando-se 

ao fim de 6 a 8 semanas (Deguti e Gonçalves, 2000). Isso confirma o achado que alteração 

da GGT, já que todos o pacientes que tiveram alteração nesse marcador eram etilistas. No 

entanto a minoria dos pacientes elitistas tiveram alteração na GGT, isso pode-se dever ao 

período de abstinência, que cursa com a queda dos níveis de GGT 
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progressivamente.Segundo Borini, etal (2004) a associação de álcool e maconha 

potencializa o efeito das drogas causando mais toxicidade hepática. No entanto, no 

presente trabalho a grande maioria dos pacientes que faziam uso associado de álcool e 

maconha não revelou nenhuma alteração, apenas um paciente apresentou ligeira queda na 

TGP. 

 

Palavras-chave: dependentes químicos, marcadores de laboratório, fígado. 
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A esquistossomose mansônica é uma patologia endêmica causada pelo helminto 

Schistosoma mansoni e que acomete pacientes do mundo inteiro, principalmente nos 

estados do nordeste brasileiro. A transmissão da parasitose envolve um ciclo de vida 

complexo, que ocorre pelo contato dos hospedeiros definitivos (homem e outros 

vertebrados) com as coleções de água doce contaminadas, onde estejam presentes os 

hospedeiros intermediários que são caramujos do gênero Biomphalaria (NEVES, 2005). 

No Maranhão a presença desta parasitose é conhecida desde 1920 (ALVIM, 1980) e se 

constitui como relevante problema de Saúde Pública. Atualmente, esta doença apresenta 

caráter endêmico, principalmente na região da Baixada. Bastos et. al. (1984) constataram 

que na Baixada Maranhense coabitavam dois hospedeiros definitivos do S. mansoni: o 

homem e o roedor silvestre do gênero Holochilus, onde este último se integra, com seu 

hábito semi-aquático à ecologia da região, a qual apresenta um período estacional seco e 

um chuvoso. Hoje, sabe-se que o roedor silvestre é um importante elo da cadeia 

epidemiológica da esquistossomose por albergar grande número de vermes e uma grande 

quantidade de ovos durante o ano inteiro, podendo atuar como um possível reservatório 

natural (VEIGA-BORGEAUD et. al., 1986; BASTOS et. al., 1984). O ciclo reprodutivo do 

roedor Holochilus sp é semelhante ao de outros pequenos mamíferos da região tropical. O 

período fértil das fêmeas dura cerca de 4 dias e os animais estão aptos para o acasalamento 

com 3 meses de vida. A gestação dura em média 21 dias com aproximadamente 7 filhotes 

por ninhada (PEREIRA, 1998). O propósito deste trabalho foi verificar o período de maior 

intensidade reprodutiva e o número de embriões encontrados em cada gestação do roedor 

fêmea do gênero Holochilus no município de São Bento – MA. No estudo, foram 

realizadas capturas mensais de até 10 roedores Holochilus spp (Figura 1. A), de forma 

aleatória quando ao sexo. Para a captura foram utilizadas armadilhas do tipo Tomahawk 

(Figura 1. B), depositadas em alguns pontos do campo alagado do município de São 

Bento, onde esses animais costumam fazer seus ninhos utilizando a vegetação aquática. Os 

roedores capturados foram conduzidos ao laboratório da Fazenda Escola na cidade de São 

Bento. No laboratório, todos os roedores capturados foram analisados através do método 

de Kato-Katz (Figura 1. C) para comprovar a positividade para S. mansoni, fator que pode 

ser confirmado pela presença de ovos do parasita nas fezes. Nesse processo foram 

utilizadas três lâminas para cada amostra de fezes. Após a análise de positividade, esses 

roedores foram adequadamente anestesiados com ketamina 5% e cloridrato de xylasina 

2%, sendo utilizados 0,1 e 0,2 mL por 100g de peso, e administrado por via intraperitoneal. 

Em seguida, foram obtidos o comprimento total, o peso corporal e foram determinados os 

sexos desses roedores. Nas fêmeas, foi realizada a incisão com tesoura cirúrgica da porção 

ventral do corpo, para a verificação da existência de embriões implantados. No caso da 
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presença de embriões, os mesmos foram contados. Por fim, foi anotado o período 

estacional do município de São Bento em cada mês de captura, para determinar qual o de 

maior intensidade reprodutiva. Dentre os roedores capturados, ocorreu dominância de 

machos em quase todos os meses. A maior ocorrência de machos pode está relacionada à 

aleatoriedade da captura quanto ao sexo. Constatou-se que os machos são maiores e mais 

pesados que as fêmeas, nos entanto, se elas estiverem grávidas podem apresentar peso 

corporal maior, principalmente se a quantidade de embriões que elas carregam for maior. 

Quanto ao comprimento, não foram verificadas diferenças em relação às fêmeas grávidas. 

No que diz respeito à positividade para S. mansoni, observou-se que houve quase que uma 

constância da infecção. O mês de maio apresentou o maior índice de positividade para a 

doença, com 55,5% e o mês de setembro, o menor índice de infecção, com apenas 10% 

(Figura 2. A). Observa-se também no gráfico, que os maiores picos de infecção por S. 

mansoni nos roedores ocorreram no período chuvoso do município de São Bento (janeiro-

julho). Esses resultados concordam com os relatados por Ramos et. al. (1970) que 

demonstraram que quanto maior o índice de chuvas, maior será a possibilidade do 

aparecimento de amostras positivas. Quanto às fêmeas capturadas, nos meses de maio, 

junho e julho todas as fêmeas encontradas estavam prenhas, indicando que estes meses 

correspondem ao tempo de maior intensidade reprodutiva desses animais. Quanto ao 

número de embriões, constatou-se que no período chuvoso (janeiro-julho) de São Bento, 

este número cresceu grandemente chegando a serem encontrados 12 embriões em uma 

única fêmea (Tabela 1). Essa quantidade é considerada bastante alta, pois esses animais 

são pequenos mamíferos e sabia-se que a quantidade aproximada de filhotes por ninhada 

era de 7. Esse dado indica uma elevada densidade populacional desses roedores na Baixada 

Maranhense. Dessa forma, o período chuvoso (janeiro-julho), correspondeu ao tempo de 

maior reprodução dos roedores Holochilus spp (Figura 2. B), pois nos meses desse 

período foram encontrados o maior número de fêmeas grávidas e também uma maior 

quantidade de embriões. Dado semelhante ao encontrado por Veiga-Borgeaud et. al. (1986) 

que afirmam que o ritmo de reprodução dos roedores é máximo durante a estação chuvosa 

e menos intenso, ou praticamente nulo, durante a estação seca. Em suma, constatou-se que 

esses animais apresentam um alto potencial reprodutivo, principalmente na época de 

chuvas, pois esses roedores apresentam hábito semi-aquático e dependem de recursos desse 

período chuvoso para a obtenção de energia para se reproduzir com maior eficiência. A 

alta taxa de infecção por S. mansoni juntamente com a intensa atividade reprodutiva que os 

roedores apresentaram, só agrava a esquistossomose na Baixada Maranhense, pois aumenta 

o número de roedores possivelmente reservatórios da esquistossomose e consequentemente 

contribui para um aumento da probabilidade de infecção em humanos. 

 

 
Figura 1. A: Exemplar de roedor do gênero Holochilus em ambiente natural. B: Armadilha 

Tomahawk. C: Análise de fezes pelo método Kato-Katz. 
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Tabela 1. Quantidade de embriões encontrados em cada mês, no município de São Bento - MA. 

 
 

 
Figura 1. A: Positividade para S. mansoni dos roedores silvestres no município de São Bento - 

MA. B: Fêmeas grávidas encontradas nos meses relativos aos períodos de seca e chuva no 

município de São Bento – MA. 

 

Palavras-chave: Baixada Ocidental Maranhense, Reprodução, Schistosoma mansoni.  
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A hanseníase é uma doença infecciosa crônica, causada pelo Mycobacterium leprae, sua 

predileção pela pele e nervos periféricos confere características peculiares a esta doença, 

tornando o seu diagnóstico simples em alguns casos. O M. leprae é um bacilo álcool-ácido 

resistente, devido ao elevado teor de lipídios estruturais na parece celular, que provoca 

uma grande hidrofobicidade, dificultando a coloração, um parasita intracelular, que não 

pode ser cultivado em meio tradicional, possui multiplicação lenta, afetando 

principalmente as áreas onde há menor temperatura: pele, membranas mucosas, os nervos 

periféricos e gânglios linfáticos. Os pacientes portadores das formas multibacilares são 

consideradas como a principal fonte de infecção. O glicolípido fenólico-1 (PGL-I) é um 

antígeno altamente específico de M. leprae, que permitiu o desenvolvimento de testes 

sorológicos (PGL-I, ELISA). O homem é considerado como o único reservatório natural 

do bacilo, apesar do relato de animais silvestres, naturalmente infectados, como tatu, 

roedores e macacos. No Brasil, a primeira descrição de tatus naturalmente contaminados 

com M. leprae foi no Estado do Espírito Santo  em 2002,  através da técnica de reação em 

cadeia da polimerase (PCR) e ensaio imunoenzimático - ELISA. Nesse sentido sabendo 

que tatus e outros animais silvestres já foram encontrados naturalmente infectados, o 

estudo do roedor Holochilus, quanto à infecção para M. leprae, será de grande valia, já que 

o mesmo é um hospedeiro alternativo da esquistossomose, podendo ser ou não um 

reservatório do M. leprae. Os roedores foram capturados no município de São Bento, com 

o auxilio de armadilhas do tipo TOMAHAWK, colocadas em pontos estratégicos do 

campo alagado, característico da área, foram colocadas durante a noite, tendo como isca, 

banana untada com pasta de amendoim. Os animais capturados foram conduzidos até o 

laboratório da Fazenda Escola (São Bento). A análise de positividade para S.mansoni foi 

realizada através do método de Kato-Katz, comprovado pela presença de ovos (com 

espículo) nas fezes, visualizados no microscópio óptico. A positividade também foi 

confirmada pela presença de vermes adultos no fígado e veias mesentéricas. Os roedores 

foram anestesiados para obtenção das medidas biométricas. A técnica de ELISA é um 

eficiente método para investigação soroepidemiológica da presença do M. leprae. Um 

completo exame físico foi feito na pele, focinho, orelhas, patas procurando por lesões. O 

sangue foi coletado através de punção venosa, centrifugado a 3.500 rpm, em seguida o soro 

foi separado e estocado a -20°C para testes sorológicos. Os fígados tiveram seus lobos 

esquerdos destinados à confecção das lâminas histológicas, onde cortes delgados e 

transversais foram realizados ao longo deste e fragmentos de pele da região ventral 

também foram destinados a confecção de lâminas histológicas. Foi capturado um total de 
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102 roedores, destes 89 foram submetidos a este trabalho, onde passaram por uma triagem, 

as lesões encontradas nos roedores podem ser resultantes de conflitos ocasionados pelas 

disputas territoriais e etc. Dos roedores submetidos ao exame parasitológico, 18 

encontraram-se liberando ovos nas fezes e/ou com a presença de parasitos adultos no 

fígado e/ou veias mesentéricas, conforme demonstra o Figura 1, das onze coletas nota-se 

que 10º obteve-se o maior índice, com cinco positivos. Quanto ao comprimento total (cm) 

e peso (g) dos roedores podem compreender entre as faixas. 

 
Figura 1: Positividade dos roedores por coleta. 

 

Tabela 1: Dados biométricos, maior e menor medida, dos roedores coletados. 

Medida Menor Valor Maior Valor 

Comprimento Total (cm) 24 41 

Peso (g) 97,42 360 

 

Depois de centrifugado, o soro foi armazenado em ependorfs e condicionados em 

temperatura ideal para a posterior detecção dos anticorpos, os soros ainda não foram 

submetidos a testes para a verificação dos anticorpos devido à ausência do kit com placas 

sensibilizadas para M. leprae. O ELISA se baseia na identificação de anticorpos e/ou 

antígenos, por anticorpos marcados com uma enzima, de maneira que esta enzima age 

sobre um substrato e a reação faz com que o cromógeno (microrganismo que produz 

coloração no meio onde se encontra) mude de cor. Os registros de animais silvestres (tatus) 

naturalmente infectados são datados desde 1974 em Louisiana, e infecções experimentais 

com M. leprae em tatus, primatas, roedores são bem sucedidas em pelo menos metade dos 

casos. Estudos realizados a respeito do consumo da carne do tatu comprovam que não há 

correlação entre o consumo da carne e a variável ter familiares com hanseníase. Porém 

questiona-se que a carne do tatu pode ser uma fonte ambiental de M. leprae. Estudos das 

cepas do M. leprae estão sendo realizados por alguns grupos de pesquisa e provavelmente, 

dentro de algum tempo, pode se afirmar se as cepas causadoras da hanseníase no homem 

são as mesmas causadoras da doença, por exemplo, nos tatus, através da diferenciação 

entre as cepas várias investigações epidemiológicas para identificar fontes de infecção e 

padrões de transmissão. Os estudos sugerem, que o contato direto ou manipulação pode ter 

alguma relação com a transmissão da hanseníase, entretanto não existe nenhuma outra 

evidência de outras portas de entradas conhecidas além das convencionais. Quantos aos 

resultados histológicos, não foi encontrado nenhum tipo de lesão ocasionado pelo bacilo, já 

pelo verme, no fígado foi possível confirmar a presença de ovos, assim como a quantidade 

que um indivíduo por albergar.  A lâmina positiva (Fig. 2A) exibe um processo 

inflamatório, denominado de granuloma hepático, o principal papel da reação 

granulomatosa na esquistossomose é proteger os tecidos do hospedeiro, isolando as toxinas 
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em potencial secretadas pelo ovo. Após a deposição dos ovos nos tecidos, eles são 

rapidamente cercados por infiltrados de células inflamatórias, resultando no granuloma.  

 

 
Figura 2: A) Fotomicrografia do fígado de Holochilus, seta indicando ovo de S. mansoni e 

reação granulamentosa. (E-H) (10X). B) Fotomicrografia do fígado destaque para a 

quantidade de ovos – (E-H) (10 X). 

 
Destaca-se que muitos roedores dados como negativos no exame parasitológico, estavam 

positivos a partir da análise das lâminas, ou seja, ainda não estavam em fase de eliminação 

dos ovos, ou não possuíam casais acasalados. É importante salientar que os soros ainda 

encontram-se armazenados para os testes, a fim de confirmar se este roedor pode ou não 

ser uma fonte ambiental do bacilo, assim como ela já é para outras doenças, quanto às 

análises histológicas nenhuma lesão foi observada semelhante a dos humanos com esta 

infecção. Ainda que não tenha sido provado que a hanseníase possa ser uma zoonose, a 

existência dos bacilos em animais selvagens pode ter sérias implicações nos programas de 

controle da doença em seres humanos. Assim como o Holochilus, um animal silvestre 

apresenta-se como um bom hospedeiro (alternativo) da esquistossomose, o mesmo pode 

ser hospedeiro de outras doenças, neste caso a hanseníase, sendo assim o presente trabalho 

tem sua relevância e demanda maior esforço e recursos no que se refere à obtenção de 

dados sorológicos. Assim, este trabalho como outros, longe de querer provar a transmissão 

da hanseníase através do contato como animais silvestres quer chamar a atenção de que 

outras fontes de M. leprae possam estar implicadas na transmissão deste microrganismo 

aos seres humanos, e até assumindo um papel importante na manutenção da endemia em 

alguns países. 
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Segundo estimativas da própria OMS, aproximadamente 1,2 milhão de pessoas em todo o 

mundo morrem vítimas dos acidentes de trânsito (AT) a cada ano (BACCHIERI & 

BARROS, 2013). Nesse contexto, devemos destacar o papel das motocicletas como grandes 

participantes nas altas taxas de mortalidade observadas. No Brasil, o número de vítimas por 

acidentes de motocicleta superou as vítimas de acidentes automobilísticos em 2007 e 

ultrapassou os pedestres em 2009 (MARTINS et al, 2013), o que coloca os motociclistas 

atualmente como principais vítimas dos acidentes de trânsito (BACCHIERI & BARROS, 

2013). O objetivo deste trabalho foi analisar o perfil clínico-epidemiológico das vítimas de 

trauma por acidente de motocicleta internadas em um hospital público de Caxias – 

Maranhão, bem como iIdentificar fatores de risco relacionados à ocorrência dos acidentes 

envolvendo condutores de motocicletas, analisar os tipos de lesões mais frequentes nos 

condutores de motocicleta envolvidos em acidentes e sua distribuição por regiões 

anatômicas e divulgar os resultados obtidos à comunidade médica. Os dados foram 

colhidos dos prontuários médicos dos pacientes e a partir de entrevistas individuais com os 

pacientes internados utilizando-se um questionário com 17 questões abordando 

informações sobre a vítima e o acidente. Foram entrevistados 50 pacientes internados nas 

enfermarias do hospital geral municipal de Caxias-Ma Gentil Filho no período da pesquisa. 

As variáveis analisadas foram: idade, sexo, procedência, horário do atendimento, 

mecanismo do trauma, utilização de capacete, ingestão de bebida alcoólica, portador ou 

não de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), tipo de lesões sofridas e área anatômica 

das lesões. Dos 50 pacientes entervistados que se enquadravam nos critérios de inclusão da 

pesquisa, 36 eram do sexo masculino, enquanto 14 pacientes eram do sexo feminino. No 

que diz respeito à faixa etária, a mais envolvida foi a dos 16 aos 30 anos, com 19 pacientes, 

o que corresponde a 38% do total, seguida da faixa que vai de 31 a 45 anos, com 18 

pacientes (36%). O restante das faixas etárias está representado no gráfico da figura 1. Em 

relação às outras variáveis demográficas, 62% dos pacientes possuíam apenas o ensino 

fundamental completo, 20% cursaram todo o ensino médio, 14% eram analfabetos e 

apenas 4% possuíam ensino superior. A maioria dos pacientes era solteira (28 pacientes, 

correspondentes a 56% do total, contra 13 casados) e as ocupações mais encontradas foram 

estudante e desempregados, ambos com 22% do total.  Na distribuição por localidade, 34 

pacientes (68% do total) eram do município de Caxias, enquanto 16 pacientes eram de 

outros municípios.  
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Figura 1: Distribuição por Idade. 

 

A maioria das vítimas foi atendida no turno da noite (23 pacientes – 46%), seguido pelo 

turno da tarde (17 pacientes – 34%). Em relação ao dia da semana, o maior número de 

atendimentos no presente estudo se deu aos sábados, com 18 casos (36%), seguido pelos 

domingos com oito casos (16%) e sextas, com sete casos (14%). O tipo de acidente mais 

comum foi a colisão, com 70% dos casos, seguida da queda, com 28% dos casos. Em 

relação ao uso do capacete, foi observado que 23 pacientes (46%) faziam uso do 

equipamento de proteção no momento do acidente e 27 (54%) não faziam. Na distribuição 

por sexo foi constatado que 17 (47%) pacientes do sexo masculino utilizavam o capacete 

contra 19 (53%) que não utilizavam, enquanto seis mulheres (42,8%) utilizavam o capacete 

contra oito (57,2%) que não utilizavam. Do total de pacientes entrevistados, 15 relataram 

que já tinham sofrido acidente de motocicleta anteriormente, enquanto 35 pacientes nunca 

se envolveram em acidente desse tipo antes. Dos 15 pacientes que já sofreram acidente, 

73,3% eram do sexo masculino e 26,6% do sexo feminino. O gráfico da figura 2 mostra a 

distribuição da posição na motocicleta por sexos. Dos 30 pacientes do sexo masculino que 

eram condutores apenas nove (30%) eram habilitados a pilotar a motocicleta, enquanto 21 

(70%) não possuíam a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).  

 
Figura 2: Distribuição por sexo de condutores e passageiros. 

 

No sexo feminino foi constatado que todas as seis pacientes que eram condutoras da 

motocicleta no momento do acidente não possuíam a CNH. Por outro lado, apenas dez 

pacientes condutores (27,7%) relataram ingestão de bebida alcoólica antes do acidente, 
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enquanto 26 (72,2%) afirmam que não o fizeram. Do total dos pacientes que ingeriram 

bebida alcoólica, 90% eram do sexo masculino. Em relação à distribuição das lesões pelas 

áreas corporais, a região mais envolvida foi a dos membros inferiores, com 34 pacientes 

acometidos (60,7%), seguida dos membros superiores, com 15 pacientes (27,7%). Dos 

pacientes com acometimento dos membros superiores, 18 (52,9%) precisaram de cirurgia 

de emergência, contra um paciente (6,6%) com acometimento dos membros superiores que 

necessitaram. Diante disso podemos concluir que os acidentes de motocicleta mais 

comumente envolvem os homens, na faixa dos 16 aos 30 anos, que cursaram apenas até o 

ensino fundamental e solteiros. O tipo mais comum é a colisão, com maior número nos 

finais de semana, principalmente no sábado, com maior número de atendimentos sendo 

realizados no período da noite. Além disso, a maioria dos pacientes não utiliza capacete, 

assim como a maior parte dos condutores não são habilitados para pilotar motocicletas. As 

lesões mais observadas foram em membros inferiores, sendo que a maior parte dos 

pacientes com essa região anatômica comprometida necessitou de cirurgia de emergência. 

As regiões menos acometidas foram pelve, tórax e face. 
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A água é um recurso natural de suma importância e indispensável para todos os seres 

vivos. Porém, esse recurso vem sofrendo alterações em suas propriedades físicas, químicas 

e biológicas, devido principalmente à carência de políticas públicas voltadas para a sua 

preservação. O problema enfrentado é a má qualidade da água que acaba por facilitar o 

acometimento da população por doenças de veiculação hídrica. E dentre essas doenças 

tem-se a Criptosporidiose ou Criptosporidíase, que é uma infecção causada por 

protozoários do gênero Cryptosporidium (FRANZEN, 1999). São várias ocorrências de 

Criptosporidiose atribuídas ao consumo de água, devido principalmente à resistência dos 

oocistos aos mais variados métodos utilizados em tratamento da água como cloração, 

ozonização ou filtração. (SPÓSITO, 1998). Assim, avaliar e elaborar uma gestão de riscos, 

abordando todas as fases do sistema de abastecimento, desde a origem da água bruta até a 

torneira do consumidor, é uma das formas mais eficazes para garantir a segurança 

constante da água potável (WHO, 2004). O presente trabalho objetivou-se avaliar a 

incidência de Cryptosporidium sp. no abastecimento de água em domicílios no município 

de Imperatriz, estado do Maranhão, Brasil, como também identificar possíveis ocorrências 

de casos endêmicos de Criptosporidiose no período da pesquisa e conferir a partir das 

fontes, dos sistemas de distribuição e residências locais a existência de oocistos de 

Cryptosporidium sp. nos sistemas de distribuição e residências locais a existência de 

oocistos de Cryptosporidium sp. Os pontos de coletas foram selecionados através do 

mapeamento dos bairros do município de Imperatriz junto à Secretaria Municipal de 

Urbanismo. Do respectivo levantamento junto à Secretaria de Urbanismo foram sorteados 

cinco bairros do município de Imperatriz, são eles: Conjunto Nova Vitória, Habitar Brasil, 

Vila Fiquene, Bacuri e Centro. Em cada residência selecionada foram coletados 250 mL de 

água da forma usualmente consumida pelos moradores e os mesmos respondiam um 

questionário in loco. Foram analisadas 220 amostras utilizando-se o método de 

concentração de oocistos por centrifugação, seguido da coloração segundo o método à 

quente de Ziehl-Neelsen, posteriormente a identificação e contagem de estruturas álcool-

ácido resistentes (AAR) com o microscópio óptico utilizando as objetivas de 40x e 100x., 

conforme demonstra a Figura 1.  Com a aplicação do método de coloração de Ziehl-

Neelsen, os oocistos de Cryptosporidium apresentaram-se em tom avermelhado, segundo 

evidencia a Figura 2. 
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Figura 1 – Etapas do processamento do material coletado no LABIO/CESI/UEMA, 2014  

 

 
Figura 2 - Oocistos de Cryptosporidium sp. fotografado em câmera digital no Laboratório 

de Biologia do CESI/UEMA, estado do Maranhão, Brasil, 2014 

 

O coeficiente geral de incidência foi de 88,64% (195/220) e 11,36% (25/220) foram 

negativas (Tabela 1). Analisando-se pela forma de abastecimento, as amostras coletadas 

nas residências que tinham a forma de abastecimento de poços houve uma incidência de 

100% (150/150), enquanto as amostras coletadas nas residências cuja água passa pela 

estação de tratamento encontrou-se uma incidência menor de 64,28% (45/70). 

 

Tabela 1 - Tabela de controle de resultados dos oocistos encontrados nas amostras de cada 

bairro selecionado no município de Imperatriz, Maranhão, 2014 

BAIRRO ( + )    ( + + ) ( + + + )  NEGATIVAS  

Habitar Brasil    5        10       35               0  

Vila Fiquene    10        15       25               0  

Conj. Vitória    15        20       15               0  

Bacuri    25        5       0               20 

Centro   10        5       0               5  

Total    65       55       75              25                  

 

A B C 

D E F 
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Analisando-se as amostras que reagiram positivamente verifica-se que, 33,33% (65/195) 

das amostras apresentaram apenas um oocisto. Em 28,20% (55/195) das amostras 

apresentaram de um a dez oocistos. E em 38,46% (75/195) das amostras apresentaram 

mais de dez oocistos.   Para Farias (2000), a determinação da potabilidade da água 

baseando-se na ausência do grupo coliformes e E. coli vem seriamente criticada, pois 

parasitas como o Cryptosporidium é de grande interesse para saúde publica, por seu 

potencial infeccioso e sua capacidade de causar grandes surtos diarreicos. Os resultados 

divergem com os obtidos por Muller (1999), que obteve uma incidência bem menor dos 

oocistos de Cryptosporidium em águas tratadas da região metropolitana de São Paulo, com 

apenas 33,33%. A incidência encontrada, também discorda com o resultado obtido por 

Sousa (2009), que encontrou de 66,66% das amostras analisadas nos bairros do município 

de Imperatriz, Maranhão. Porém, as análises das amostras coletadas das residências cuja 

forma de abastecimento eram poços, se obteve 100%, o que concorda com os resultados 

encontrados por Laberge e Griffiths (1996), como também Gamba et al. (1996) e Sousa, 

(2009). A alta incidência permite concluir que, as águas domiciliares necessitam de maior 

tratamento, pois apresentaram um número grande de oocistos. Observou-se que existe a 

necessidade de se difundir informações à população sobre medidas profiláticas, evitando 

assim o acometimento pela enfermidade. 
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2.4 CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

2.4.1 Química 
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ESTUDO DA BIODISPONIBILIDADE DE COBRE E C ÁDMIO EM SOLOS DO 

CERRADO DO SUDOESTE DO MARANHÃO POR ISOTERMA DE ADSORÇÃO. 

 

Orientando: Bruno Sampaio da SILVA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de Licenciatura em Ciências com habilitação em Química – 

CESI/UEMA. 

 

Orientador: Jorge Diniz de OLIVEIRA. 

Prof. Dr. Sc. Do Departamento de química e biologia – CESI/UEMA. 

 

Isoterma de adsorção é a relação gráfica entre a concentração de íons adsorvidos  pela fase 

sólida e concentração de cadmio e cobre  na solução final ou de equilíbrio Ce. O formato 

das isotermas, principalmente sua inclinação inicial, é conveniente para descrever o 

comportamento especiação química, assim como o MINTEQA2 (ALLISON et al., 1990). 

O ajuste de resultados experimentais a modelos de adsorção fornece informações 

importantes sobre a capacidade de retenção e a força pela qual o adsorvido está preso ao 

solo. A característica de reter moléculas em uma determinada superfície e o grau com que 

elas se acentuam caracterizam o estudo de adsorção, esse fenômeno pode ocorrer em 

diversas interfaces do analito, tanto Gás-solido, solução-gás, solução α -solução β ou como 

no caso estudado solução-solido (QFL 0406 IQ-USP). A capacidade de adsorção varia de 

acordo ao material adsorvido, é importante lembrar que a superfície de um sólido é 

composta por um grande número de sítios, e que cada sítio pode ser ocupado por uma 

molécula adsorvida logo adsorção só será completa se todos os sítios forem ocupados, 

formando uma mono camada. O estudo realizado visou analisar a capacidade de adsorção 

de cobre e cádmio assim como sua biodisponibilidade em ambiente antropizado e ambiente 

natural no bioma Cerrado do sudoeste do Maranhão utilizando isotermas de adsorção com 

os modelos de Freundlich e Langmuir na verificação de qual melhor se adequou mediante 

aos resultados. As amostras são provenientes do Banco de Dados do Projeto Fauna de 

Califorídeos e Sarcofagídeos na zona fitogeográfica do estado do Maranhão, desenvolvido 

pelo grupo de pesquisa do laboratório de zoologia do Centro de Estudos Superiores de 

Imperatriz- UEMA, em parceria com o laboratório de invertebrados do Instituto de 

Ciências Biológicas- UFPA. As unidades amostrais são de áreas do município de Riachão- 

MA, sendo elas de condições naturais e antrópicas. A escolha das áreas antropizadas foi 

baseada na presença de impactos antrópicos decorrentes de desmatamento para plantação 

de pastagem e pela ocorrência de gado. As amostras foram coletadas e armazenadas para o 

laboratório de acordo metodologia proposta por Camargo et al.(2009). Os resultados na (Tabela 

1) resume os dados dos gráficos da figura 1 e 2.  De acordo a parâmetros físico-químicos 

(SILVA et al.,2013) os valores de NF é uma indicação se a isoterma é favorável e da 

capacidade do adsorvente, assim valores de NF > 1 representam uma adsorção favorável. 

Note que somente na área Natural de Riachão para o íon Cd 
2+

 o resultado foi favorável, 

sendo o seu valor de NF>1 e que os valores de regressão para isoterma de Freundlich 

foram os que chegaram mais próximo de uma linearidade e se comparada aos resultados 

das isotermas de Langmuir. Os resultados de biodisponibilidade mostraram-se superior nas 

áreas naturais de Riachão- MA, para as duas espécies metálicas, no entanto as frações 

biodisponiveis de íons Cu
2+

 são maiores que as dos íons de Cd
2+

.  
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Tabela 1: Valores dos parâmetros de Cd
2+ 

e Cu2+ para as isotermas de Freundlich. 

Cd
2+

 

Área R KF (kg L
-1

) NF (g L
-1

) Kd Kdcalc 

Riachão Antrópica 0,457 0,343 0,143 0,15 2,5E-5 

Riachão Natural 0,992 -0,710 1,012 0,06 9,9E-05 

Cu
2+

 

Área R KF (kg L
-1

) NF (g L
-1

) Kd Kdcalc 

Riachão Antrópica 0,849 0,501 0,338  56,08 3,7E-05 

Riachão Natural 0,601 0,476 0,179 95,07 6,4E-06 
R=regressão linear, KF = o coeficiente de partição para o processo de sorção em kg L

-1
,  

NF= indica a reatividade dos sítios de ligação do solo em (g L
-1

), Kd= O coeficiente de distribuição. Kdcalc= 

O coeficiente de distribuição do biodisponivel. 

                    Riachão Cd
2+

 Antrópica     Riachão Cd
2+

 Natural 

 

  

 

 

,  

 

Figura 1: Isoterma de Freundlich áreas Antrópicas e naturais de Riachão 
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Figura 2: Isoterma de Freundlich  áreas Antrópicas e naturais de Riachão. 

 

 

Palavras-chave: Cerrad,. Adsorção, Solo. 
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Durante os últimos anos o uso de agroquímicos tem aumentado a preocupação ambiental, 

devido à aplicação indiscriminada no meio ambiente. Dentre os herbicidas, os mais 

utilizados para o controle de ervas daninhas são os de princípio ativo glifosato (N-

(fosfonometil) glicina), não-seletivo, sistêmico, pós-emergente, representa 60% do 

mercado mundial de herbicidas não seletivos, apresenta elevada eficiência na eliminação 

de ervas daninhas (Tomlin, 2009). Mesmo sento pouco tóxico, há evidências de efeitos 

deletérios no ambiente, principalmente devido resistência adquirida por algumas espécies de 

ervas, após o uso prolongado do herbicida. Estudos de degradação no solo são essenciais 

para avaliação da persistência de agroquímicos, e a ação dos microrganismos do solo sobre 

os inseticidas constitui-se em um mecanismo de maior importância. O uso de bactérias 

produtoras de biosurfactantes se constitui num grupo de microrganismos atrativo e 

promissor para a sua investigação como agentes degradadores para monitorar 

contaminações de solo e águas (Salama, 2011). Assim, o presente trabalho teve como 

objetivo avaliar a biorremediação do herbicida glifosato por linhagens bacterianas 

provenientes de solo rizosférico com potencial biotecnológico para produção de 

biossurfactantes. 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 glifosato, comercializada como Roundup, herbicida da Monsanto, 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). As amostras de solos não contaminadas e 

contaminadas com glifosato foram coletadas no município de Balsas, Carolina e Imperatriz 

(MA), situados no Cerrado Meridional Maranhenses em diferentes locais escolhidos 

aleatoriamente, na profundidade de 0 a 20 cm (horizonte A), retirando-se a cobertura 

vegetal, sendo amostras de áreas sem histórico de aplicação de glifosato e outra com 

histórico de aplicação em diferentes culturas. Para o isolamento de bactérias possíveis 

produtoras de biossurfactantes foram feitas diluições decimais seriadas em solução salina 

(0,85%) até 10-15 e plaqueadas em ágar padrão para contagem (PCA), seguido de 

incubação a 30 °C por 24 e 48 horas.As bactérias obtidas foram replaqueadas em ágar-

sangue por 24 e 48 horas a 30 °C. A presença de halo de hemólise indica a produção de 

biossurfactantes. Os gêneros bacterianos foram identificados através das características 

morfológicas microscópicas e macroscópicas, além de serem submetidos a testes 

bioquímicos de atividade enzimática (amilase, protease, lecitinase, gelatinase, catalase, 

oxidase, urease), fermentação de açúcares (lactose, sacarose, frutose, maltose, manitol, 

glicose), fenilalanina, citrato, ágar lisina ferro (LIA), ágar três açúcar e ferro (TSIA), 

vermelho de metila (VM), Voges-Proskauer (VP), indol, motilidade, nitrato de acordo com 

Bergey’s (1984). A produção dos biossurfactantes foi avaliada empregando meio base para 

a fermentação proposto por Bicca, Fleck e Ayub (1999) acrescentado da fonte de carbono 

selecionada. O meio de produção de biosurfactantes foi obtido utilizando frascos de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Roundup
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monsanto
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erlenmeyer de 250 mL contendo 50 mL do meio base proposto por Bicca, Fleck e Ayub 

(1999), previamente esterilizado e foram testados diferentes valores de pH (5,0; 6,0; 7,0 e 

8,0), tempo de fermentação (48, 72 e 96 horas) e diferentes fontes de carbono (glicose, 

sacarose, manitol, caldo de cana, glicose mais frutose e frutose) nas concentrações de 1 a 

5%. As análises foram realizadas em triplicata. Cada bactéria foi inoculada em tubos de 

ensaio contendo 5 mL de caldo nutriente e incubada por 24 h. a 30 
o
C. Após a incubação, 

foi feita a suspensão de células de cada tubo e submetida à leitura de densidade óptica a 

620 nm até 0,05 para padronização do inóculo sendo então transferida para frascos de 

erlenmeyer de 250 mL contendo 45 mL de meio de produção seguido de incubação a 30 
o
C 

e 200 rpm. O caldo de fermentação foi centrifugado a 13608 g a 4 
o
C por 20 min. para 

separação das células. A determinação da presença de biosurfactante foi avaliada após 20 

dias de incubação das amostras foi realizado o teste do colapso da gota. Para tal, 5,0 mL de 

cada caldo com crescimento bacteriano foi colocado em placas de Petri e posteriormente, 

adicionou-se 0,05 ml de glifosato em diferentes concentrações. Os resultados da dispersão 

da gota de glifosato em cada uma das amostras foram comparados com o caldo sem 

crescimento bacteriano (controle negativo) e com o meio de cultura contendo 0,5 mL de n-

lauril sarcosinato de sódio 1 ppm (controle positivo). O índice de emulsificação (E24) foi 

determinado em tubos de ensaio com tampa de rosca pela adição de 2,0 mL de tolueno a 

3,5 mL do sobrenadante, misturando em agitador de tubo por 2 min. e deixado em repouso 

por 24 horas. O índice foi calculado como porcentagem da altura da camada emulsificada 

(cm) dividida pela altura total da coluna do líquido (cm). O índice (E %) foi determinado 

de acordo com a equação: E % = altura da camada emulsionada (cm) x 100/altura total do 

liquido (cm). Onde: E (%) = índice de emulsificação. Os resultados mostraram que de um 

total de doze colônias microbianas morfologicamente distintas, incluindo 10 bactérias e 02 

fungos filamentosos. Das linhagens bacterianas 60% foram caracterizadas como Gram-

negativa, confirmando o relato de que muitas bactérias gram-negativas são isoladas de 

locais com histórico de contaminação por agroquímicos. O teste drop-collapse é uma 

medida indireta da atividade superficial de uma amostra analisada contra óleo, sendo que o 

maior diâmetro representa uma melhor atividade superficial da amostra testada. Das 

linhagens isoladas, apenas três apresentaram atividade superficial, são elas: F01, F02 e 

M05. O controle positivo (SDS 1%) apresentou espalhamento da gota e os controles 

negativos, água destilada e o meio não inoculado, permaneceram inalterados. As linhagens 

bacterianas F02 e M05 foram selecionadas para as posteriores análises, pois apresentaram 

resultados promissores no ensaio de emulsificação. As linhagens bacterianas F02 e M05, 

isoladas do solo rizosférico foram classificadas como bacilos Gram-positivos. Os 

resultados das provas bioquímicas caracterizam os isolados bacterianos como aeróbio 

estrito, oxidase positivo, motilidade positivo, glicose positivo e lisina positiva. Esses 

resultados representam algumas das características-chave que agrupam as linhagens 

bacterianas em estudo na família Pseudomonadaceae, além de apresentar resultado positivo 

em todos os meios seletivos para Pseudomonas. As duas linhagens bacterianas testadas 

foram capazes de produzir biossurfactante em meio de cultura nas concentrações de 

glifosato testadas. Nenhum crescimento bacteriano e índices de emulsificação foram 

obtidos nos frascos controles não inoculados, com as respectivas concentrações de 

glifosato analisada. O caldo livre de células das linhagens bacterianas apresentou bons 

índices de emulsificação (E24) contra óleo mineral, que variaram entre 15 a 66%, de 

acordo com o período de cultivo. Os maiores valores do E24 (>35%) foram formados pelos 

caldos livres de células, de ambas as linhagens bacterianas, cultivadas nas concentrações 

de 0,25 e 0,45%, no período de 24 a 120 h, sendo 48 h o melhor tempo de cultivo para 

produção de biossurfactante. As linhagens bacterianas apresentaram o melhor 

comportamento metabólico de produção de emulsificado nas concentrações de 0,25 e 
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0,45% de glicose, mas à medida que diminuía ou aumentava essas concentrações ocorria 

uma considerável redução da formação de emulsificado. A influência do pH no meio de 

cultura e da temperatura no tempo tem efeito direto na síntese de biossurfactante, na escala 

de valores testadas. A atividade do biossurfactante de ambas as linhagens bacterianas foi 

melhor (>46%) no pH 7.0, na temperatura de 35 ºC. Essas condições de cultivo podem 

possibilitar uma maior atividade enzimática e com isso acelerar o metabolismo celular, 

resultando numa maior produção de biossurfactante. A relação entre crescimento celular e 

produção de emulsificado no tempo foi determinada para ambas as linhagens bacterianas, 

após o processo de otimização das condições de cultivo (0,25% de glifosato, pH 7.0, 35 ºC, 

24 h), onde a medida do crescimento celular foi expressa pela concentração de biomassa e 

a atividade do biossurfactante pelo índice de emulsificação (E24). Para ambas as linhagens 

bacterianas a produção de biossurfactante esteve associada ao crescimento celular, 

confirmando a relação direta que existe entre a utilização do substrato, crescimento celular 

e produção de biossurfactante no tempo. O valor máximo de E24 e de crescimento celular 

de ambas as linhagens bacterianas foi observado nas primeiras 24h de cultivo, fase de 

crescimento exponencial, sendo a maior concentração de biomassa bacteriana observada 

para as linhagens F02 e M05, que alcançou o valor de 0,00524 mg/mL. Após o período de 

24h de incubação, foi verificado um decréscimo gradativo da biomassa bacteriana das 

linhagens testadas, identificada como a fase de morte celular, sem afetar estatisticamente 

os níveis de formação de emulsificado. Estes resultados indicam que a produção de 

biossurfactantes pelos microrganismos ocorre, predominantemente, durante a fase de 

crescimento exponencial, sugerindo que o biossurfactante é produzido como um 

metabólito primário, acompanhando a formação da biomassa celular. 

 

Palavras-chave: glifosato, degradação biológica, Biosurfactantes. 
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O setor industrial constitui-se, assim, na principal e mais diversificada fonte de introdução 

de metais pesados no ambiente aquático. Os elementos metálicos que tem despertado 

atenção, dada a sua larga utilização e ocorrência, é o cromo e o cádmio. Um dos efeitos 

mais sérios da contaminação ambiental por metais pesados é a bioacumulação dos 

poluentes pelos organismos vivos (Zouboulis et al., 2010). O acúmulo de metais e outros 

poluentes industriais pelos organismos podem ter efeito bastante abrangente já que 

possibilita o transporte dos contaminantes via teia alimentar para diversos níveis tróficos 

da cadeia alimentar. Em geral, o tratamento de efluentes contendo metais em especial o 

cromo e cádmio, evolve processos físico-químicos, tais como floculação e/ou precipitação, 

eletrólise, cristalização e adsorção. Nos últimos anos, grande número de estudos visando à 

utilização de microrganismos/biomassas para remoção de metais pesados de efluentes. 

Esse mecanismo de adsorção passiva de íons metálicos a determinados tipos de biomassas 

é denominado de biossorção. Assim, o presente trabalho teve como objetivo selecionar 

fungos filamentosos de solos rizosféricos com capacidade de adsorver íons Cd
2+

 e Cr
6+

 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. As linhagens fúngicas 

foram isoladas do Cerrado Maranhense com histórico de contaminação com metais 

potencialmente tóxicos. 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, 

lavada com água destilada estérial, seca a 60 ºC por 16 horas e pulverizada para ser 

utilizada nos testes de biosorção em batelada. 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 metálicos 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 demonstraram que a quantificação do Cr(VI) em todos os 

experimentos foi realizada por meio da curva padrão, através de regressão linear, com 

medidas de absorbâncias realizadas em 542 nm, na faixa de concentração entre 0,0625 a 

50,0 mg L
-1

 de Cr(VI) e n = 10, apresentou um coeficiente de correlação (r) igual a 
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0,99984, um desvio padrão de 0,004 com um limite de detecção estimado de 0,054 mg L
-1

. 

Obtendo a equação: Absorbância = 0,20751 x concentração de Cr
6+

 + 0,05528. O melhor 

desempenho na biossorção do crômio (VI) em solução manteve-se na faixa de pH entre 2 e 

3, sendo mais expressivo em pH 2, com capacidade de adsorção de 2.200 mg g
-1

. Assim, 

todos os ensaios de biossorção foram realizados em valores de pH 2, minimizando erros de 

quantificação quanto à remoção de metal pela biomassa em estudo. O tempo de equilíbrio 

para a biossorção de Cr
6+

 ocorreu em duas fases. Uma fase inicial onde a biossorção foi 

rápida contribuindo significativamente para a captação do íon metálico presente na 

solução, atingindo o equilíbrio em 72 horas, devido à existência de uma grande quantidade 

de sítios vazios para a adsorção. Com o decorrer do tempo, uma segunda fase, mais lenta, 

constante e pouco significativa foi observada. Nessa etapa a quantidade de sítios vazios 

diminui e começam existir a presença das forças repulsivas das moléculas do metal já 

adsorvidas, o que dificulta o processo de adsorção nos sítios restantes. A relação da 

quantidade de Cr
6+

 sorvida (q) em função das concentrações de equilíbrio (Ce). Observa-se 

que até a concentração sorvida de 9.000 μg g
-1

, que corresponde à concentração adicionada 

de 50,0 mg L
-1

, ainda existiam sítios de sorção capazes de interagir com o cromo 

hexavalente. Acima desta concentração ocorreu saturação dos sítios, pois praticamente 

todo o Cr
6+

 adicionada permaneceu no sobrenadante sem ser sorvida. Dentro de certos 

valores de concentração, a equação de Freundlich descreve de maneira adequada a sorção, 

apresentando limitações para concentrações muito elevadas (Barrow, 1978). Sendo assim, 

tornou-se necessário determinar a faixa adequada de concentração de Cr
6+

, para construir 

as isotermas de Freundlich. Com base nesses resultados utilizaram-se as concentrações em 

equilíbrio de 5,0 a 50,0 mg L
-1

 de Cr
6+

 para a obtenção da isoterma de Freundlich (q = 

486,2Ce
0,7802

, R
2
 = 0,9842) (Figura 1), a qual permitiu descrever a relação entre as 

concentrações de cromo (VI), em solução e em fase sólida, e obter os valores de Kf e n. 

 

 
Figura 1. Isotermas de sorção do íon Cr

6+
 ajustadas pelo modelo de Freundlich (C = 5 a 50 

mg L
-1

, T = 30 °C, pH 5) utilizando biomassa inativa de Aspergillus ochraceus. 

 

A isoterma de sorção encontrada enquadra-se no tipo-L, de acordo com a classificação 

proposta por Giles et al. (1960), indicando uma alta afinidade da biomassa em relação ao 

metal. Verificou-se que a equação de Freundlich ajustou-se adequadamente para descrever 

a sorção de cromo (VI) na biomassa fúngica utilizada, uma vez que o coeficiente de 

determinação encontrado foi elevado (R
2
 = 0,9842). O alto valor do coeficiente de 

Freundlich encontrado (Kf = 486,2) indica que a capacidade de sorção da biomassa fúngica 

é muito elevada. Os valores de 1/n podem demonstrar se o processo de adsorção é 
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favorável (valores entre 0 e 1) ou desfavorável. No caso da biomassa em estudo, o valor de 

1/n foi de 0,7802, podendo-se considerar que a adsorção de cromo hexavalente na 

biomassa foi favorável. Quanto maior o valor de 1/n maior a tendência dos valores 

experimentais se ajustarem ao modelo de Freundlich. A espectrometria na região do 

infravermelho é uma técnica normalmente utilizada para identificar a presença de grupos 

funcionais que constituem o material adsorvente. Os espectros FTIR obtidos para a 

biomassa morta de Aspergillus ochraceus indicam a presença de polissacarídeos, grupos 

hidroxilados, carboxilados e aminados, como esperado para a parede celular fúngica. As 

micrografias de MEV para a biomassa de Aspergillus ochraceus demosnstrou a presença 

de micélio profuso e abundante com hifas longas e cruzadas, grandes espaços vazios e 

poros entre as hifas miceliais, sendo, portanto, capazes de influenciar positivamente na 

cinética de biossorção. Com isso, podem aumentar a superfície de contato da biomassa 

com a molécula de Cr(VI). O ponto de carga zero (PCZ) da biomassa fúngica em solução 

O pH da biomassa utilizada foi 7,0 e 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 crômio possui carga superficial total negativa, que 

proporciona a adsorção do metal na biomassa inicialmente por atração eletrostática. 

 

Palavras-chave: metais potencialmente tóxicos, adsorção, Despoluição ambiental. 
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2.5 CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

2.5.2 Matemática 
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ALGORITMO DE PROCURA DE NÚMEROS PRIMOS DE MERSENNE. 

 

Orientando: Marcelo Oliveira RIBEIRO – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmico do Curso de Matemática Licenciatura – CECEN/UEMA. 

 

Orientador: João Coelho Silva FILHO. 

Prof. Dr. do Departamento de Matemática e Informática– CECEN/UEMA. 

 

O monge Marin Mersenne (1588-1648) pesquisou sobre os números da forma , 

onde p é um número primo. O número  tem possibilidade de ser primo se p 

for um número primo, , ,  = 31 e  são os primeiros primos de 

Mersenne, mas nem todo número da forma  é primo, o fato de p ser primo é 

condição necessária, mas não suficiente, pois . Como se observou, os 

números primos de Mersenne crescem exponencialmente e torna o trabalho demasiado. 

Devido a esta dificuldade em encontrar-se números de alta cardinalidade, em 1951, 

iniciou-se a contribuição de computadores eletrônicos para procurar grandes números 

primos, Alan Turing fez a primeira tentativa para encontrar novos primos de Mersenne 

usando um computador, no ano seguinte, Robinson, Lucas e Lehmer, descobrem os 

primos , , e em 1952, conseguiram descobrir os primos ,  e . 

Estas descobertas reiteram que o crescimento destes números é de ordem exponencial, o 

que explica o fato de que sejam conhecidos apenas 48 números primos de Mersenne, o 

último foi descoberto em 2013 através de um projeto de computação distribuída chamado 

GIMPS, e este número possui mais de 17 milhões de dígitos.  Desta forma, a pesquisa se 

configura na teoria Matemática e algoritmos práticos para selecionar números primos de 

Mersenne, utilizando a linguagem C++ em conjunto com a biblioteca de precisão 

aritmética arbitrária e os softwares utilizados na construção, testando os programas de 

distribuição livre. Assim, o algoritmo desenvolvido necessitou ao longo da pesquisa de 

teorias e programas que foram fundamentais no desenvolvimento deste algoritmo. A seguir 

são mostradas quais ideias foram envolvidas no desenvolvimento do algoritmo: 

O postulado de Bertrand – Todo número natural , sempre existe um primo  tal 

que  

O crivo de Eratóstenes – A ideia que envolve esse método é baseada no seguinte: Se um 

número natural  > 1 é composto, então ele é múltiplo de algum número primo  tal que 

. Equivalentemente é primo todo número a que não é múltiplo de nenhum número 

primo  tal que . 

O trabalho mostra que os números primos de Mersenne geram números primos muito 

grandes, o que torna o trabalho demasiado e exaustivo, assim faz-se necessário desenvolver 

algoritmos mais precisos, que de fato facilitem a busca por números primos cada vez 

maiores, em menos tempo e menor custo computacional. A seguir mostramos alguns 

programas computacionais que foram desenvolvidos e que deram origem ao algoritmo de 

procura de números primos de Mersenne: o primeiro programa feito foi a peneira de 

Eratóstenes, o objetivo era selecionar o maior números de primos possível, e esse 

programa imprimiu os primeiros 1000000 de primos. 
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Figura 6 - Implementação computacional do Crivo de Eratóstenes. 

 

Após a implementação do crivo, outro programa utilizado durante a pesquisa foi o que 

imprime os primeiros primos de Mersenne. 

 

 
Figura 7 - Programa que imprime os primeiros números primos de Mersenne. 

 

Com a utilização de teorias e programas, foi possível desenvolver o algoritmo de procura 

de números primos de Mersenne. Este algoritmo utilizado sistematicamente garante uma 

eficiência confiável, no entanto é necessário conjugá-lo a um hardware robusto para 

produzir uma lista de números primos de Mersenne em um intervalo consideravelmente 

grande. A partir dos testes realizados observou-se que a implementação desenvolvida para 

a busca de primos de Mersenne funcionou de forma satisfatória apresentando bom 

desempenho. 
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Tabela 3- Etapas do algoritmo de procura de números primos de Mersenne. 

ETAPA FUNÇÃO 

1 Definir um intervalo ; 

2 Utilizar a peneira de Eratóstenes para separar números primos; 

3 Gerar números da forma ; 

4 Retornar para Etapa 2; 

5 Obter uma lista de primos de Mersenne no intervalo dado. 

 

Palavras-chave: Algoritmo, Números primos, Primos de Mersenne. 
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2.5 CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

2.5.1 Arquitetura e Urbanismo 
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CATEGORIZAÇÃO DOS MICROCLIMAS DOS BAIRROS DO CENTRO, 

RENASCENÇA II E PONTA DO FAROL EM SÃO LUÍS 

 

Orientanda: Carolina de Oliveira BUONOCORE – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo – CAU/UEMA. 

 

Orientadora: Sanadja de Medeiros SOUZA. 

Profª. Drª. do Departamento de Arquitetura e Urbanismo CAU/UEMA. 

 

A Arquitetura e o Urbanismo, na função de servir ao bem-estar do ser humano e do meio 

ambiente, ganha diversas vertentes de estudo e especialização; nomes tais como 

bioarquitetura, arquitetura sustentável, arquitetura bioclimática e eficiência energética vêm 

ganhando cada vez mais destaque nos meios acadêmico e profissional; no ensino de 

arquitetura e urbanismo atuais, busca-se valorizar crescentemente a interação entre ser 

humano e ambiente, por intermédio do meio construído. Nesse contexto de interação, 

entende-se que o patrimônio edificado não deve ser tratado isoladamente de seu entorno, 

bem como cada edificação deve ser valorizada nestes termos arquitetônicos; é justamente 

nessa recíproca em que se baseia o objeto de estudo desta pesquisa, qual seja, a eficiência 

energética da construção, indissociável de conforto ambiental e de sustentabilidade 

aplicada à arquitetura. Dessa forma, propõe-se a observância do clima local na efetivação 

das diretrizes de projeto, de modo a tirar partido dos fatores climáticos para favorecer o 

bom desempenho energético da edificação e consequentemente reduzir os gastos com a 

importação e o desperdício de energias, recurso caro e por vezes danoso ao meio ambiente. 

O objetivo geral da pesquisa é elaborar diretrizes projetuais de eficiência energética para 

habitações situadas nos bairros do Centro, Renascença II e Ponto do Farol, mediante 

registro da direção do vento para definir sua predominância. Os objetivos específicos são: a 

elaboração de banco de dados referente às medições de frequência dos ventos efetuadas; a 

comparação desse banco de dados com o produzido anteriormente, na pesquisa de mesmo 

nome; a identificação de possíveis ganhos ambientais decorrentes da adoção das diretrizes 

propostas e a apresentação destas em mídia digital (CD). O Renascença II possui grandes 

empreendimentos residenciais, comerciais e/ou corporativos, que demandam em excesso a 

climatização e iluminação artificiais. O bairro já sofre os efeitos de uma ilha de calor 

urbana, por possuir grande parte de suas superfícies impermeabilizadas e/ou construídas. O 

bairro da Ponta do Farol apresenta morfologia semelhante à do Renascença, porém seu uso 

é mais residencial e o bairro é menor, com ênfase na questão das áreas públicas, que é rara 

atualmente, e na preocupação com o entorno, considerando que o bairro é uma entrada 

importante de ventilação proveniente do mar imediatamente próximo a este. Uma 

consideração a ser feita a respeito do bairro é a abundância de ventilação que o adentra, e 

por vezes pode haver desconforto pelo seu excesso. O bairro do Centro Histórico é o mais 

antigo de São Luís; sua ocupação inicial se deu poucos anos após a chegada dos 

colonizadores portugueses em 1612; o fato de ser uma cidade colonial portuguesa definiu 

as características, entre outros aspectos da cidade, da morfologia no espaço urbano da 

incipiente São Luís, analisadas aqui sob o aspecto do conforto ambiental. Entre elas, pode-

se destacar: a formação de largos e praças, ou seja, espaços abertos e arejados em meio às 

“estreitas” ruas e às edificações, que compartilhavam a mesma divisa lateral; o 

revestimento  de paredes externas, cuja predominância era de azulejos portugueses, os 

quais se ajustaram satisfatoriamente ao clima local; e a própria concepção do projeto 

arquitetônico, que trazia consigo elementos importantes tais como os pátios internos, os 

quintais etc; a descaracterização desses aspectos, atualmente, é o maior empecilho à 

aquisição do conforto ambiental passivo dentro da edificação. Tendo-se levantado as 
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principais características dos três bairros, partiu-se para a etapa de medições. O aparelho 

adquirido para o propósito da medição da direção do vento é uma biruta da marca Gerais 

Sinalizadores, constituída por uma haste metálica de 2,5 metros de altura e cone de 1,25 

metros. Com o auxílio de uma bússola, posicionada próxima à base da haste, seria possível 

determinar a predominância da ventilação nos dias de medição. Os resultados obtidos para 

cada mês de medição estão representados na figura 1, enquanto que os resultados 

conclusivos acerca de todos os meses de medição, na figura 2.  

 

 

Logo, concluiu-se através da etapa de medições que a predominância da direção do vento 

em São Luís é proveniente do Leste, ou seja, sentido Leste-Oeste. Antes de se propor as 

diretrizes aos bairros, elencam-se diretrizes relacionadas ao conforto ambiental no meio 

urbano: a ampliação das áreas verdes e/ou áreas livres; a redução de superfícies 

impermeáveis e o aumento de superfícies porosas; e a utilização de revestimentos e/ou 

superfícies de cores claras. Todas essas medidas visam atenuar os microclimas urbanos e 

potencializar as diretrizes para os bairros, que se baseiam na premissa de tirar partido da 

ventilação natural para atenuar as variáveis climáticas da temperatura e da umidade 

relativa, ambas elevadas em cidades tropicais de baixa latitude e altitude. Dessa forma, 

indica-se projetar as aberturas e os fechamentos de modo a promover a ventilação de 

conforto e a ventilação cruzada; direcionar aberturas em direção principalmente ao leste, 

tomando-se os devidos cuidados quanto à carga térmica oferecida nessa fachada; captar a 

ventilação através de elementos arquitetônicos de fachada; lançar mão de recursos que 

promovam colchões de ar para a edificação, tais como pisos elevados e cobertas ventiladas. 

No caso do centro, as diretrizes giram em torno de preservar e conservar as tipologias 

existentes que favorecem o conforto térmico, a exemplo das paredes grossas, revestimentos 

permeáveis, esquadrias e vãos, sótãos e porões altos, e por fim os pátios internos e quintais, 
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que possibilitam um respiro em meio às edificações e, consequentemente, a ventilação por 

entre as esquadrias. Através das diretrizes, busca-se incrementar a eficiência energética da 

edificação e a sustentabilidade ambiental, por meio da diminuição de insumos e da redução 

de gastos com climatização e energia elétrica.  
 

Palavras-chave: microclimas, Vento, eficiência energética. 
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IDENTIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE MORADIA NO CENTRO HISTÓRICO 

DE SÃO LUÍS. 

 

Orientanda: Carolina Guedes MACHADO – Bolsista PIBIC/FAPEMA.  

Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo – CCT/UEMA.  

 

Orientadora: Marluce Wall VENANCIO.  

Profª. Drª. do Departamento de Arquitetura e Urbanismo DAAU/UEMA.  

 

Colaboradores: Amanda Paulino de Queiroz OLIVEIRA – Graduando em Arquitetura e 

Urbanismo/UEMA, Ana Paula de Sousa VERDE – Graduando em Arquitetura e 

Urbanismo/UEMA, Carla Rodrigues de Oliveira SILVA – Graduando em Arquitetura e 

Urbanismo/UEMA, Kelson Kayan Pereira DA CONCEIÇÃO – Graduando em Arquitetura 

e Urbanismo/UEMA, Luana Caroline Silva SALES – Graduando em Arquitetura e 

Urbanismo/UEMA, Luís Marcos Araujo COSTA – Graduando em Arquitetura e 

Urbanismo/UEMA, Manoel Fernando MONIZ FILHO – Graduando em Arquitetura e 

Urbanismo/UEMA, Mayara Maluf GOMES – Graduando em Arquitetura e 

Urbanismo/UEMA, Pillar Castro MENDES – Graduando em Arquitetura e 

Urbanismo/UEMA, Rayanara Morgana dos Santos BRETAS – Graduando em Arquitetura 

e Urbanismo/UEMA, Roseane CALDAS – Graduando em Arquitetura e 

Urbanismo/UEMA, Tâmara Rodrigues DE LIMA – Graduando em Arquitetura e 

Urbanismo/UEMA, Thalyta Fernandes FERREIRA – Graduando em Arquitetura e 

Urbanismo/UEMA, Victor Hugo Limeira NUNES – Graduando em Arquitetura e 

Urbanismo/UEMA.  

 

Para identificar as condições de moradia de determinado lugar é necessário analisar 

infraestrutura, oferta de serviços e comércios, e aspectos sociais – a relação com a 

vizinhança, com o bairro e com a cidade como um todo. A partir da identificação dessas 

condições de moradia é possível entender a dinâmica do mercado imobiliário nos 

agrupamentos residenciais, ou mesmo em todo o Centro Histórico de São Luís, quais os 

motivos levam as pessoas a 

querer morar, quais condições 

aquela área da cidade oferece a 

seus moradores para que 

tenham uma boa qualidade de 

vida. No que diz respeito à 

infraestrutura, como saúde 

pública, saneamento, energia 

elétrica e água, segurança 

pública, dentre outros serviços, 

o Centro de São Luís oferece a 

seus moradores as condições 

básicas para um morar com 

qualidade. Possui sua rede de 

energia quase que em sua 

totalidade feita por ligações 

subterrâneas, limpeza pública 

diária, galerias de esgoto que 

conseguem absorver a necessidade quase que em toda sua extensão. A presença de espaços 

públicos, que são de extrema importância para qualquer comunidade, por proporcionar o 

Figura. 01. Foto da Praça São João. Fonte: Banco 

de dados do NEUCI 
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encontro, o convívio social entre moradores, integração entre gerações são em sua maioria 

praças e largos. Apesar de não haver precariedade desses espaços, as condições de lazer 

que eles apresentam não satisfazem os anseios da população que reside no Centro. A falta 

de segurança pública nesses locais, assim como a falta de estruturas determinantes para a 

permanência das pessoas são fatores categóricos para a qualidade de vida, já que são em 

espaços assim que a população busca o lazer gratuito, principalmente em se tratando de 

uma parcela da população que não possui alto poder aquisitivo. O Centro de São Luís 

ainda representa uma centralidade comercial para a cidade e isso faz com que a oferta de 

comércios para quem mora ali não seja escassa e o mesmo acontece com a oferta de 

serviços, tanto públicos quanto privados. O que acontece é que, se tratando do comércio, 

ele acabou se estabelecendo numa determinada área do Centro e essa polarização fez com 

que afastasse o uso residencial para mais distante dessa zona comercial. Isso torna 

compreensível o fato de que uma parte do Centro Histórico fique na total solidão durante 

determinados períodos do dia e isso no ponto de vista de alguns moradores é um dos 

causadores do aumento da marginalidade crescente numa área da cidade que antes se vivia 

uma vida bucólica, tranquila, com o convívio na rua, a confiança em ficar na porta de casa.  

 
Figura. 02. Mapa de Uso e Ocupação do solo em cores, em evidência o uso comercial. 

Fonte: Banco de dados do NEUCI. 

 

Quanto à necessidade da população em ter próximo de si atividades comerciais 

diversificadas, um ponto positivo é a proximidade “de tudo” que os residentes do Centro 

citam como vantagem de morar ali, e isso vale também a oferta diversificada de serviços, 

tanto públicos quanto privados. O fato de estar em questão um sítio histórico com 

características arquitetônicas coloniais, um conjunto tombado e preservado, mantendo as 

peculiaridades que só um Centro Histórico possui faz com que existam conflitos de caráter 

urbanos, já que a presença de comércios e serviços implica na necessidade de espaço para 

carros, espaços para que haja bom funcionamento da atividade oferecida e isso acaba tendo 
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influência direta na vidada população daquele local. Em relação ao que pensam os 

moradores sobre o morar no Centro Histórico, as opiniões geralmente variam de acordo 

com a área que se reside. Aqueles que vivem nas áreas de maior concentração residencial 

costumam declarar que gosta da vida ainda tranquila do Centro, apesar de citarem a 

violência constantemente em seus discursos como algo ameaçador a essa vida pacata que 

relatam ter. Já aqueles que vivem em zonas de maior concentração comercial, de serviços 

ou institucional já não enxergam mais tanto essa tranquilidade que se vê em outros 

discursos até pela agitação comum que essas atividades têm como atributo.  

 

Palavras-chave: Condições de moradia, Centro Histórico, Mercado Imobiliário. 
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A DRENAGEM URBANA DE SÃO LUÍS: EVOLUÇÃO HISTÓRICA E O 

CENÁRIO ATUAL DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS. 

 

Orientanda: Denise Strasser SANTOS – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo – CCT/UEMA. 

 

Orientador: José Bello Salgado NETO. 

Prof. Dr. do Departamento de Arquitetura e Urbanismo – CCT/UEMA. 

 

Segundo Cardoso Neto (2004), a drenagem urbana é um conjunto de sistemas destinado ao 

escoamento das águas da chuva no meio urbano, que visam a atenuação dos riscos e dos 

prejuízos decorrentes das inundações aos quais a sociedade está sujeita. Sendo subdividida 

em micro drenagem, que é constituída basicamente pelas instalações nos traçados das vias 

públicas e macrodrenagem, caracterizada por captar as águas da micro drenagem e dando à 

esta um destino final. Além do modelo estrutural, drenagem urbana tem o modelo não 

estrutural que é constituído do Plano Diretor de Drenagem Urbana, o qual contem as 

diretrizes que determinam a gestão do sistema de drenagem cujo objetivo é minimizar o 

impacto ambiental devido ao escoamento das águas pluviais, visando evitar perdas 

econômicas e melhorar as condições de saneamento e qualidade do meio ambiente da 

cidade. Hoje, novas técnicas veem sendo desenvolvidas na drenagem urbana, 

denominadas, sistema não convencional, criadas à partir da constatação que o modelo 

tradicional transfere vazões à jusante causando a inundação de outras áreas, o que acarreta 

altos custos econômicos, sociais e ambientais. Assim, segundo Canholi (1995), essas 

soluções não convencionais podem ser entendidas como estruturas, obras, dispositivos ou 

ainda conceitos diferenciados de projeto. No contexto da cidade de São Luís, a drenagem 

urbana mais antiga que se tem notícia é do século XVIII com a construção das primeiras 

galerias para escoamento das águas pluviais, permanecendo até os dias atuais no centro 

histórico da cidade. Já no final da década de 1960 e 1970, a cidade de São Luís passou por 

um grande processo de expansão e crescimento, surgindo assim vários conjuntos 

habitacionais. Esse crescimento populacional e a consequente construção acelerada 

ocasionaram danos irreversíveis as nascentes e rios nesses locais. Em 1990 muitos bairros 

já haviam sido consolidados e fortes problemas com drenagem urbana já eram 

evidenciados pelas populações, principalmente àquelas que viviam as margens dos rios, 

nas quais se constatavam a inexistência de serviços de drenagem, aterros hidráulicos, 

entupimentos de bocas de lobo, entre outros problemas que permanecem até os dias atuais. 

Com a criação da Legislação Urbanística do Município de São Luís foram estabelecidas 

diretrizes sobre o uso e ocupação do solo, infraestrutura e serviços públicos, neste contexto 

está inserida a drenagem de águas pluviais.  Hoje a legislação está defasada, e o 

crescimento de São Luís continuou sem nenhum planejamento. A falta de um Plano 

Diretor de Drenagem Urbana (PDDU) em São Luís tem levado a contratação de 

consultorias para elaborar projetos pontuais, sendo que este tipo de gestão, via de regra, 

não tem solucionado o problema de drenagem urbana nas micro bacias e, muito menos em 

bacias de grande porte, com as consequentes inundações, quando afluem fortes 

precipitações de grandes intensidades e longas durações. Com a necessidade de melhorias 

no sistema de Saneamento Básico começou a ser elaborado o Plano Municipal Integrado 

de Saneamento Básico(PMISB), onde foi analisado e criados 10 programas, desses dois 

são para estudos de drenagem urbana. A diretriz deste plano leva em conta a obtenção de 

uma drenagem urbana sustentável, considerando critérios de ocupação de solo, do 

planejamento urbano, reflorestamento e a redução de áreas impermeáveis. Outras 

intervenções de macrodrenagem vêm sendo realizadas nos últimos anos através de parceria 
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com gestão municipal e o governo federal, como, canalização e retificação do Canal do Rio 

Gangan; Canalização e drenagem profunda do canal  do Tropical Shopping Center – 

Renascença; Canalização do talvegue do Portinho e drenagem profunda na área do 

Mercado Central; Drenagem profunda, terraplanagem e pavimentação da rua Cônego 

Tavares; Canalização, retificação e requalificação urbana e paisagística do Canal do 

Cohatrac, localizado na Avenida II, estrada da Maioba. Especificamente com relação ao 

Canal do Tropical Shopping, em afluente do Rio Anil, constatou-se que o mesmo não 

suportou às fortes precipitações ocorridas em 10/05/2014, causando a inundação de toda a 

área do estacionamento do citado shopping.  As outras obras citadas que se encontram em 

andamento apresentam algumas anormalidades ou vícios construtivos, tais como 

assoreamento por lixo ou material carreado (saibro) pelas chuvas, ou ainda erosão nos 

taludes, ocorridos por falta de conclusão das atividades. De modo geral, o quadro que se 

descortina sobre a drenagem urbana de São Luís é incipiente e exige que os gestores 

municipais, atuem urgentemente no sentido de melhor planejar e executar um plano de 

drenagem urbana para a cidade, sob pena de cada vez mais, a população vir a ser 

submetida a problemas de alagamentos e inundações, tanto com relação à micro drenagem, 

quanto à macro drenagem (canais), com consequências econômicas, sociais e ambientais, 

para grande parte da população da cidade.  

 

Palavras-chave: Drenagem Urbana, Inundações, Intervenções na drenagem. 
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PRODUÇÃO ARQUITETÔNICA DE 1950-1975 – MODERNO E BRUTALISTA 

EM SÃO LUÍS DO MARANHÃO. 
 

Orientanda: Larissa de Miranda Teixeira MOTA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo – CCT/UEMA. 

 

Orientadora: Grete Soares PFLUEGER. 

Prof.ª Drª. do Curso de Arquitetura e Urbanismo CCT/UEMA. 

 

Colaboradores: Zacarias – Pesquisador da Biblioteca Pública Benedito Leite. 

 

Em São Luís a força do conjunto da arquitetura colonial luso brasileira, dos séculos XVIII-

XIX, reconhecida e inscrita pela UNESCO como patrimônio mundial, concentrou todos os 

esforços de pesquisa e catalogação para a proteção deste acervo pelos órgãos federais, 

estaduais e municipais. Hoje, na perspectiva do século XXI, no âmbito acadêmico 

buscamos compreender as diferentes temporalidades da nossa cidade com um novo olhar 

sobre as tendências e estilos arquitetônicos do século XX e XXI valorizando este acervo 

que se incorporou ao conjunto histórico da arquitetura colonial portuguesa com novos 

edifícios verticais refletindo as influências dos movimentos art déco, moderno e brutalista. 

Nesta perspectiva o objetivo geral desta pesquisa foi o de analisar e catalogar os principais 

exemplares da arquitetura moderna e brutalista em São Luís construídos entre os anos de 

1950-1975. A metodologia da pesquisa foi feita com a revisão bibliográfica que tomou 

como referencia quatro livros: Guia de Arquitetura e Paisagem de como São Luís – Ilha do 

Maranhão e Alcântara organizado por José Antônio Lopes; Arquitetura Contemporânea no 

Brasil de Yves Bruan; Arquiteturas no Brasil: 1900-1990 de Hugo Segawa; Brasil e 

Arquiteturas após 1950 de Maria Alice e Ruth Verd Zein, a pesquisa realizou também 

levantamento de notícias da construção dos imóveis nos acervos de jornais de época da 

Biblioteca Pública Benedito Leite, contextualizando a linguagem moderna e o brutalista. 

Foram realizadas ainda ,entrevistas com a finalidade de resgatar informações e documentos 

antigos  com funcionários dos prédios e  foram feitas fotografias dos edifícios para a 

criação de um banco de imagens dos exemplares. Como resultado da pesquisa de campo 

foi constatado em número muito pequeno de exemplares da arquitetura brutalista em São 

Luís, então houve a decisão de ampliar o recorte temporal incluindo edifícios institucionais 

inseridos no centro histórico que precederam o período estudado, mas que se relacionaram 

com a pesquisa nas linguagens do art déco e moderno. Conclui-se que os exemplares 

estudados são decorrentes das transformações urbanas advindas dos planos urbanos, que 

trouxeram para o centro histórico de São Luís novas linguagens arquitetônicas, inserindo 

no conjunto, vários exemplares da arquitetura art déco, moderna e brutalista ao longo do 

século XX. Algumas Instituições federais como os Correios, Sulacap e DNER, trouxeram 

para a construção de suas novas sedes as novas linguagens arquitetônicas. Portanto, as 

influências da arquitetura modernas chegaram em São Luís entre 1933 e 1980 após se 

disseminarem pelas diferentes regiões do País. Importante ressaltar que as linguagens 

arquitetônicas do século XX configuraram a ruptura necessária de transição do colonial  

para o moderno, tomamos como exemplo o movimento Art Déco que foi a passagem do 

Art Nouveau e Ecletismo ao Moderno, marcado pelo rigoroso geometrismo e 

predominância de linhas verticais, com aerodinâmica e perspectiva, sempre tendendo a 

edifícios de esquina e monumentais. Destacamos em São Luís os edifícios como Correios e 

Telégrafos (Figura 1), Hotel Central (Figura 2) e Sulacap (Figura 3).  
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A linguagem moderna utilizava formas simples, geométricas e práticas, e seus edifícios 

eram econômicos, limpos e úteis. A Arquitetura moderna, cujos marco é a publicação de 

dez artigos de Le Corbusier baseados no L’esprit nouveau e  foi pautada nos cinco pontos 

para uma nova arquitetura: O pilotis; O terraço-jardim; A planta livre; A fachada livre e a  

fenêtre en longueur - a janela em fita e o nos preceitos do  IV congresso internacional de 

arquitetura em 1933 onde foi criada a “Carta de Atenas” com os conceitos básicos do novo 

estilo. Em São Luís, podemos citar os edifícios do INSS (João Goulart) (Figura 4), BEM 

(Figura 5), Caiçara (Figura 6), Colonial (Figura 7) e São Marcos (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Fachada 

frontal da sede dos 

Correios e Telégrafos.  

Foto: MOTA, 2014 

Figura 2 - Fachada 

lateral do Hotel Central.  

Foto: MOTA, 2014 

Figura 3 - Foto da 

fachada frontal do 

Edifício Sulacap.  

Foto: MOTA, 2014 

Figura 4 – Foto da fachada frontal 

do Edifício João Goulart. 2011.  

Fonte 

http://blogdobois.blogspot.com.br/20

11/06/inss-abandona-reforma-do- 

edificio-joao.html 

Figura 5 - Fachada lateral do 

Edifício do BEM.  

Foto: MOTA, 2014. 

Figura 6 - Foto da fachada do 

Edifício Caiçaras.  

Foto: MOTA, 2014  

Figura 7 - Foto da fachada do 

Edifício Colonial. 

Foto: MOTA, 2014. 

Figura 8 - Foto da fachada do 

Edifício São Marcos.  

Foto: MOTA, 2014. 
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Por fim, a ultima linguagem estudada, o Brutalismo, foi tendência desenvolvido pelos 

arquitetos modernistas, entre as décadas de 50 e 60 do século XX. Tendência do pós 

guerra, o movimento foi considerado uma radicalização de determinados conceitos do 

moderno, que privilegiava as verdadeiras “estruturas” do edifício, sempre mostrando seus 

elementos estruturais, como o concreto armado aparente e seus perfis metálicos de vigas ou 

pilares. Em São Luís, podemos identificar poucos exemplares do brutalismo, até agora 

catalogados apenas o edifício do Ministério da Fazenda (Figura 9) e o Memorial Bandeira 

Tribuzzi (Figura 10). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como observações finais da pesquisa percebemos que a arquitetura e urbanismo do século 

XX têm sido pouco pesquisada e catalogada e que é de fundamental importância incentivar 

dentro do curso de graduação em arquitetura da UEMA a pesquisa acadêmica e científica 

sobre as diferentes linguagens arquitetônicas do século XX, sob a perspectiva de um novo 

olhar para a cidade do século XXI, compreendendo a pesquisa como um instrumento 

fundamental ao enfrentamento dos desafios urbanos e da preservação do acervo 

arquitetônico do século XX, tão pouco protegido e bastante descaracterizado. Ressaltamos 

por fim, o que na perspectiva da sustentabilidade dos estoques urbanos construídos, alguns 

prédios modernos podem ser reabilitados evitando que demolições e descaracterizações 

incidam sobre estes imóveis ou que eles virem ruínas contemporâneas como o prédio do 

INSS e a Memorial Bandeira Tribuzzi, mas que encontrem novos usos e funções para a 

cidade. 

 

Palavras-chave: linguagem arquitetônica, arquitetura moderna, arquitetura brutalista. 
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Figura 9 – Foto da fachada frontal do 

Ministério da Fazenda  
Foto: MOTA, 2014 

Figura 10 - Foto frontal do Memorial 

Bandeira Tribuzzi.  
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CALÇADAS INACESSÍVEIS DE SÃO LUÍS. 
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A calçada tem o seu papel imprescindível na base do deslocamento do cidadão, sendo a 

articulação entre a rua, as edificações e todos os serviços oferecidos à sociedade. Assim, 

pensar na elaboração do passeio público é de vital importância para um planejamento 

pensado para as pessoas e não para os veículos. Portanto pensar em uma calçada 

democrática, nada mais é do que, uma calçada onde todas as pessoas possam circular com 

autonomia e segurança. E pensar nesta acessibilidade é dever de cada cidadão. Assim para 

contribuir com o melhoramento da paisagem urbana através do passeio público, objetivou-

se com este trabalho a elaboração de representações gráficas, onde mostrassem as situações 

de inconformidades quanto à acessibilidade das calçadas, identificadas nas pesquisas 

anteriormente realizadas e, com base neste referencial teórico, propôs-se as soluções para 

as mesmas ilustrações. Além disso, foi abordado a importância das técnicas construtivas e 

materiais adequados para a construção do passeio público. Para alcançar os objetivos 

propostos, foram realizadas pesquisas bibliográficas baseadas em diferentes fontes: 

trabalhos acadêmicos, artigos científicos, publicações críticas, além da análise dos 

trabalhos já realizados pela equipe da prof.ª Bárbara Prado, composto pelas pesquisadoras 

Claudiana Lopes, Julianne Gracielle Costa e Izabella Andrade.Entre diversos problemas 

encontrados nas calçadas, os mais frenquentes são: obstáculos móveis e imóveis, como 

postes, mesas, cadeiras, árvores, etc., existência de buracos, pedras, pisos soltos, desníveis 

ou saliências, pisos escorregadios, irregulares ou trepidantes, a qual é uma consequência da 

utilização de materiais de revestimento e construção inadequados, que dificultam o acesso 

do pedestre e transformam as calçadas em um percurso cheio de barreiras. Por tais 

circunstancias, a adequação dos métodos construtivos e devidos materiais de construção 

são de total importância para tornar acessível o passeio público. Desta forma a concepção 

de uma técnica construtiva e a utilização correta de matérias de construção e revestimento 

em calçadas podem transformar o fluxo da mesma, possibilitando um melhor acesso, além 

de acarretar uma maior durabilidade. Em face disso, elencamos os tipos de materiais mais 

adequados para aplicação e concepção das calçadas, além do conceito e aplicação da 

técnica construtiva e método construtivo, percebendo que a sua má execução pode 

dificultar a circulação de pedestres, podendo ocasionar acidentes, e transformando um bem 

público em algo restrito. Parafraseando Eduardo Yázigi na Cartilha de Calçadas Verdes e 

Acessíveis (2000), enquanto as pessoas não voarem aqui na Terra, vão precisar das 

calçadas, assim a calçada deve ser prioridade na questão de mobilidade, pois estão 

envolvidas em alguma etapa de qualquer tipo de deslocamento. A perfeição da obra, o 

menor tempo e custo ao executá-la, além de boas ferramentas e qualificação da mão-de-

obra, são os objetivos que toda e qualquer empresa/organização preza na elaboração de 

suas construções, sejam elas: obras grandes ou pequenas. Para alcançar tal objetivo, torna-

se extremamente necessário a produção da técnica construtiva, isto é, um conceito 

praticado na obra, o qual determina o modo que a mesma será executada/efetivada. Cada 

técnica possui seu modus operandi, ou seja, seu método construtivo. Lista de materiais 

adequados para a calçada: Pavimento Intertravado, Placa Pré-moldada de Concreto, 

Concreto Moldado in-loco e Concreto Estampado, Ladrilho Hidráulico, Calçada de 
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Borracha, Calçada Verdes (Figura 1).Todos os pisos aqui relacionados formam uma 

superfície favorável ao fluxo de cadeirantes e pessoas com necessidades especiais, pois são 

pisos sem desníveis, contínuos e antiderrapantes, além de possuírem cores e texturas 

diversificados, o que cria um ambiente mais vivo e agradável. O Pavimento Intertravado 

constitui na aplicação de peças de concreto no contra piso, travados através de contenção 

lateral e pelo atrito da camada de areia entre as peças. Placa Pré-moldada de Concretoé 

formada por placas que já vêm prontas de fabrica para serem montadas na base ou em piso 

elevado. Existem dois tipos de placas pré-moldadas em concreto, as placas fixas e 

removíveis, a qual sua maior característica é a grande durabilidade e resistência. Concreto 

Moldado in-loco e Concreto Estampado, o seu grande diferencial é a versatilidade, pois 

com ele têm-se as opções de ser montado in loco, ou seja, no local sendo simplesmente 

desempenado e vassourado ou podendo ser obtido de fabrica. Ladrilho Hidráulico é um 

piso constituído por placa de concreto prensado, a qual sua característica principal é a alta 

resistência ao desgaste. Calçada de Borracha consiste na utilização de pneus recicláveis 

para a fabricação de placas/blocos que constituirão a nova calçada. A placa de borracha é 

fácil de aplicar, não necessita de cola ou remoçãodo piso existente, deste modo ela pode 

ser assentada sobre qualquer tipo de pavimentação existente, até mesmo em locais onde há 

trincas e defeitos.Promove a arborização das ruas, umidificando as raízes, pois em seu 

processo de encaixe, sobram pequenos espaços entre uma placa e outra, por onde a água 

penetra e respira, assim pode sustentar diversos tipos de vegetação. Ainda assim, caso a 

raiz cresça e levante a placa, é só retirá-la ou até mesmo cortá-la. Com um caminhar 

macio, de baixo impacto e principalmente antiderrapante, torna-se um piso seguroe 

confortável para realização de qualquer exercício físico, pois reduz os impactos sobreas 

articulações. Além disso, por ser um material isolante acústico, absorve o som e reduz a 

poluição sonora.A Calçada Verdeé composta por uma área do passeio público que possui 

piso permeável. Um cenário configurado por grama, plantas, árvores e vegetação que 

permite a infiltração de água, devido a essa sua característica, esse tipo de calçadaminimiza 

as ilhas de calor, ajuda a conter enchentes e possibilita a passagem de água para os lençóis 

freáticos. 

 

As representações gráficas constituem-se em 8 imagens desenhadas e inspiradas nas 

fotografias das realidades de São Luís. Essas fotografias ilustram as problemáticas 

encontradas em quase todas as ruas da cidade (Figura 2). E a partir das pesquisas 
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anteriormente feitas, foi possível a elaboração das soluções apresentadas para as mesmas 

fotos ilustradas.  

 

 

Palavras-chave: Calçadas, Representações Gráficas, Materiais de Construção. 
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Durante o século XIX, várias transformações afetaram a vida do homem. A Revolução 

Industrial trouxe, junto com os avanços tecnológicos, mudanças nos hábitos de vida do ser 

humano, as quais culminaram gradativamente com a mudança de sua mentalidade, que 

refletiu não só no urbanismo como também na arquitetura. O presente trabalho teve como 

objetivo estudar o surgimento da arquitetura eclética, bem como seus exemplares no Brasil 

e em São Luís. A metodologia utilizada foram pesquisas bibliográficas e pesquisas de 

campo, tirando fotografias dos exemplares ecléticos da capital maranhense. A Revolução 

Industrial teve como consequência o rápido crescimento das capitais europeias, 

acompanhadas de falta de infraestrutura para os migrantes, falta de moradias dignas e de 

saneamento básico, carga de trabalho intensa e má remuneração dos trabalhadores. Houve 

uma intensa discussão sobre como amenizar os impactos negativos gerados pelas nascentes 

indústrias, surgindo nessa época o Urbanismo como ciência. Em Paris, o prefeito Eugène 

Haussmann começava uma série de inovadoras mudanças no urbanismo da cidade: 

abertura de grandes avenidas e bulevards; edificações monumentais sendo postas em 

evidência na cidade; construção de escolas, cadeias e hospitais; instalação de esgoto e gás 

para a população. Em contrapartida, vários pensadores propuseram soluções difíceis de 

serem colocadas em prática como o Falanstério de Charles Fourier. Nessa mesma época, 

surgiram conflitos entre os arquitetos e uma nova classe de trabalhadores da construção 

civil, os engenheiros. Os arquitetos estavam mais preocupados com soluções estéticas e 

estilísticas enquanto os engenheiros se envolviam com os problemas das cidades e com a 

descoberta de inovadoras soluções construtivas, sendo dessa época o início da larga 

utilização do vidro, ferro e gusa. Aliado a isso, os arquitetos perdiam cada vez mais espaço 

enquanto os engenheiros exibiam sua nova arquitetura do ferro nas sucessivas Exposições 

Universais.Desse conflito, nasce o Ecletismo, entendido como a mescla de vários 

elementos arquitetônicos de estilos passados, a fim de propor algo novo. O Ecletismo já 

surge polêmico e criticado tanto por engenheiros como por alguns arquitetos. No entanto, a 

arquitetura eclética expressa o luxo e a opulência tão desejados pelas burguesias nascentes 

e deve a isto seu rápido sucesso. A obra eclética mais famosa é a Ópera de Paris, do 

arquiteto francês Charles Garnier. Falar da crise do Ecletismo é falar da crise que sofreu a 

Academia de Belas-Artes de Paris, local de onde saía a maioria dos arquitetos ecléticos. 

Ela era constantemente atacada como retrógrada, e por isso, passou por diversas mudanças 

na sua grade curricular, sem sucesso. A última geração da Academia de Belas-Artes de 

Paris será a geração responsável pelos movimentos de vanguarda, que culminarão mais 

tarde no aparecimento do Modernismo.No Brasil, o Ecletismo será bem-vindo na época da 

República, tendo sido precedido pelos historicismos utilizados na época da Monarquia. A 

cidade do Rio de Janeiro, como capital, destaca-se, recebendo as novidades arquitetônicas 

vindas pelo seu porto. Rapidamente, junto com a remodelação urbana feita pelo prefeito 

Pereira Passos - influenciado pelas mudanças urbanísticas de Haussmann - surgiram 

grandes e monumentais exemplos de arquitetura eclética, como o Teatro Municipal. Na 

capital paulista, as inovações arquitetônicas demoram a chegar, mas com a implantação da 

ferrovia levando café para o porto de Santos, a cidade cresce e vira o centro cosmopolita 

que conhecemos hoje, com fartos exemplares ecléticos patrocinados também pela 
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burguesia nascente. Já na cidade de São Luís, capital do Maranhão, podemos dizer que os 

dois ciclos econômicos pelos quais passou no século XIX é que foram os grandes 

responsáveis pelas remodelações urbanas na cidade. Em especial o segundo ciclo 

econômico proporcionou não só uma remodelação urbana e arquitetônica da cidade, 

visando saneá-la, mas também possibilitou a vários habitantes edificarem construções 

ecléticas, pois era o estilo arquitetônico adotado mundialmente pela burguesia naquela 

época. Percebem-se pelo centro da cidade vários exemplos dessa arquitetura, sejam 

edificações de pequeno porte – como residências de morada-inteira com a fachada 

modificada – como edificações de grande porte, a maioria sendo utilizadas hoje como 

comércio.Um dos prédios analisados foi uma edificação de médio porte localizada na Rua 

do Sol. As aberturas das esquadrias no andar superior são à moda Art Nouveau, bem como 

seus elementos decorativos. Já no andar térreo, as esquadrias são no estilo colonial, ou 

neocolonial, intercaladas por paredes que possuem elementos decorativos que lembram 

pilastras. A citada edificação possui recuo lateral, bem como um corredor lateral 

totalmente aberto, para que haja arejamento e sombra. Observa-se também que o 

intercolúnio nos andares inferior e superior são diferentes, sendo regulares no primeiro e 

irregulares no segundo. 

 
 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2014. 

 

Outra edificação analisada é o antigo Cine Éden, localizado na Rua Grande. Sua fachada é 

rica em detalhes. A maioria de suas esquadrias são em arco-pleno à moda neocolonial, no 

entanto, sua porta principal é no estilo Art Nouveau e são todas ornamentadas. No andar 

superior encontra-se um balcão balaustrado sustentado por mísulas neoclássicas. Chama 

atenção a quantidade de esculturas que compõe a fachada: duas esculturas iguais no estilo 

clássico nos limites do balcão do andar superior e uma escultura de pássaro no topo da 

platibanda da edificação. Também à moda Art Nouveau são as luminárias, as quais dão um 

toque delicado à fachada, e também as vidraças das esquadrias do andar superior. A 

platibanda balaustrada é interrompida por um frontão curvo ricamente ornamentado com 

guirlanda, possuindo no meio as letras do nome “Éden” escritas no estilo Art Nouveau. 

Atualmente funciona como estabelecimento comercial, abrigando as Lojas Marisa. O 

Ecletismo foi uma solução momentânea e importante para a arquitetura do século XIX, 

iniciada na França e depois vivenciada por vários outros países, incluindo o Brasil. Em São 

Luís do Maranhão, tomando como base as edificações analisadas, podemos verificar 

alguns elementos comuns entre elas, que remetem ao Eclético. Das quinze edificações 

expostas, nove possuíam platibanda balaustrada e seis possuíam platibanda sem balaústre. 

Treze possuíam pináculos coroando suas platibandas, quatro possuíam também 

compoteiras e apenas cinco eram ornamentadas com guirlandas. A combinação de estilos 

mais comum que observamos foi a do neocolonial com o neoclássico. Essa combinação 

Fig. 2: Antigo Cine Éden Fig. 1: Palacete eclético na Rua do Sol 
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pôde ser percebida em muitas dessas edificações onde destacam-se esquadrias neocoloniais 

e elementos neoclássicos na fachada na maioria das vezes, colocado acima do pé-direito, 

ou seja, quase sempre a platibanda, balaustrada ou não, com pináculo coroando a 

composição. Os edifícios ecléticos contam um pouco da história da cidade. Mostram que 

São Luís nunca quis ficar de fora das novidades arquitetônicas que eram lançadas nos 

grandes centros urbanos e importadas para o resto do mundo. Mesmo moradores de casas 

simples procuraram adaptar, ao menos um pouco, a fachada de sua residência, imitando 

elementos utilizados nas residências de famílias mais abastadas, como as famosas 

platibandas com os indispensáveis pináculos. 

 

Palavras-chave: Século XIX, Ecletismo, São Luís. 
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O processo de patrimonialização dos tecidos urbanos e os tombamentos de sítios urbanos 

transcenderam, com o tempo, o caráter estritamente artístico e passaram a ser analisados, 

também, pelas suas qualidades históricas, arqueológicas, etnológicas e paisagísticas. No 

Brasil, os sítios urbanos tombados são protegidos em sua totalidade pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e vale ressaltar que nesta categoria de 

tombamento, não apenas as edificações monumentais, mas todo o tecido urbano possui 

caráter patrimonial. Partindo-se dessa premissa, torna-se mais fácil entender a dinâmica do 

mercado imobiliário no centro histórico e como as atividades comerciais e econômicas na 

área se integraram a todo este processo. O objetivo deste trabalho de pesquisa é 

compreender a dinâmica territorial urbana associada às atividades não residenciais que 

ocupam o patrimônio construído da Área de Tombamento Federal de São Luís e o grau de 

integração delas ao processo de preservação do sítio. Vale ressaltar que este projeto é parte 

da pesquisa em rede “Funcionamento do Mercado Imobiliário nos Centros Históricos das 

Cidades Brasileiras”, coordenado pela Professora Doutora Norma Lacerda do Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de Pernambuco, que 

tem como campo de estudo os centros históricos das cidades de Recife, Olinda, Belém e 

São Luís e que tem como objetivo, ainda, estudar e entender a dinâmica do mercado 

imobiliário nessas mesmas áreas para identificar quais os problemas e características são 

peculiares em cada um desses centros, a fim de concluir em que aspectos esses centros se 

diferem e se assemelham. A primeira etapa consiste no aprofundamento teórico, a fim de 

que os membros das equipes tomem conhecimento a respeito dos conceitos que norteiam a 

pesquisa. É importante ressaltar que as áreas de estudo foram escolhidas a partir da 

delimitação e da seleção de alguns setores censitários, com a finalidade de comparar os 

dados obtidos durante a pesquisa com as séries históricas do IBGE. Em seguida, chega-se à 

etapa do levantamento de uso, gabarito e estado de conservação do centro histórico de São 

Luís, que é feito a partir do rastreamento de todas as quadras e de um levantamento 

fotográfico dos imóveis, seguido da sistematização destes dados coletados, através de 

mapas gráficos: 
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A próxima etapa consistiu na realização da aplicação de questionários a alguns 

proprietários e inquilinos de imóveis do centro histórico, focada nos imóveis não 

residenciais, com o objetivo de identificar os motivos que levaram o trabalhador a escolher 

esta área, de que forma ocorreu esta ocupação e ainda procura obter dados sócio-

econômicos a respeito dos usuários entrevistados. Após a aplicação dos mesmos, 

obtivemos alguns dados a respeito da dinâmica imobiliária referente às unidades 

comerciais. Para a pesquisa, adotamos a quantidade de 5 anos para estudarmos a dinâmica 

da área. Assim, levantamos através dos questionários se o comprador/inquilino estava na 

área a mais ou a menos de 5 anos e dessa forma, após a conclusão dos questionários, têm-

se o seguinte gráfico: 

 

 

Figura 4 - Questionários das Unidades Comerciais. 

 

Através do levantamento, da sistematização dos dados e das informações conseguidas 

através dos questionários aplicados, pode-se perceber que o centro histórico de São Luís 

possui uma grande variedade no que diz respeito aos tipos de uso, o que é um atrativo e um 

vetor fundamental para mantê-lo vivo e dinâmico. Este fato está refletido nos resultados 

dos questionários aplicados, pois quando perguntados sobre a satisfação de se ter um 

comércio no Centro Histórico, os compradores e inquilinos dos imóveis deram, em sua 

maioria, respostas positivas, alegando que o Centro Histórico ainda é uma região 

significantemente atraente, pelo grande fluxo de pessoas, pela facilidade ao abastecimento 

de mercadorias, etc.  
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Figura 1 – Mapa 

gráfico da prefeitura, 

atualizado com os usos 

do centro de São Luís, 

2013. 

 

Figura 2 – Mapa 

gráfico da prefeitura, 

atualizado com os 

gabaritos do centro de 

São Luís, 2013. 

 

Figura 3 – Mapa gráfico da 

prefeitura, atualizado com o 

estado de conservação do 

centro de São Luís, 2013. 
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REFERÊNCIAS 

ABRAMO, P. Características estruturais dos mercados informais de solo urbano na 

América Latina: formas de funcionamento. Anais do XII Encontro Nacional da Anpur. 

Belém, 2007. 

BESSY, C.; FAVEREU, O. Instituitions et économie des conventions. Cahiers d’économie 

politique, v. 1, n
o
 44, p. 119-164, 2003. Disponível em <http://www.cairn.info/article>. 

Acesso em: 12 jun. 2009. 

BIENCOURT, O. et al. L’économie des conventions: l’affirmation d’um programme de 

recherche. In: BATIFOULIER (Org). Théorie des conventions. Paris: Economica, p. 193-

118, 2001. 

CHAMBERLAIN, E. La théorie de la concurrance monopoliste. Paris, Presses 

Universitaires de France, 1953. 

FERREIRA, A. L.., A. F. C. da S. Dinâmicas contemporâneas de acumulação na produção 

do espaço metropolitano: o imobiliário e o turismo no litoral do Nordeste. In  

LACERDA, N. La production sociale des intérêts fonciers et immobiliers: Le cas de 

Recife (Brésil). Tese de doutorado. Paris, Université d e la Sorbonne Nouvelle, 1993. 

LEFTWICH, R. H. O sistema de preços e a alocação de recursos. São Paulo, Pioneira, 

1979. 

LIMEIRA, Victor Hugo. A dinâmica imobiliária no Centro Histórico de São Luís. In 

SEMIC apresentado à UEMA. São Luís: UEMA, 2013. 

LIPIETZ, A. Le tribut foncier urbain. Paris, François Maspero, 1974. 

TOPALOV, C. Les promoteurs immobiliers, contribuition à l’analyse da la production 

capitaliste du logement en France. Paris, Mouton, 1974. 

VENÂNCIO, M. W., Morar no Centro Histórico de São Luis. In: PLUEGER, G. S; 

SALGADO, J. B. N., Aspectos Urbanos de São Luís: uma abordagem multidiciplinar, São 

Luís: Editora UEMA,2012, p. 92-107 

VINCENT, M. La formation du prix du logement. Paris, Economica, 1986. 

ZANCHETI, S. M., JORDELAN, G. A sustentabilidade da reabilitação do patrimônio 

urbano: o caso do Centro Histórico de Salvador. Anais do XIV Encontro Nacional da 

Anpur, Rio de Janeiro, 2011. 

ZANCHETI, S. M., LACERDA, N. O desempenho do plano de revitalização do Bairro do 

Recife: o caso do Pólo Bom Jesus. In: ZANCHETI, S.M.; LACERNA, N. & MARINHO, 

G. (Orgs). Revitalização do Bairro do Recife: Plano, Regularização e Avaliação. Recife: 

Editora Universitária da UFPE, 1998, v.1, p. 89-135.  

 

 

http://www.cairn.info/article


XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  451 

DINÂMICA IMOBILIÁRIA DO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUIS. 

 

Orientando: Victor Hugo Limeira NUNES – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Graduando do Curso de Arquitetura e Urbanismo – CAU/CCT/UEMA. 

 

Orientadora: Marluce Wall de Carvalho VENANCIO. 

Prof.ª Dr.ª da Universidade Estadual do Maranhão. 

 

Colaboradores: Amanda Paulino de Queiroz OLIVEIRA, Ana Paula de Sousa VERDE, 

Carla Rodrigues de Oliveira SILVA, Carolina Guedes MACHADO, Kelson Kayan Pereira 

da CONCEIÇÂO, Luana Caroline Silva SALES, Luís Marcos Araújo COSTA, Manoel 

Fernando Moniz FILHO, Mayara Maluf GOMES, Pillar Castro MENDES, Raynara 

Morgana dos Santos BRETAS, Roseane CALDAS, Tâmara Rodrigues de LIMA e Thalyta 

Fernandes FERREIRA. – Graduandos em Arquitetura e Urbanismo – UEMA. 

 

O presente trabalho se propõe a estudar um aspecto das mudanças sofridas pelo centro da 

cidade transformado em histórico: o impacto destas transformações nos valores 

imobiliários do centro. Justifica-se este Plano de Trabalho, na medida em que, ao se 

estudar as tensões entre expansão e centro no processo de produção da cidade dispersa, 

tornaram-se evidentes as inversões dos valores imobiliários no centro, ocorrendo uma 

desvalorização relacionada ao uso residencial e uma valorização imobiliária relacionada 

com o uso comercial. Esta inversão, como analisado em Venancio (2011), aprofundou e 

acelerou a substituição do uso residencial pelo uso comercial. Na prática, estimulando a 

saída do uso residencial ao mesmo tempo em que estimulava a chegada do uso comercial, 

levando à situação típica dos centros das cidades transformados em áreas monofuncionais 

que, ao encerrar as atividades comerciais, não raro se transformam em áreas fantasmas. Por 

outro lado, as novas áreas residenciais, a seu tempo, acabaram por atrair novas áreas 

comerciais, como muito bem coloca Villaça (2000), construindo para si novas 

espacialidades comerciais, movimento que se aprofunda com o advento dos shopping 

centers, acabando por ocasionar o abandono do centro também pelos empreendimentos 

comerciais e de serviços. Ao mesmo tempo, as propostas, planos e projetos de revitalização 

e preservação do Centro Histórico têm proporcionado novos usos que se fazem 

acompanhar do interesse de alguns empreendedores, especialmente estrangeiros, que vem 

comprando os casarões coloniais para uso comercial e de serviço ou mesmo para uso 

residencial. Isto, e mais as reabilitações para uso habitacional, promovidas pelo Estado e 

pela Caixa, as instituições de ensino e de cultura que vem se instalando ali, tem modificado 

o panorama do centro histórico sem, no entanto, resolver o problema anterior do abandono 

do uso residencial, sem resolver o problema da permanência dos imóveis vazios e sem 

resolver a questão do seu ‘encortiçamento’. Esse quadro já seria suficiente para justificar 

uma investigação dos valores imobiliários do centro, com o objetivo de contribuir para o 

entendimento das mudanças que vem se processando naquele espaço. Coloca-se, no 

entanto, outra questão que nos leva a considerar esta investigação mais que oportuna neste 

momento: o fato da orientadora deste Plano de Trabalho ter sido convidada a proceder a 

esta investigação pela Prof.ª Dr.ª Norma Lacerda para coordenar a pesquisa no Centro 

Histórico de São Luís  como parte do seu projeto intitulado: “Funcionamento do mercado 

imobiliário  nos centros históricos das cidades brasileiras” aprovado pelo CNPq. Para 

Norma Lacerda (2011), “a proposta de pesquisa justifica-se a partir da constatação de duas 

situações, quais sejam: os estudos sobre os centros históricos praticamente não abordam o 

mercado imobiliário e os estudos sobre o mercado imobiliário desconhecem os centros 

históricos”. Neste sentido, ela propõe como objetivo geral: analisar comparativamente os 
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mecanismos de funcionamento dos mercados imobiliários, formal e informal nos centros 

históricos das cidades brasileiras, verificando as suas diferenças e similitudes, em áreas 

degradadas e em áreas que passaram por processos de recuperação.  Neste ponto, nos 

parece fundamental, integrar este grupo de pesquisadores que conta ainda com a 

participação de professores da Universidade Federal do Pará e da Universidade Federal da 

Bahia. Mais especificamente, tem-se a intenção de: 1) distinguir, nessas áreas, as 

características dos bens imobiliários transacionados quanto ao uso (habitacional, comercial 

e de serviços), à intensidade de ocupação, à tipologia edilícia e ao grau de conservação; 2) 

Reconhecer os principais agentes que atuam no mercado formal de aluguel e de compra e 

venda nas áreas históricas recuperadas e degradadas, identificando as suas respectivas 

lógicas mercantis; 3) Identificar os determinantes da formação dos preços imobiliários 

nessas áreas, bem como a sua evolução; 4) Identificar as modalidades de documentos 

utilizados nas transações imobiliárias; e 5) Estabelecer os gradientes de preços do mercado 

formal e informal. Considerando que a pesquisa, observando os centros históricos e sua 

conformação atual propõe a comparação entre mercado imobiliário formal (o impacto dos 

mecanismos deste mercado no Centro Histórico) e o mercado informal (que se reconhece a 

partir da existência mesmo dos cortiços e das ocupações informais dos casarões 

abandonados) o aprofundamento teórico passa necessariamente pelo estudo dos trabalhos 

de ABRAMO (2003, 2007, 2009) BESSY, C.; FAVEREU, O. (2003). FERREIRA, LEAL, 

S. e LACERDA, N (2010), ZANCHETI, S. M., LACERDA, N. (1998); ZANCHETI, S. 

M., JORDELAN, G (2011); VENANCIO (2011), entre outros. Para este Plano de Trabalho 

propõem-se os seguintes objetivos (que seguem os objetivos propostos por Lacerda (2011): 

Objetivo geral: Identificar os bens imobiliários do Centro Histórico quanto ao uso 

(habitacional, comercial e de serviços), à intensidade de ocupação, à tipologia edilícia, ao 

grau de conservação e ao valor a ele atribuído. Objetivos específicos: 1) Delimitar as áreas 

recuperadas e as áreas degradadas do Centro Histórico de São Luís caracterizando os 

aspectos socioeconômicos, demográficos e relacionados ao uso e à ocupação do solo. 2) 

Analisar as áreas a partir das suas diferenciações espaciais internas.3) Levantar os usos 

(habitacional, comércio e de serviços) presentes nestas áreas, confrontando a situação atual 

com aquela(s) levantada (as) anteriormente pelos órgãos públicos. Metodologia: Etapa 1: 

revisão de literatura com o intuito de aprofundar os referenciais teóricos, aprofundar o 

entendimento da metodologia e identificar estudos similares. Nesta etapa é importante 

aprofundar os conceitos (degradação, por exemplo) e critérios para a delimitação das áreas 

de estudo. Etapa 2: Identificação das áreas e caracterização considerando (i) o sítio e a 

posição de cada área em relação ao centro histórico e (ii) os aspectos socioeconômicos, 

demográficos e relacionados ao uso e à ocupação do solo. Para tanto, serão utilizados os 

estudos realizados pelas instituições públicas e os dados censitários de 1990, 2000 e 2010. 

Etapa 3: Levantamento e análise da estrutura física de cada área mediante aplicação de 

métodos de análise morfológica, tipológica e patrimonial (estruturas espaciais construídas 

e naturais) para a caracterização física de cada área, utilizando-se imagens de satélite, 

fotografias, observações in loco. O resultado será a identificação dos padrões de ocupação 

da área. Etapa 4 – Levantamento inicial dos valores imobiliários associados aos diferentes 

usos. Etapa 5 – Sistematização, conclusão, elaboração de relatório. 

 

Palavras-chave: espaço urbano, dinâmica imobiliária, centro histórico. 
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2.5 CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

2.5.2 Ciências Sociais 
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A GESTÃO POR SUSTENTABILIDADE INTEGRADA (GSI) COMO GESTÃO 

PROFISSIONAL E O IMPACTO NO SUCESSO E NA PERENIDADE DAS 

MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS (MPMES). 

 

Orientanda: Bianca Abreu de SOUSA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de Administração – CCSA/UEMA. 

 

Orientador: Ilmar Polary PEREIRA. 

Prof. Dr. do Departamento de Administração – DEA/CCSA/UEMA. 

 

O projeto teve como objetivo analisar, através da literatura e pesquisa de campo, o impacto 

da Gestão por Sustentabilidade Integrada (GSI) como Gestão Profissional, no sucesso e na 

perenidade das Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) do Setor Industrial do 

Maranhão. Diante do problema: de que forma a GSI como Gestão Profissional impacta no 

sucesso e na perenidade MPMEs do Setor Industrial do Maranhão? Foi formulada a 

hipótese de que a GSI como Gestão Profissional, favorece o sucesso e a perenidade das 

MPMEs industriais da amostra. O Sistema por Sustentabilidade Integrada consiste em um 

acordo de processos, procedimentos e práticas adotadas por uma organização, para 

implementar suas políticas e atingir seus objetivos de forma mais eficiente do que por meio 

de múltiplos sistemas de gestão, de forma profissional e concisa. Logo, o modelo de 

análise da Gestão por Sustentabilidade Integrada (GSI), formulado por Polary (2012) é de 

base sistêmica, para que o gestor compreenda o macroambiente do cenário das empresas, 

nos ambientes interno e externo e a interação entre eles. Abrange 03 dimensões, 05 

componentes e 12 variáveis: na dimensão Administrativo Tecnológico, dois componentes: 

Gestão e Tecnologia e suas quatro variáveis; na dimensão Político Institucional, dois 

componentes: Políticas e Estratégias e suas quatro variáveis; e na dimensão Econômico 

social – um componente: Indicadores Econômicos e Sociais e suas quatro variáveis. Na 

análise dos dois cenários da pesquisa da Gestão por Sustentabilidade Integrada (GSI) no 

universo dos 170 (cento e setenta) municípios que tem indústrias formais, com base no 

cadastro FIEMA (2006) foi verificado no cenário I que a GSI impacta favoravelmente no 

sucesso e na Perenidade das Micro, Pequenas, Médias e Grandes Empresas (MPMEs) 

industriais do Estado do Maranhão; e no Cenário II, que a Perenidade das MPMEs da 

amostra favorece  o Desenvolvimento Industrial do Maranhão. Prosseguindo na análise dos 

resultados da pesquisa da GSI, realizada em 2012, e nas conclusões deste projeto, realizado 

no período de agosto 2013 a julho 2014, foram verificados, a partir da literatura e numa 

amostra com 10 (dez) treinandos (proprietários, gestores e empregados) das MPMEs, 

extraida da população acessível de 05 municípios (tabela I), os resultados a seguir:  

 

Tabela 1 – População acessível das MPMEs para estratificação, segundo municípios por 

porte. 

Nº ordem Municípios 

MICRO PEQUENA MÉDIA 

TOTAL Quant. Quant. Quant. 

1 Bacabeira 1 0 0 1 

2 Paço do Lumiar 1 1 1 3 

3 Rosário 1 1 1 3 

4 São José de Ribamar 1 1 0 2 

5 São Luís 40 20 2 62 

Total  - 46 23 4 73 

Fonte: Cadastro FIEMA 2006.  
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Dessa população, foi extraída uma amostra de 10 (dez) treinandos, sendo: 02 de Bacabeira, 

02 de Rosário, 01 de Paço do Lumiar, 01 de São José de Ribamar e 04 de São Luís-MA, 

que receberam o Programa da Gestão por Sustentabilidade Integrada: uma gestão 

profissional fundamentada no empreendedorismo e o impacto no sucesso e perenidade das 

MPMEs. Pela análise dos dados da pesquisa da GSI Polary (2012), destacam-se nos dados 

gerais: predominância de maior número médio de sócios e outros (não sócios) que dirigem 

a empresa, na ME (2,57) e menor número na MI (1,44); na variável grau de instrução, 

predominância de sócios no Ensino Médio na MI (41,9%); Graduação na PE e ME (75,6 % 

e 75%); Especialização, Mestrado e Doutorado com médias de 20,47% na MI, 26,86 na PE 

e 12,5 % na ME. 

 

Fonte: Pesquisa de campo nas MPMGEs Industriais-MA, feita por Ilmar Polary em 2012. 
Figura 2 – Percentuais do grau de instrução dos sócios que dirigem, e dos outros (não 

sócios) que administram ou assessoram o negócio, por portes de indústrias. 

 

Pela análise do Tempo de Existência no Mercado (TEM) das MPMGEs industriais do 

Estado do Maranhão, predominou entre os intervalos de até 5 anos, 6 a 13, 14 a 23, 24 a 

35, 36 a 49 e acima de 49 anos, o TEM entre 14 a 23 anos, sendo: 39,78% na MI; 36,59% 

na PE; e 37,50% na ME. Já o Tempo de Existência Médio no Mercado (TEMM) pelos 

portes foram: na MI 19,28 anos; na PE 23,17; na ME 20,75; e na GE 47,33 anos, e o 

Tempo de Existência Geral no Mercado (TEGM) das MPMGEs foi de 27,63 anos. 

Averiguou-se pela análise das 12 (doze) variáveis do Modelo da Gestão Profissional (GSI), 

que dentre as 06 (seis) dominantes, “Competências e habilidades gerenciais dos sócios que 

dirigem e de outros que administram ou assessoram o negócio - Gestão Profissional (GSI), 

fundamentada no Empreendedorismo”, numa escala de 1 a 10, na visão dos gestores, é a 

variável que mais influem positivamente na Gestão, Sucesso e Perenidade das Micro, 

Pequenas e Médias Empresas do Estado do Maranhão (100%), bem como foi constatada 

também como a variável predominante na manutenção dos empreendimentos dos gestores 

treinados. Dentre as conclusões do projeto realizado no período de agosto 2013 a julho 

2014, destacam-se: Constatou-se, pela avaliação de resultados do Programa da Gestão por 

Sustentabilidade Integrada (GSI), que “O Plano de Trabalho com os indicadores de 

desempenho, resultados e ações a desenvolver na empresa” (98,64%) e “O diagnóstico e 

compreensão das 12 (doze) variáveis do Modelo de Gestão da empresa” (80,26%), foram 

os dois aspectos que mais contribuíram para os conhecimentos e competências quando a 

aplicação do treinamento nas empresas dos respectivos treinandos. Essas conclusões dos 

treinamentos realizados sugerem a aplicação do Modelo da GSI nas MPMEs, intervendo 

com as variáveis predominantes que favorecem a Gestão, Sucesso e Perenidade, para se 
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avaliar a médio e longo prazo a eficiência do modelo. Na relação entre o Tempo de 

Existência no Mercado (TEM) com GSI, sugere analisar os fatores determinantes da 

predominância do TEM no intervalo de 14 a 23 anos, assim como os de uma 

Microempresa identificada com 83 anos, e da média geral do TEM de todos os portes 

industriais de 27,63 anos. Também se recomenda a aplicação do Modelo da GSI nas 

variáveis predominantes por portes em cada uma das fases, favorecendo o sucesso das 

MPMEs. E, por fim, mas não menos importante, ampliar a discussão com os empresários 

industriais do Maranhão com o SENAI. 

 

              
Figura 2: Treinamento Rosário/Bacabeira.  Figura 3: Treinamento Rosário/Bacabeira. 

 

Assim, conclui-se que os resultados ratificam que “A Gestão das Micro, Pequenas, Médias 

e Grandes Empresas industriais do Estado do Maranhão, quando aplicada na Gestão por 

Sustentabilidade Integrada, na visão dos proprietários, gestores e empregados favorece a 

Gestão, o Sucesso e a Perenidade das Micro, Pequenas, Médias e Empresas (MPMEs) da 

amostra”. 

 

Palavras-chave: Gestão por Sustentabilidade Integrada, Sucesso, Perenidade. 
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A IMPLANTAÇÃO DA REFINARIA PREMIUM NO MUNICÍPIO DE 

BACABEIRA: AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE AS RELAÇÕES DE 

TRABALHO. 
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Acadêmica do Curso de Ciências Sociais – CCSA/UEMA. 

 

Orientadora: Zulene Muniz BARBOSA. 

Profª. Drª. em  Ciências  Sociais  da UEMA/CCSA. 

 

O presente projeto de pesquisa analisa o processo de implantação da Refinaria Premium no 

Município de Bacabeira, especialmente na comunidade de Santa Quitéria. Trata-se de uma 

analise socioespacial de uma região que na ultima década recebeu pesados investimentos 

nos marcos da política desenvolvimentista do Estado brasileiro na qual o Maranhão se 

integra desde a segunda metade dos anos 1950 no governo JK quando o país vivencia um 

vigoroso processo de desenvolvimento econômico tendo a frente a indústria  

automobilística. A pesquisa apontou dados que mostram os impactos do processo de 

implantação no município de Bacabeira. De modo particular examinamos os impactossócio 

econômicos  já produzidos na comunidade de Santa Quitéria. A nossa pesquisa identificou 

duas logicas distintas: a do empreendimento e dos grupos locais, e especificamente na 

comunidade Santa Quitéria os impactos nas relações de trabalho e modo de vida dos 

moradores.A análise está pautada na pesquisa qualitativa, ou seja, na busca de elementos 

que possam levar a compreensão do fenômeno.Nesse sentido, o processo da pesquisa se 

articulou a partir de dois momentos. O primeiro foi a revisão da literatura sobre 

“Desenvolvimento”, “espaço” e “território” além dos aspectos geográficos, econômicos e 

políticos do Maranhão. Os resultados obtidos nessa primeira fase da pesquisa serão 

expostos no relatório parcial. O projeto, porém prosseguiu, no segundo momento, com a 

pesquisa de campo a partir do levantamento de dados, especificamente na comunidade 

Santa Quitéria.  No processo da pesquisa, utilizamos basicamente como técnicade 

pesquisaa entrevista com moradores da comunidade a fim de tentar atingir os objetivos 

gerais e específicos da pesquisa, sobretudo, no quesito mudança no modo de vida e 

trabalho em face a implantação da Refinaria Premium I.Atualmente o Maranhão desponta 

em crescimento econômico com o aumento do PIB, segundo dados do Instituto 

Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (IMESC) e do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segue abaixo uma tabela com os dados do 

PIB no Maranhão no período de 2007 a 2011. 

 

Tabela 1 - Posição do Maranhão no ranking dos Estados no Produto Interno Bruto do 

Brasil - 2007 – 2011. 

 
Fonte:IMESC:IBGE,2005 

 

Segundo o IMESC (2005), o PIB per capita do Estado do Maranhão no ano de 2011 foi R$ 

7.852,71, o do Nordeste foi R$ 9.561,41 e do Brasil alcançou R$ 21.535,65. Comparando o 

a posição do PIB per capita no Ranking dos estados, verifica-se que o Maranhão recuperou 

em 2011 a 26º posição.Entretanto no estado do Maranhão é possível perceber o paradoxo 

entre o potencial econômico e as desigualdades sociais. De acordo com o IBGE (2010) 
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mais de 24% da população do estado ganham até R$ 70 por mês, conforme linha da 

pobreza extrema estipulada pelo governo federal. Contudo, pode-se afirmar que o Estado 

do Maranhão está passando por um processo de modernização industrial, que segundo 

Gilberto Bercovici (2005) implica no crescimento sem desenvolvimento, ou seja, é a 

modernização sem qualquer transformação nas estruturas econômicas e sociais. É 

importante salientar que no povoado, os moradores se encontram em processo de 

resistência, inscritos e organizados na associação de Moradores e lutam pelo direito 

depermanecer na  terra.  Garantir esse direito tem levado trabalhadores rurais a lutar e 

resistir. 
(....)   vive – se dias de agonia mesmo, de horrores, o pessoal querendo tirar a todo 

custo as pessoas, já derrubaram as casas, tocaram fogo em várias casas, então a 

luta é grande, e mediante essas questões já fizemos muitas manifestações pra 

chamar a atenção das autoridades, fizemos uma em 2012 e no ano passado”. 

(Senhor BABÁ, 2014) 

A foto abaixo mostra  uma das casas que foram incendiadas: 

 

Figura 1. Uma das casas que foram incendiadas. 
Fonte: Bianca Sampaio, 2014. 

 

A partir das entrevistas realizadas avaliamos que o processo de implantação da Refinaria 

Premium I tem provocado o confronto entre duas lógicas de ocupação territorial 

diferenciada. Também nos revelou a compreensão de que o trabalho encontra-se 

intimamente articulado à vida familiar. 

 

Palavras-chave: Refinaria, Impactos, Trabalho. 
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SABERES E CONFLITOS NO TERRITÓRIO ÉTNICO DE FORMOSO 

 

Orientanda : Jhullienny Silva SANTOS – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de Ciências Sociais – CCS/ UEMA. 

 

Orientadora: Cynthia Carvalho MARTINS. 

Profa. Dr. CCS – UEMA. 

 

Colaboradores: Cliciane Costa FRANÇA; Tacilvan Silva ALVES. Alunos de Graduação 

do Curso de Ciências Sociais – CCS/UEMA 

 

A pesquisa está se desenvolvendo no Território Étnico de Formoso sobre saberes e 

mobilizações das comunidades tradicionais que compõem esse território.  O tradicional 

aqui, se refere aos saberes que sofrem impactos de ações do presente. Neste território os 

agentes sociais sofrem impactos como a privatização dos campos naturais, cercamento das 

áreas por fazendeiros, colocação de cercas elétricas e ameaças de morte. A necessidade de 

enfretamento aos conflitos exige que o grupo recrie suas estratégias de reivindicação, 

atrelando os saberes à luta pelo acesso aos recursos naturais. Formoso é área de ocupação 

antiga com práticas de uso dos recursos naturais que inclui o sistema de uso comum 

(ALMEIDA: 2011), é uma área com predominância de quilombos e de práticas religiosas 

seculares. Essas práticas não estão dissociadas da dimensão territorial, pois incluem 

saberes que articulam a dimensão religiosa à representações sobre as territorialidades. O 

seguinte trabalho é a continuação de um projeto de pesquisa que se iniciou em meados de 

2011, com o titulo “Mobilização e saberes de comunidades tradicionais da região de 

Penalva – Baixada Maranhense”, com o objetivo de observar as práticas e os saberes 

compartilhados pelos quilombolas da região de Penalva e identificar de que forma são 

acionados como maneira de afirmar sua identidade. Ao longo da pesquisa o objeto de 

análise vem se redefinindo, as relações com os agentes sociais e o maior contato com os 

problemas enfrentados pelas comunidades orientam a rota da pesquisa. No primeiro 

momento da pesquisa, as reflexões giravam em torno das comunidades tradicionais da 

região de Penalva, pouco a pouco, essas comunidades vão sendo conhecidas e o objeto vai 

se redefinindo, foi assim, que chegamos a Lagoa Mirim, onde está sendo possível analisar 

a forma de organização dos grupos e as relações das comunidades que compõem o 

território Etnico de Formoso. Esse território engloba comunidades tradicionais que vem se 

autodesignando como quilombos, dentre esses povoados pode-se citar : Lagoa Mirim, Boa 

Vontade, Praça da Igreja, Rua do Namoro, Ponta da Areia, Capueiro, Marmorana, 

Cansado, Centro dos Caboclos, Baixo da Onça, Cajazeira, Olho Dágua, Igarapé Grande, 

Colonia, São Mateus, Escorrega, Catitu, São Raimundo, Queimada, Tororoma do Formoso 

e Jacaré. Os povoados visitados durante as pesquisas de campo foram, Lagoa Mirim, Praça 

da Igreja, Rua do Namoro e Jacaré. São tecidas, aqui, algumas análises e observações 

acerca do conceito de quilombo. Pela necessidade que se tem de romper com a visão 

conceitual geralmente estática acerca do conceito de quilombo, é necessário analisar a 

história social do grupo e tentar perceber a construção dessa categoria a partir do olhar dos 

próprios agentes sociais, pois “as relações sociais são dinâmicas” e nem sempre os agentes 

sociais que compõe certos conceitos pertenceram a um passado comum, talvez nem 

tenham as mesmas origens. O critério de autodefinição enquanto quilombola, não significa 

dizer que necessariamente as histórias foram as mesmas, há outras formas de inclusão a 

uma categoria, senão essa materializada, a presença da ancestralidade é uma delas, que é 

traduzida nas práticas, nas maneiras de compartilhar crenças e nas formas de 

territorialidade. Vale ressaltar que há diferenciação entre definições oficiais de fronteiras 
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territoriais e as representadas pelos próprios componentes dos grupos. É incoerente 

estabelecer externamente sem conhecimento especifico a qual se fala, pois “cada grupo 

tem sua própria história, legitimando sua condição, e construiu sua identidade coletiva a 

partir dela” (ALMEIDA, 2011). O critério étnico de autodefinição está diretamente 

atrelado a um fator “político organizativo” (ALMEIDA. 2006). Os “grupos étnicos são 

categorias atributivas e identificadoras empregadas pelos próprios atores” (BARTH. 2000) 

e não por agentes externos. 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. O trabalho de campo é um processo, as redes de relações 

são construídas e exigem tempo. Para que se tenha melhor desempenho em campo, é 

necessário investimento nas redes de relações, por esse motivo, após a reunião 

preparatória, onde foi o meu primeiro contato com o grupo, investi nas idas a campo, tentei 

construir uma rede de relações para que depois de construídas pudessem proporcionar mais 

fluidez nas relações que seriam mantidas, propiciando melhores resultados nas entrevistas 

e na obtenção de informações. Após o trabalho de campo, onde pude conhecer mais sobre 

o grupo, tal como suas experiências de luta e mobilizações, foi possível observar que as 

comunidades se mobilizam em defesa do seu território se posicionando contra à introdução 

de técnicas indesejáveis de exploração do meio ambiente. Ao contrário da lógica financeira 

que visa unicamente a obtenção de lucro, as comunidades visam a defesa do seu território, 

afim de que a coletividade possa desfrutar dos recursos disponíveis. Os indivíduos 

reforçam a ideia de preservação que é bem difundida por maioria dos moradores do 

território. É daquele território que são extraídos os produtos necessários para a manutenção 

das pessoas que trabalham exclusivamente da roça, caça e pesca. A preservação se faz mais 

que necessária, pois se não for preservado, com o tempo, não haverá mais produção, e os 

principais prejudicados serão os próprios moradores. O critério étnico de autodefinição dos 

moradores de Formoso está totalmente atrelado à luta pelo território, é possível perceber 

que a identidade do grupo tem se reforçado com os conflitos. Foi possível observar que a 

dimensão religiosa permeia a vida das famílias e orienta as práticas em relação à 

preservação ambiental. Nota-se que a produção é voltada ao consumo local, é uma forma 

de produção autônoma. Para os moradores, explorar para consumo não consiste em 

devastação, o que se torna ofensivo é o fato de explorar sem necessidade visando única e 

exclusivamente o lucro. A comunidade defende outras formas de uso dos recursos naturais, 

formas que não agridam a meio ambiente e que não se utilize técnicas tão destrutivas. Há 

uma relação de dependência e proximidade com as terras, pois além dos recursos que 

podem ser encontrados, há também, outro fato que os liga tão fortemente ao território, os 

seres invisíveis que habitam as ilhas. O impedimento de colocação de canteiros de ervas 

exige que o grupo recrie suas estratégias de reivindicação, atrelando os saberes à luta pelo 

acesso aos recursos naturais. A devastação da reserva de Formoso, o cercamento dos 

campos, a criação em larga escala de búfalos, a realização de queimadas em extensas áreas 

para plantio de capins, põe em risco a fauna, a flora e ameaça a vida dos moradores do 

território de Formoso, os quais reagem e lutam constantemente pela defesa do seu território 

e pelo reconhecimento dos seus direitos. O grupo se articula de modo a manter a 

organização e lutar pelo reconhecimento e efetivação dos seus direitos. Como afirma 

Castells “como todos os movimentos do mundo(…) a fundamental foi - e é – a defesa da 
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dignidade de cada um. Ou seja, o direito humano fundamental de ser respeitado como ser 

humano e como cidadão” (CASTELLS. 2013), nesse caso, a defesa do seu território e a 

garantia da titulação de suas terras. 

 

Palavras-chave: quilombolas, Saberes, território. 
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A CIDADE, O PORTO E O ENTORNO: DINÂMICA ECONÔMICA E 

SOCIOESPACIAL. 
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O presente relatório apresenta as atividades realizadas durante o primeiro e o segundo 

semestre da pesquisa financiada pela FAPEMA.  O foco é a investigação de como se dá as 

relações entre o porto e o entorno o qual foi instalado, além da perspectiva de 

desenvolvimento associada a esta política.  Visa também investigar qual a relação 

econômica e/ou socioespacial o Porto do Itaqui estabelece com o bairro Vila Maranhão 

localizado na cidade de São Luís-MA. O processo da pesquisa está articulado em dois 

momentos distintos. Na primeira está centrada nas fontes secundárias (leitura e revisão do 

projeto, resenhas, jornais, artigos dissertações e relatórios de pesquisa). Na segunda a 

prioridade será a pesquisa mais de campo aqui entendido como local de pesquisa. 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 

debruçar sobe esse objeto de estudo, trouxe à tona questionamentos no que diz respeito à 

algumas categorias que embasam e fundamentam a discussão sobre o porto, as cidades 

portuárias, e o entorno das mesmas. Nesse sentido sentimos a necessidade de buscarmos 

algumas categorias que embasarão esse estudo, tais como modernização, desenvolvimento 

e globalização. A partir dessas categorias, esperamos dar uma importante contribuição para 

a discussão dessa temática. Uma dessas categorias é o subdesenvolvimento. O 

subdesenvolvimento segundo Furtado é o resultado de uma conexão, surgida em certas 

condições históricas, entre um processo interno concentrador e um processo externo de 

dependência.  Para Celso Furtado, existe uma intrínseca relação entre subdesenvolvimento 

e dependência de mercado. Existe uma dependência que se caracteriza a partir da atuação 

de grupos e países centrais e de seus mercados através da apropriação de excedentes. Isso 

permite e condiciona a reprodução das formas de consumo e da formação social refletindo, 

nessa medida, não só em uma dominação econômica, mas principalmente em uma 

dominação cultural (Furtado, 1974). Ou seja, existe uma dominação por meio das classes 

dominantes, e isso ocorre não somente no campo econômico, mas também no campo social 

e cultural, e pode-se perceber isso através da ditadura do consumo, na exploração e 

desvalorização do tradicional e do local. Outra categoria que trabalhamos agora na 

perspectiva Amartya Sem (2000) é o desenvolvimento que se constitui um processo de 

expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam, o enfoque nas liberdades humanas.  

Sem (2000) contrasta a sua visão com outras mais restritas de desenvolvimento, como as 

que identificam o desenvolvimento com crescimento do Produto Interno Bruto PIB ou 

ainda o aumento da renda pessoal, etc. As liberdades, afirma, dependem também de outros 

determinantes, como as disposições sociais e econômicas (serviços de educação e saúde, 

por exemplo) e os direitos civis. Atualizando o debate sobre o desenvolvimento no 

contexto da globalização a discussão Octavio Ianni (1999) e Zygmunt Bauman (1999) é 

esclarecedora. Para Ianni (1999) a globalização reabre a problemática da formação de uma 
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sociedade global que tenta globalizar coisas, pessoas e ideias, a partir de então tudo que é 

eventualmente loca, nacional e regional passa a ser também global, dissolvendo-se assim 

as fronteiras.  Bauman (1999) por outro lado, considera a globalização como um processo 

que afeta a todos na mesma medida e da mesma maneira. Estamos sendo globalizados. A 

globalização tanto divide quanto une, divide enquanto une e as causas da divisão são 

idênticas as que promovem a uniformidade do globo”.Ultimamente com a reestruturação 

capitalista e a reorganização territorial que a acompanha pode-se considerar a cidade como 

centro produtivo principalmente imposto pela mundialização do capital. Os portos nesse 

contexto estabelecem o elo entre as diversas cidades mundo, se tornando assim o ator 

principal nessa relação. Os portos são assim, são cada vez mais modernizados para 

alcançar tais objetivos. Santos (1988) considera que, ao longo da história da formação do 

território de um país, objetos naturais são substituídos por objetos fabricados, técnicos, 

mecanizados e, depois, cibernéticos. Através dos objetos técnicos (hidrelétricas, fábricas, 

portos, estradas de ferro, cidades) o espaço é marcado por estes acréscimos que se definem, 

hoje, pela universalidade e tendência à unificação. As cidades portuárias, de uma maneira 

geral, se diferenciam das demais pela dinâmica de sua economia, e pela interdependência 

funcional que mantém com o porto. pode-se dizer que a implantação de estruturas 

portuárias esteve sempre ligado a estratégias de desenvolvimento econômico e progresso, 

nas décadas atuais com a reestruturação do modelo industrial por uma economia mais 

flexível baseada principalmente em atividades terciarias tornaram os portos espaços 

marginalizados dentro do próprio contexto urbano. À luz do que foi exposto, procuramos 

aplicar entrevista com alguns moradores que residem nas proximidades do porto, pra 

analisar como esse empreendimento afeta essa população.Os três sujeitos da pesquisas são 

moradores do bairro Vila Maranhão, que se locaziza nas proximidades do Porto do Itaqui, 

para manter preservada as suas identidades, usaremos denominações como Morador A, B e 

C. 

 

Tabela 1: Aproveitamento da mão de obra da população que reside próximo ao Porto do 

Itaqui. 

Sujeitos Respostas 

Morador A “Sim, aproveita a mão de obra.” 

Morador B “Tenho um primo que trabalha lá, mas não sei em que.”  

Morador C “Dizem que sim, mas eu nunca consegui nada lá.” 

Fonte: Pesquisa Empírica. Jun. 2014 

 

A ideia de absorção da mão de obra que reside próximo a esses grandes empreendimentos 

é o que motiva a população para uma visão otimista em relação á sua permanência no 

local, o que podemos perceber dentro das afirmações dos três entrevistados, mesmo que de 

forma indireta. Assim, o contexto socioeconômico, a geração de emprego e aumento da 

população proporcionada pelo empreendimento, são os impactos positivos mais 

observados durante a fase de execução dos serviços de construção do empreendimento, 

onde são realizados obras civis e outros serviços aumentando o emprego formal. 

(FREITAS & OLIVEIRA, 2012). As categorias aqui trabalhadas auxiliaram no processo 

de reconhecimento do objeto de estudo, possibilitando ferramentas para que possibilite a 

melhor compreensão do mesmo. Se por um lado os impactos positivos vislumbram um 

horizonte de crescimento nas próximas décadas, por outro, não se deve ignorar os conflitos 
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sociais e econômicos em curso que estão por vir. Em síntese, essa pesquisa possibilitou o 

melhor entendimento da visão da população que mora no entrono do Porto, e como a 

expectativa por emprego movimenta a vida dessas pessoas, mesmo que essa oportunidade 

não apareça para todos. 

 

Palavras-chave: Globalização, Complexo Portuário, Economia. 
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ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS E DO ESTADO E SEUS EFEITOS SOBRE O 

MODO DE VIDA DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NA REGIÃO 

DE IMPERATRIZ (MA). 

 

Orientanda: Julyana Ketlen Silva MACHADO – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de Ciências Sociais- CCSA/UEMA. 

 

Orientadora: Jurandir Santos de NOVAES. 

Profª. Drª. do Departamento de Ciências Sociais- CCSA/UEMA. 

 

A região de Imperatriz é caracterizada pela implantação de grandes projetos de 

infraestrutura, e de modo muito forte por mobilizações, que em sua maioria lideradas por 

sindicatos, defendem os direitos territoriais daqueles que sofrem os impactos causados por 

esses grandes projetos. Devido à reestruturação das terras, outros grupos começaram a ser 

inclusos na busca por uma identidade já específica, entre eles estão os povos indígenas e 

quebradeiras de coco babaçu.  O presente relatório apresenta uma análise de uma “situação 

social” conflituosa gerada por processos dinâmicos que está sendo realizada através de 

pesquisa. O trabalho de pesquisa se realiza com povos que possuem seus direitos 

reconhecidos por Lei, mas ainda enfrentam dificuldades para tê-los garantidos. De acordo 

com a Constituição Federal de 1988 que reconhece a população brasileira como 

multicultural e pluriétnica, garantindo aos povos indígenas, quilombolas e outras 

populações tradicionais um regime jurídico-constitucional específico, a mesma pretende 

promover a segurança necessária para que esses grupos possam continuar existindo de 

forma autodeterminada e tendo contempladas as suas demandas coletivas, territoriais e 

culturais. Entretanto, esses direitos são tratados como entrave para aqueles que visam o 

avanço da mineração e de outras atividades produtivas de larga escala, como as grandes 

obras de infraestrutura.  O projeto permite observar aspectos econômicos e antropológicos 

da região estudada, buscando assim uma crítica sobre as relações entre políticas 

governamentais e estratégias empresariais na região de Imperatriz, no Estado do 

Maranhão. A realização deste trabalho pautou-se no estabelecimento de “relações de 

pesquisa”, envolvendo os agentes sociais, entre eles: lideranças (de associações, sindicato 

etc.) e os agentes sociais que constituem a base dessas organizações. Dentre os conflitos 

observados há um forte destaque sobre questões relacionadas à posse de terra e pelo 

controle dos recursos naturais, os quais devido à extração realizada pelas empresas estão se 

esvaindo, prejudicando o trabalho de muitos trabalhadores locais envolvendo quilombolas, 

indígenas, quebradeiras de coco babaçu, entre outras identidades coletivas. A atuação 

empresarial da Suzano sugere que há uma busca cada vez maior por se fixar em grandes e 

interligadas áreas de terra, se conformando em um complexo empresarial denso e 

avassalador em termos de devastação e desestruturação da pequena produção e de outras 

formas alternativas e prevalecentes associadas ao extrativismo e às lutas identitárias. Do 

ponto de vista dos efeitos ambientais, a chegada das empresas houve uma enorme 

degradação de recursos hídricos, produção de resíduos sólidos, à falta de saneamento 

básico. Ainda há doenças recorrentes de atividades industriais e agrícolas, tais como: 

agrotóxicos, corretores de solo, fumaça etc. A produção de commodities, priorização ao 

transporte de cargas e a situação precária do transporte coletivo interestadual, urbano e 

intermunicipal provocam grandes conflitos sociais. As interrupções das vias de transporte é 

algo bastante questionado pela população pelas consequências que geram mortes e 

acidentes nas vias de transporte. Com o período chuvoso e como consequência, a lama e o 

atoleiro acabam dificultando a passagem de veículos levando ao escoamento da produção 

agrícola, que garante a subsistência da maioria dos moradores.  
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1)  2)  3)  

Figuras, 1,2 e 3: representam a situação precária das vias de transporte na Estrada do 

Arroz. 

 

A concentração fundiária da empresa de papel e celulose causa impactos nas populações 

que perdem seus espaços produtivos e passam a viver de subempregos nas periferias dos 

centros urbanos. Aliado a isso tem também a migração, a saída dos jovens da região de 

Imperatriz, indo para Goiânia visando trabalho também em prol de uma sobrevivência por 

conta desses impactos causados pelos grandes empreendimentos. Este trabalho com ênfase 

no Cartografia Social proporcionou que a Oficina de Imperatriz realizada no CENTRU 

(Centro de Educação e Cultura do Trabalhador Rural) em 06 de setembro de 2013 

possibilitasse o primeiro contato direto com os agentes sociais. De acordo com as 

informações coletadas nas Oficinas de Mapas, seminários e encontros, as realidades dos 

agentes sociais, através de dados assinalados nos mapas construídos pelos mesmos, 

permitissem que as informações tidas como mais relevantes para eles fossem apresentadas. 

A implantação dos grandes projetos, em sua maioria com apoio estatal, leva à resistência 

dos povos que são atingidos em suas comunidades e os une sob uma condição de se 

reconhecerem como igual em prol de uma identidade coletiva “atingido, impactado, 

violentado, expropriado expulso quer dizer estes são atributos que aproximam pessoas e 

contribuem para mobilizações e lutas nas quais se erigem os elementos identitários” 

(ALMEIDA, 2006, p. 61). A atividade de mineração na região de Carajás e a extração de 

eucalipto pela Suzano, que visam um modelo atual de desenvolvimento, é uma atividade 

que interfere diretamente nos territórios localizados na região. Possuem interferências que 

vão desde a ocupação de territórios habitados pelas populações tradicionais e urbanas ou 

por populações que se deslocam para esses territórios como forma de melhorar sua vida, 

devido às oportunidades de trabalho divulgadas desde a implementação dos mesmos, até os 

efetivos impactos ambientais, sociais, econômicos, políticos e culturais. Como estratégia 

do Estado e das grandes empresas é necessário que aja a negação dos direitos das 

populações tradicionais, como quilombolas, ribeirinhos, indígenas, pequenos agricultores 

que possuem modos de vida indissociáveis do meio ambiente onde vivem e que utilizam o 

mesmo como reprodução e subsistência, pois é uma condição para que essa expansão de 

extração. Nas comunidades que têm seus modos de vida vinculados diretamente aos 

ecossistemas e a biodiversidade, a degradação dos territórios significa, dentre outros, o 

comprometimento do suprimento doméstico de água e de alimentos e do acesso aos 

recursos necessários para a garantia da medicina popular. A poluição e degradação dos 

territórios também provocam agravos na saúde pública, inclusive com o aumento da 

violência e do consumo de drogas. 
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FORMAÇÃO POLICIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE: 

POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA SOB A ÓTICA DOS PROFISSIONAIS 

DA POLÍCIA CIVIL DO MARANHÃO. 
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Esta é uma pesquisa acerca formação dos policiais civis no Maranhão que tem por objetivo 

demonstrar suas contribuições para a excelência da qualidade na prestação de serviço à 

comunidade em consonância com as políticas públicas de segurança constantes no Plano 

Nacional de Segurança Pública, conforme diretrizes da Secretaria Nacional de Segurança 

Pública, caracterizando as especifidades da formação e qualificação desses profissionais. 

Trata-se de um estudo de abordagem de natureza qualitativa e quanto aos fins é 

exploratória. Para a análise dos resultados foi utilizado o método hermenêutico-dialético 

porque propicia a desconstrução do fenômeno através das contradições entre discurso e 

prática nas instituições centrais da Polícia Civil que são essenciais para este estudo. O atual 

efetivo de policiais civis no Maranhão é de 1830 distribuídos em todo o estado. O processo 

de formação tanto o teórico, como o físico, acontece na Academia Integrada de Segurança 

Pública que fica localizada na Avenida Daniel Aquino Aragão no bairro do São Raimundo, 

é onde são ministradas as aulas para os cursos de delegados, investigadores, escrivães, 

médico legista, perito criminal e papiloscopista, e agentes de segurança. Sempre que novas 

turmas iniciam, são analisadas as diretrizes das Bases Curriculares para elaboração da 

estrutura curricular dos cursos, conforme o diretor de ensino da Academia. As disciplinas 

de Base Comum da formação dos policiais civis envolvem os temas centrais exigidos pelas 

Bases Curriculares para a Formação dos Profissionais da Área de Segurança do Cidadão, 

abrangendo temas centrais que envolvem cultura, sociedade, cidadania, Direitos Humanos 

e controle de drogas, contendo as disciplinas conforme as áreas de estudo: Ética e 

Cidadania Aplicada à atividade do policial (missão do policial), Armamento e Tiro e 

Defesa Pessoal (técnica policial); Direitos Humanos e Noções de Direito Penal (cultura 

jurídica aplicada); Saúde Física (saúde do policial); Telecomunicações (linguagem e 

informação). Além dessas, existem as disciplinas comuns que concernem as atividades da 

corporação policial civil: Legislação Administrativa da Polícia Civil, Orientações 

Administrativas e Disciplinares, Preservação e Valorização da Prova. Também há a Parte 

Diversificada reune disciplinas de acordo com as características do cursos de formação e 

necessidades especificíficas regionais e locais. Quanto as necessidades específicas 

regionais e locais, ressaltamos a importância das discussões em sala de aula dos problemas 

sociais mais comuns no Maranhão que cabe a polícia combater. O período de formação 

para os delegados é de 566 horas/aula e para as outras profissões é de 500 horas/aula. São 

aplicadas provas de caráter classificatório e eliminatório ao fim de cada disciplina no 

curso, onde o candidato para ser aprovado precisa acertar no mínimo 50% da prova. No 

período do curso, as aulas são ministradas no turno matutino e vespertino, das 08h10min às 

17h45min de segunda à sexta, mas os candidatos ficam à disposição da Academia  

Integrada de Segurança Pública para qualquer horário. Além da formação básica, ressalta-

se a necessidade do programa de educação continuada que exige cursos de  capacitação 

profissional para que o trabalho não se torne estático e com diferença discrepante 

considerando o acompanhamento das mudanças sociais. O atual diretor de ensino da 
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Academia afirmou que são escolhidas certas semanas onde serão oferecidos cursos de 

capacitação e os policiais dos interiores também são convocados. 

 

                               
Figura 1: Início do Curso de Formação, 2013 

 

A criminalidade e a violência no contexto social brasileiro têm tomado rapidamente 

proporções inimagináveis até então, o que nos faz analisar as políticas públicas de 

segurança que foram incapazes de conter este crescimento. Nesse sentido, uma nova 

concepção de trabalho policial surge com o Policiamento Comunitário, contando com a 

participação popular para a prestação de serviço com qualidade e eficiência, visando a 

diminuição do crime e da violência e atentando para as especificidades das principais 

delinquências na área onde atua na busca por suprir a demanda e os anseios da 

comunidade. Uma nova relação é estabelecida com a comunidade marcada pela confiança, 

se tornando uma parceira na busca por soluções. Compreende-se que a instituição policial 

precisa acompanhar as transformações da sociedade no que corresponde a qualificação 

profissional e ao desenvolvimento. Em entrevista com o atual diretor de ensino da 

Academia, ao ser interrogado sobre a formação dos policiais civis do Maranhão diante das 

propostas traçadas pelo Plano Nacional de Segurança Pública, ele fala que não há mais 

como dissociar a formação do policial das políticas de segurança pública pautadas 

conforme a atual Constituição Federal e voltadas para a cidadania. A Polícia Civil mesmo 

tendo a função de polícia judiciária, lida diretamente com a comunidade em atividades de 

investigação, nos interrogatórios, no contato pessoal para a realização de boletins de 

ocorrência, entre outras. Por isso, é pertinente na grade curricular ser discutida o 

policiamento mais voltado para os Direitos Humanos com as políticas públicas em questão, 

cabendo aos professores frizar as políticas públicas de segurança que asseguram esta nova 

forma de policiamento. Como aproximação da polícia civil frente à comunidade para 

estreitamento dos laços, foi observado os cursos oferecidos de capacitação profissional 

realizados na Academia Integrada de Segurança Pública, que em parceria com a Secretaria 

de Segurança Pública do Maranhão oferece diversos cursos para a capacitação da 

população em geral. Apesar do processo de formação ser de extrema relevância para o 

exercício do trabalho policial, o investimento na qualificação desse profissional ainda tem 

sido pouco diante do que se espera do profissional de segurança, conforme traçado nas 

“Bases Curriculares dos Profissionais da Área de Segurança do Cidadão” e pelos anseios 

da população frente ao crescimento da violência e da criminalidade num contexto de luta 

na fortificação dos Direitos Humanos. Dentre as principais dificuldades encontradas para a 

melhor prestação de serviço da Polícia Civil no Maranhão, destaca-se o interesse por parte 

do governo em investir mais nas polícias militares por sua maior visibilidade pela 

comunidade. Dessa forma, faltam policiais civis para trabalhar diante dos desafios da 

demanda social, bem como recursos materiais que viabilizem o andamento dos processos 

investigados. O problema da falta investimento também reflete na estrutura física da 
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Academia Integrada de Segurança Pública que já está bem comprometida para a realização 

dos treinamentos. Embora a Polícia Civil desenvolva um papel investigativo, atuando no 

campo jurídico devido a sua função de polícia judiciária, devemos atentar que casos de 

tensão entre a polícia e o cidadão ocorrem nas delegacias sem tomar a dimensão midiática 

que está voltada para Polícia Militar devido sua visibilidade. Logo, ela não está fora dessa 

discussão sobre a formação de uma polícia cidadã. Apesar do Policiamento Comunitário 

ser mais nítido na Polícia Militar do Maranhão, é preciso um esforço dos policiais civis 

para a construção de uma boa relação com a população, já que ela é de suma importância 

no processo investigativo atuando como informante e colaboradora na busca por soluções 

dos crimes. Portanto, não podemos ver de forma separada a formação policial, o papel do 

Estado e a as políticas públicas de segurança pautadas no Direitos Humanos.  

 

Palavras-chave: Formação policial, Policiamento Comunitário, Polícia Civil. 
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UMA ANÁLISE DO USO DOS RESULTADOS DO ENADE NOS CURSOS DE 

LICENCIATURA DE SÃO LUÍS. 

 

Orientanda: Melcka Yulle Conceição RAMOS– Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de Pedagogia – CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Ana Lúcia Cunha DUARTE. 

Prof. Dra. do Departamento de Educação e Filosofia CECEN/UEMA. 

 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes- Enade, é um exame direcionado para 

os estudantes, e que visa aferir o desempenho destes no que se refere aos conteúdos 

programáticos do seu curso, suas habilidades e competências para compreender assuntos 

do âmbito de sua profissão ligados a sua realidade local e mundial. No entanto, surgem 

indagações sobre o uso dos resultados do Enade, desta maneira, este estudo traz a 

discussão do uso dos resultados do Enade na gestão dos cursos de licenciatura de São Luís. 

A pesquisa analisa a importância atribuída ao Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (Enade) no desenvolvimento de ações pela gestão acadêmica dos cursos de 

licenciatura de São Luís, especificamente nos cursos avaliados nos anos de 2008 e 2011. 

Foram analisadas as percepções de vinte coordenadores de cursos de licenciatura. O 

material de fundamentação teórica e as informações obtidas através da entrevista 

semiestruturada nos serviram de base para analisar os pontos convergentes e divergentes 

destes coordenadores. Neste sentido, analisamos a importância de avaliar a Educação 

Superior Brasileira, a concepção do Sinaes e a concepção do Enade. Visando à preservação 

de suas identidades, ao longo da análise dos dados, as instituições e os sujeitos pesquisados 

serão identificados. As instituições são identificadas pelos números I, II, III, IV, V, VI e 

VII; os cursos são agrupados por siglas − Biologia (BL), Física (FS), Geografia (GF), 

Letras (LT), Matemática (MT), Pedagogia (PD), Química (QM). Aos cursos que se 

apresentam em mais de uma instituição foram acrescentados números, distinguindo-os em 

cada uma delas. A seguir a tabela 1 com a identificação dos sujeitos envolvidos na 

pesquisa. 

 

Tabela 1 – Identificação das Instituições, cursos e código 

INSTITUIÇÃO CURSOS CÓDIGO 

I LT / PD 

 

LT14/PD21 

II PD 

 

PD25 

III LT / PD 

 

LT15 / PD22 

IV BL /  FS / MT / QM 

 

BL03 / FS07 / MT18 / QM28 

V LT / PD 

 

LT16 / PD23 

VI GF / LT / PD/QM 

 

GF09 / LT13 / PD20/QM26 

VII BL / FS / GF /MT/ LT / BL01 / FS05 / GF08 / MT17/ 

LT12/ 
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As falas sobre a importância de avaliar a Educação Superior Brasileira revelam que os 

coordenadores possuem consciência de que é importante avaliar, estes atribuem a 

importância ao enfatizar que a avaliação proporciona um retorno da realidade da educação 

superior, apresenta o nível em que os cursos se encontram, além disso, sinaliza os pontos 

positivos e negativos dos cursos. Ilustramos alguns pontos no trecho a seguinte.“A 

importância é grande porque sem avaliação nós não temos um retorno do que realmente 

acontece com a educação brasileira [...]”. (LT12, informação verbal). A avaliação como é 

afirmada pelos coordenadores é um interessante instrumento de conhecimento, de 

observação da realidade. Nos últimos anos houve um esforço de aperfeiçoar a avaliação 

para que se atinjam fielmente dados referenciais sobre a educação brasileira. Entende-se 

que é por meio de uma avaliação que poderemos chegar a um diagnóstico, é preciso 

entendê-la como processo de melhoria. Dias Sobrinho (2005, p. 65) “[...] ela certamente 

conhecerá as carências e tudo o que pode estar ocorrendo de negativo na instituição. 

Entretanto, não é a sua função punir, e sim corrigir ou superar os equívocos e promover a 

qualidade [...]”.Constata-se que a consciência da importância de avaliar a educação 

superior já representa um primeiro passo para um bom trabalho na coordenação dos 

cursos.No que se refere ao Enade, destaca-se que o seu resultado não deve ser o único a ser 

utilizado na tentativa de desenvolver ações de melhoria dos cursos. O que não pode ocorrer 

é ignorá-lo, não submetê-lo as discussões na academia. A fala a seguir reflete exatamente a 

importância da provocação de discussão e do desenvolvimento de ações a partir do referido 

exame. “[...] é por meio do Enade que a gente fica sabendo que tipo de conhecimento ta 

sendo difundido, que tipo de trabalho ta sendo desenvolvido, será que os eixos tão sendo 

realmente contemplados? [...]”. (PD25, informação verbal). É necessário deixar claro que o 

Enade tem seus dados, mas estes sem análise pouco irão valer para um trabalho que busca 

a qualidade da formação de professores. Portanto, ao final de uma avaliação é importante 

ter reflexão, compreender os significados dos dados apontados, pois os mesmos irão 

subsidiar a tomada de decisão e orientar as possíveis mudanças. Explicita Polidori (2006, 

p. 439) [...] o Enade pretende proporcionar reflexão no interior do próprio curso e da 

instituição, na medida em que se constitui como um momento privilegiado de interlocução 

com os estudantes [...]. O interessante é que os coordenadores utilizem os resultados deste 

exame como objeto que possibilita um caminho, isto tendo em mente um trabalho a ser 

feito, buscando a qualidade acadêmica nos cursos de graduação. As discussões acerca do 

Enade coloca em questão a preocupação com a qualidade, isto porque ao avaliar o 

desempenho dos estudantes pode-se entender que o resultado é um reflexo do trabalho 

desenvolvido nos cursos. O coordenador ressalta em sua fala a preocupação com a 

qualidade. “[...] o Enade ele se tornou um componente interessante porque ele força as 

faculdades a criarem certa rigidez e preocupação com a qualidade [...]”. (LT16, informação 

verbal). Percebe-se que o Enade suscita nos coordenadores a preocupação com a qualidade, 

no entanto é preciso ter muita cautela ao atribuir a qualidade da educação superior somente 

pelo resultado deste exame, pois é conjunto das três dimensões do Sinaes que irá 

possibilitar isto. Portanto, reconhecemos que o Enade não pode ser o único a medir a 

qualidade efetiva da educação, porém defendemos que os resultados do Enade sejam 

usados, e que tenham importância na provocação de discussão sobre o conceito obtido pelo 

curso. O resultado do Enade é um instrumento de gestão, logo requer a compreensão dos 

dados e implica uma análise do trabalho do coordenador de curso. Ressaltamos que o 

trabalho dos coordenadores deve ter como objetivo atingir uma educação de qualidade. De 

acordo com Davok (2007, p.506) “Uma educação de qualidade pode significar tanto aquela 

que possibilita o domínio eficaz dos conteúdos previstos nos planos curriculares; como 

aquela que possibilita a aquisição de uma cultura científica ou literária [...]”. O Enade 

sinaliza por meio dos seus resultados aspectos positivos e negativos, este último, por 
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exemplo, uma possível carência de conteúdos. Portanto, a partir disto o coordenador pode 

trabalhar para persistir com eficiência o que foi positivo e solucionar os problemas 

evidenciados. É relevante discutir a problemática do trabalho realizado pelos 

coordenadores não com a intenção da qualidade, mas por medo do conceito baixo. Há de 

certa maneira um pânico sobre o conceito obtido, até porque isto poderá ser refletido na 

instituição. Porém, as ações desenvolvidas pelos coordenadores não podem acontecer neste 

viés, mas com a consciência de que poderemos chegar a qualidade da educação superior. A 

gestão acadêmica deve ter por base o papel da universidade para guiar seu trabalho, e se 

tratando do uso dos resultados do Enade se espera que as ações aconteçam em prol da 

melhoria dos cursos, ou seja, da qualidade acadêmica proposta aos estudantes. Destacamos 

que o Enade tem suas críticas e limitações, mas ressaltamos que é um instrumento que se 

bem analisado pode contribuir para o trabalho dos coordenadores. Além disso, o resultado 

do Enade não deve ser o único a ser utilizado na tentativa de desenvolver ações de 

melhoria dos cursos, porém é importante a provocação e discussão das ações de gestão 

acadêmica a partir deste exame. Seus dados devem ser objeto de reflexão, pois sinaliza por 

meio dos seus resultados aspectos positivos e negativos da formação acadêmica dos 

estudantes, a partir disto o coordenador pode trabalhar para persistir com eficiência o que 

foi positivo e solucionar os problemas evidenciados. Conclui-se que apesar de existir um 

conhecimento superficial do Sinaes, especificamente do Enade, ainda precisa de um 

amadurecimento de ideias a respeito da temática, para que desta forma aconteça ações 

desenvolvidas a partir do resultado do Enade. 

 

Palavras-chave: Avaliação da Educação Superior, Enade, Gestão Acadêmica. 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação 

Institucional. Diário Oficial da União, Brasília, n. 72, 15 maio 2004. 

DAVOK, Delsi Fries. Qualidade em educação. Avaliação, Campinas;Sorocaba, SP, v.12, 

n.3, p.505-513, set.2007. 

DIAS SOBRINHO, José. Avaliação institucional, instrumento da qualidade educativa: a 

experiência da Unicamp. In:____ BALZAN, Newton César; DIAS SOBRINHO, José 

(orgs). Avaliação Institucional: teoria e experiências. 3. ed. São Paulo: Cortez,2005,p. 53-

86.  

______. Avaliação: políticas educacionais e reformas da educação superior. São Paulo: 

Cortez, 2003. 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 

TEIXEIRA. SINAES: da concepção à regulamentação. 5 ed. rev. e ampliada. Brasília: 

Inep, 2009. 

POLIDORI, Marlis Morosini; MARINHO-ARAUJO, Claisy M; BARREYRO, Gladys 

Beatriz. SINAES: Perspectivas e desafios na avaliação da educação superior brasileira. 

Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v.14, n.53, p. 425-436, out./dez. 2006. 

 

 

 

 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  476 

EXPROPRIAÇÃO E RESISTÊNCIA HISTÓRICA DO QUILOMBO JUÇATUBA: 

POR UMA ANÁLISE DA APLICABILIDADE DO DECRETO 4887/2003. 

 

Orientanda: Samara Costa SILVESTRE – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de Direito – CCSA/UEMA. 

 

Orientadora: Marivânia Leonor Souza FURTADO. 

Profª. Drª. Do Departamento de Ciências Sociais – CCSA/UEMA. 

 

Colaboradores: Iasmin Helena CARVALHO – Graduanda em Direito/UEMA; Débora 

Carolina de Sousa MELO – Graduanda em Ciências Sociais – UEMA; Sérgio Cesar Soares 

Correa MUNIZ – Graduado em Ciências Sociais – UEMA; Leandro Augusto de Remédios 

COSTA – Graduado em Ciências Sociais; 

 

As comunidades quilombolas foram identificadas como sujeitos de direitos específicos, no 

âmbito jurídico, com a criação da Constituição Federal de 1988. Para tanto, houve a 

necessidade de ressemantização do conceito de quilombo, abandonando o entendimento 

colonial do termo, que atribuía a existência do quilombo a um tempo histórico passado, 

inexistente na atualidade.  Por um lado, o conceito de quilombo, agora oficializado pelo 

Estado, garante o reconhecimento da diversidade sócio cultural e territorial brasileira e por 

outro intensifica os conflitos fundiários. Para que as comunidades quilombolas garantam a 

titulação de seus territórios, necessitam enquadrar-se nos critérios constitucionais quais 

sejam a ocupação ancestral com vínculo a escravidão sofrida. No sentido de entender a 

efetivação do direito constitucional às comunidades quilombolas objetivou-se com este 

trabalho analisar os processos técnicos formais e aplicabilidade da política de titulação de 

territórios quilombolas implementada pelo INCRA-MA na Ilha do Maranhão, para que 

pudesse medir a aplicabilidade do Decreto Presidencial 4887/2003 e sua eficiência. A 

comunidade de Juçatuba (assimilada visualmente nas figuras A, B abaixo) foi o campo 

empírico tomado por este estudo, e dispõe de um território localizado no município de São 

José de Ribamar (a 26 km do centro de São Luís).  

   
A 
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Figura A – Características observadas na comunidade: inúmeras construções irregulares 

cercando a área litorânea da comunidade. Figura B – Festa do Divino Espírito Santo, que 

ocorreu no mês de agosto de 2013. 

 

Juçatuba é uma comunidade autoidentificada como remanescente de quilombo, possui 

reconhecimento pela Fundação Palmares e aguarda o estudo antropológico definido pela 

Instrução Normativa 57/2009 do INCRA, em andamento, o que, em tese, garantirá aos 

habitantes de Juçatuba a posse legítima do território. Na observação livre (as visitas a 

campo) observou-se que a comunidade tem o seu território em grande parte demarcado por 

cercas e repleto de belas e suntuosas mansões e casas de praia. Juçatuba encontra-se em 

uma situação favorável se comparada a outras comunidades de remanescentes de 

quilombos no Maranhão (já que possui reconhecimento pela Fundação Palmares e tem o 

estudo antropológico definido pela Instrução Normativa 57/2009 do INCRA, em 

andamento) onde garantias e melhorias ainda não foram implantadas e nem mesmo o 

processo de titulação de terras foi iniciado. Isso, no entanto não exclui o fato de que 

Juçatuba continua extremamente vulnerável e a preocupação por parte do município em 

que está localizada ainda é insuficiente. O maior perigo sofrido não só pela comunidade 

Juçatuba mais por todas as comunidades tradicionais que almejam o acesso aos seus 

direitos é sem dúvidas a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 3239, impetrada em 2003 

pelo Partido da Frente Liberal – atualmente intitulado Democratas (DEM) - com o apoio da 

Confederação Nacional da Indústria, da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária 

e da Sociedade Rural Brasileira. Essa ação tem o objetivo de tornar nulo o Decreto 

4887/2003. O fator preocupante reside na intensa luta pelo reconhecimento das terras das 

comunidades quilombolas que além de terem na lentidão da instrução normativa do 

INCRA (seja pela quantidade de processos instaurados para a pequena quantidade de 

antropólogos, seja por outros fatores que causam a morosidade do processo) um impasse 

para os processos de titulação de suas terras se veem agora – com a possibilidade de 

derrubada do Decreto 4887 - mais próximos de terem os seus esforços jogados brutalmente 

– e mais uma vez – para escanteio pelos impasses causados pelo Estado Democrático de 

direito e sua ineficiência em garantir direitos a todos, sobretudo aqueles que integram as 

minorias étnicas. Caso venha a ser derrubado o Decreto 4887, a comunidade de Juçatuba – 

como muitas outras que se encontram em fase de titulação e aquelas que estão em seu 

B 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  478 

território ainda na esperança de uma “posse juridicalizada” – se submeterá 

compulsoriamente a uma norma que torna inexequível a regularização das terras 

quilombolas, tornando as condições para a aquisição de propriedade definitiva mais 

rigorosas, quiçá inviáveis e congelando o conceito de quilombo no regulamento de 1740, 

norma evidentemente repressiva do período colonial. É inequívoco o fato de que esses 

grupos, que são as minorias étnicas sempre marginalizadas pelo mito da igualdade na 

tradição universalista de direitos, mesmo tendo conquistado espaço na luta pelo acesso à 

justiça ainda encontram obstáculos imensos, sobretudo de grupos mais conservadores da 

sociedade, a exemplo os grupos adeptos do agronegócio. Hoje, as comunidades 

quilombolas representam um grande entrave ao mais novo projeto de associação explícita 

entre o grande capital e o Estado denominado de “neodesenvolvimentismo”. 

 

Palavras-chave: Direito territorial, Comunidade Juçatuba, Decreto 4887/2003.  
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EXPANSÃO IMOBILIÁRIA SOBRE A ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO 

RANGEDOR. 

 

Orientanda: Taynara Sodré MENDONÇA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de Ciências Sociais – CCSA/UEMA. 

 

Orientadora: Rosirene Martins LIMA. 

Prof.ª Dr.ª do Departamento de Ciências Sociais CCSA/UEMA. 

 

É constante a discussão sobre os conflitos gerados pela ocupação das áreas de conservação 

ambiental. O crescimento populacional, as quase extintas áreas para moradia e os grandes 

empreendimentos imobiliários com um custo elevado para populações de baixa renda 

levam a ocupação destas áreas. Por algumas dessas áreas estarem situadas em locais 

privilegiados torna-se objeto de disputas e conflitos. O agressivo processo de ocupação, 

sobretudo por incorporadoras e construtoras imobiliárias vem implantando seus 

empreendimentos como: condomínios de apartamentos em áreas de proteção ambiental. 

Em determinadas áreas como é o caso da Estação Ecológica do Rangedor (área de 

preservação e recarga de aquífero, por conter várias nascentes), situada no coração da 

cidade, vem sofrendo o mais recente e agressivo processo de destruição por parte das 

construtoras imobiliárias. Em razão da localização e dos vários empreendimentos em 

curso, a área tem sido cada vez mais valorizada causando assim impactos ambientais sobre 

aquele local. Neste sentido a pesquisa busca compreender o que seria uma unidade de 

conservação ambiental, sobretudo a Estação Ecológica do Rangedor, identificar os 

impactos ambientais nessa região. A pesquisa tem por objetivo analisar os conflitos 

socioambientais urbanos decorrentes das diferentes formas de representação, apropriação e 

uso das áreas de preservação ambiental na cidade de São Luís-MA, identificar os 

moradores no entorno da Estação Ecológica do Rangedor e as Construtoras Imobiliárias ali 

existentes, descrever as formas de representação, apropriação e uso da área em questão. 

Tomando como referência os objetivos da pesquisa os procedimentos orientaram-se em 

três momentos distintos, porém articulados entre si levantamento bibliográfico acerca do 

tema proposto pela pesquisa, além de sistematização e leitura da literatura relacionada á 

temática, desenvolvimento das atividades do trabalho de campo, analise e elaboração de 

relatórios parciais e do relatório final. De acordo com o cronograma proposto em 2013 e 

respectivamente em 2014 foram desenvolvidas as atividades de reunião com a bolsista e a 

orientadora para organização do trabalho, levantamento e leitura do material bibliográfico, 

fichamento e discussão dos textos uma vez por semana, pesquisa de campo. Em 

18/07/2000 foi sancionada a Lei 9.985, que finalmente instituiu o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), regulamentando o artigo 225, § 1º, incisos 

I, II, III e VI da Constituição Federal. Em seu artigo 1º lê-se: “Esta Lei institui o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação-SNUC, estabelece critérios e normas para a criação, 

implantação e gestão das unidades de conservação”. No artigo 3º define que o SNUC “é 

constituído pelo conjunto das Unidades de Conservação federais, estaduais e municipais, 

de acordo com o disposto nesta Lei”. Torna-se assim, instrumento legal indispensável para 

a definição das políticas ambientais nas três esferas do Poder Público. No artigo 5º prevê-

se a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das 

Unidades de Conservação. E no artigo 7º a lei do SNUC divide as Unidades de 

Conservação em dois grupos, com características específicas: as de proteção integral e as 

de uso sustentável. Onde lê se: Das categorias de unidades de conservação: Art. 7
o
 As 

unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, com 

características específicas: I - Unidades de Proteção Integral; II - Unidades de Uso 
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Sustentável. § 1
o
 O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a 

natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção 

dos casos previstos nesta Lei. § 2
o
 O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus 

recursos naturais. Art. 8
o
 O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas 

seguintes categorias de unidade de conservação: I - Estação Ecológica; II - Reserva 

Biológica; III - Parque Nacional; IV Monumento Natural; V-Refúgio de Vida Silvestre. 

Art. 9
o
 A Estação Ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de 

pesquisas científicas.§ 1
o
 A Estação Ecológica é de posse e domínio públicos, sendo que as 

áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que 

dispõe a lei.§ 2
o
 É proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo educacional, 

de acordo com o que dispuser o Plano de Manejo da Unidade ou regulamento específico.§ 

3
o
 A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela 

administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, 

bem como àquelas previstas em regulamento.§ 4
o
 Na Estação Ecológica só podem ser 

permitidas alterações dos ecossistemas no caso de: I - medidas que visem a restauração de 

ecossistemas modificados; II-manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade 

biológica; III - coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas; IV -

pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado pela 

simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas, em uma 

área correspondente a no máximo três por cento da extensão total da unidade e até o limite 

de um mil e quinhentos hectares. A Estação Ecológica do Rangedor objetivo da pesquisa 

esta localizada no Município de São Luís, no Estado do Maranhão, o seu acesso acontece 

tanto pela Avenida Jerônimo de Albuquerque como pela Avenida Luís Eduardo 

Magalhães. Sendo criada a partir do Decreto nº 21.797 de 15 Dezembro de 2005, devido a 

sua grande importância como área de recarga de aquíferos (equilíbrio dos estuário). Em 

diversos sites observamos as criticas e também mencionam a degradação do meio 

ambiente. Uma das matérias identificadas foi a do jornal O Imparcial que descreve que a 

Estação Ecológica do Rangedor além de servir de deposito de lixo, é utilizada como 

refugio para criminosos, segundo o site foi possível constatar o desrespeito á unidade de 

conservação, onde citaram como exemplo a Estação Ecológica do Rangedor. Criada para 

preservar espécimes remanescentes da fauna e flora brasileira, em contraste com as 

edificações urbanísticas dos bairros Calhau e Cohafuma, a área - que seria intocável – é 

constantemente utilizada como depósito de lixo doméstico, banheiro improvisado, refúgio 

para criminosos. Ao longo de sua extensão relatam ainda que o Rangedor apresenta falhas 

nas estruturas que delimitam a área protegida. Em diversos trechos, sobretudo nas 

imediações da Estrada do Calhau, a cerca de arame farpado foi derrubada - facilitando o 

acesso ao interior da reserva - ou encoberta pelo mato que avança pelas calçadas, 

comprometendo a visão dos motoristas e dificultando a passagem dos pedestres. Outro 

agravante é que a área tornou-se propícia para abrigar criminosos, uma entrevista 

interessante de uma Moradora que foi feita pelo jornal, a mesma relata que nos arredores 

da estação ecológica a insegurança ronda os moradores. A professora Lúcia Carvalho 

Alencar, 43 anos “Tenho receio de ficar no ponto de ônibus, porque várias pessoas já 

foram assaltadas. Há dois meses, a polícia montou uma campana e conseguiu prender um 

homem que cometia os assaltos e se escondia na reserva”. A Estação Ecológica do Sítio 

Rangedor ganhou notoriedade também, em virtude da construção dos prédios da 

Assembleia Legislativa do Maranhão, inaugurada em 18 de novembro de 2008. Na 

ocasião, militantes da causa ambiental contestaram o desmatamento da reserva para a 

edificação da nova sede, sob a alegação de que as obras infringiam as leis de proteção 

ambiental. A bibliografia inicialmente selecionada pela orientadora durante a primeira 
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etapa do processo de pesquisa no ano de 2013 teve como primeiro objetivo conhecer a 

temática contida no projeto de pesquisa para em seguida questionar por meio de 

embasamento teórico o objeto de estudo. Na busca por fontes secundarias inclusive 

internet, notou-se uma relativa escassez de fontes escritas com mais detalhes sobre o 

assunto e a problemática da expansão imobiliária sobre a Estação Ecológica do Rangedor. 

Ao final das leituras e discussões entre os meses de setembro de 2013 e junho de 2014, 

alguns conceitos como Cidade, Rural e Urbano, o processo de 

Industrialização/Metropolização estes conceitos já podem ser compreendidos e 

questionados. O passeio por alguns bairros de São Luís, Raposa, Paço do Lumiar, São José 

de Ribamar serviram para conhecer e melhor entender as diferenças em cada um destes, 

também os processos de expansão imobiliária que vem ocorrendo na ilha. No passeio á São 

Luís foi percebido as grandes diferenças de infraestrutura nos diversos bairros, onde 

existem áreas vazias sem uso e outras, no entanto onde a expansão imobiliária é crescente 

expressivamente no entorno do Rangedor por estar localizado em uma área de crescente 

especulação imobiliária. 

 

Palavras-chave: Conflitos socioambientais, expansão imobiliária, Unidade de 

conservação. 
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2.6 CIÊNCIAS HUMANAS 

2.6.1 Geografia 
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MAPEANDO AS CAVIDADES DE TASSO FRAGOSO NOS ASPECTOS 

GEOLÓGICOS, GEOMORFOLÓGICOS, BIOESPELEOLÓGICOS, COM NÍVEL 

TOPOGRÁFICO BCRA 4C. 

 

Orientanda: Antonia Rejane Cavalcante MORAIS – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

 

Orientador: Claudio Eduardo de CASTRO. 

 

Colaboradores: Jefferson Luis dos Santos PONTES – Bolsista do CNPq/UEMA; Elison 

André Leal PINHEIRO - Estudante de Graduação do Curso de Geografia/UEMA; Rebeca 

Barros da SILVA - Estudante de Graduação do Curso de Geografia/UEMA; Victor 

Miranda SOARES – Bolsista PIBEX / UEMA. 

 

As formas geológicas do município de Tasso Fragoso Maranhão representam muitas 

unidades espeleológicas, que são subsidiadas pelos processos atuantes no relevo. Dentre 

estes estão os climáticos, que promovem a dissolução da rocha a partir da infiltração da 

água da chuva no escoamento superficial do relevo de litologia arenítica, além dos 

elementos que condicionam sua remoção, o escoamento da água da chuva, os processos 

eólicos e a insolação, atuantes nesse ambiente. Nestes processos são condicionadas as 

formações das unidades espeleológicas de Tasso Fragoso, com seus diferentes orifícios. 

Afirma (CAVALCANTI, et all 2012, p. 112) que a formação de caverna é decorrente de: 

“(...) um ecossistema complexo formado por rochas que, ao longo de milhares de anos, 

foram dissolvidas pela água naturalmente acidulada. Tal ambiente é caracterizado, 

principalmente, pela circulação de água em superfície e em subsuperfície e, por isso, conta 

com a presença de cavernas”. No entanto, o que as caracterizam são a localização e o ponto 

de abertura, se constituindo em diferentes partes, no baixo relevo e também no alto relevo, 

além dos elementos naturais que as constituem: fauna e flora. Esses ambientes por está 

situado em uma área geográfica cujo espaço se configura por diferentes elementos (o 

relevo, tipo de solo, formas vegetativas e fauna), vem representar um espaço de grande 

diversidade ecológica, assim como também de fragilidade ambiental. Vamos perceber mais 

adiante que esses ambientes são constituídos por elementos que representa sua diversidade 

biológica, assim como também arqueológica, se constituindo como objeto de estudo em 

desvendamentos de civilizações antigas, além do espaço em que abriga várias espécies. A 

partir desses elementos são viabilizadas as pesquisas, cuja atividade se desenvolve em 

coletar dados para a realização da topografia, que segue o sistema de projeção BCRA 4C, 

segundo (MAGALHÃES e LINHARES, 1997, s/p): “(...) é um sistema de elaboração das 

cavidades com precisão e detalhamento de um mapa espeleológico”. Esta coleta de dados 

tem por finalidade viabilizar a projeção do contorno das cavidades, em caracterização de 

sua expansão, além de realizar o levantamento dos elementos presentes nestas, na intenção 

de contribuir com sua preservação para o futuro conhecimento arqueológico e 

paleontológico, a partir do cadastramento do SBE - Sociedade Brasileira de Espeleologia, o 

que favorecerá no reconhecimento dessas unidades como patrimônio espeleológico. De 

forma geral são objetivos deste trabalho topografar as unidades espeleológicas encontradas 

em Tasso Fragoso – MA, estudando os aspectos de sua formação a partir da Geologia, 

Geomorfologia e Bioespeleologia. Como objetivos específicos são designados a 

observação, em entendimento dos processos que promovem a configuração da área de 

estudo e a coletar dados para a confecção das cartas topográficas, contribuindo para a 

proteção a partir do cadastramento pela SBE. Sendo assim, são desenvolvidas as atividades 

desse projeto, cuja constituição se fez por meio dos seguintes procedimentos: A princípio, 

são observados o espaço, em entendimento da dinâmica do ambiente que proporcionam na 
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formação das cavidades de Tasso Fragoso, subsidiadas pelo conhecimento prévio das 

leituras realizadas, tendo assim, a compreensão decorrente da área de estudo. Diante desse 

exposto, afirma (CAVALCANTI, et all 2012, p. 20) que: “A formação de uma caverna é o 

resultado de ações físicas e reações químicas sobre a rocha”. Sendo assim, os fatores que 

levam as formações cavernícolas no município de Tasso Fragoso são decorrentes da 

dissolução da rocha cárstica de litologia arenítica, cuja intervenção é decorrente do 

escoamento superficial da água da chuva, subsidiando a infiltração de boa parte desta na 

dissolução da camada de rocha. Além disso, o processo eólico vem está atuante em sua 

modelagem, em vista que a rocha dissolvida pela água auxilia facilmente na dissolução do 

relevo carstico, representando assim sua morfologia, conforme apresenta a figura 1. 
 

 
Figura 1: Morfologia das cavernas de Tasso Fragoso: A –

Caverna 1° Irmão e B - Toca do Rapel.  
FONTE: MORAIS, A.R.C. 2014. 

 

Após o entendimento que levam a dinâmica desse espaço são desenvolvidas no segundo 

momento a coleta de dados no campo, com realização do trabalho topográfico em nível 

BCRA 4C, que é um sistema de detalhamento estabelecido pela British Cave Research 

Association, filiada pela Sociedade Brasileira de Espeleologia – SBE. O nível topográfico 

BCRA 4C auxilia na forma de execução da coleta de dados e estabelecem parâmetros na 

elaboração dos mapas topográficos, em fins de documentar em reconhecimento desta como 

área de preservação. Assim são desenvolvidos os métodos topográficos: É escolhido o 

ponto de posição da base, que deve se posicionar na parte central de entrada da cavidade. 

Após, se inicia a utilização do clinômetro em orientação da visada, tendo após o 

caminhamento do ponto zero até o um, representando assim, um eixo de crescimento. 

Ressalta-se que é desta forma a origem de toda topografia, tendo o ponto escolhido a partir 

da posição zero, seguindo o ponto um, dois, e assim por diante. A cada visada atribuída 

pelo ponto, deve ser medida a distância com a trena de corpo aberto,sendo anotado cada 

dado coletado no formulário de topografia. Desta forma são estabelecidas todas as 

seqüências de caminhamento (base a base, conduto a conduto) até atingir todas as 

extremidades da cavidade, o que demonstra a figura 2 abaixo: 
 

 
Figura 2: Procedimento Topográfico nas Cavernas: A- 

Irmã direita e 2-Canto do Juriti. 
FONTE: MORAIS, A.R.C. 2014. 

A B 

A B 
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Nos resultados alcançados foram de entendimento vários fatos. A princípio, são levantados 

aspectos do ambiente, que em sua dinâmica natural vão constituir as cavidades. No 

município de Tasso Fragoso, o (IBGE, 2000, s/p.) afirma que: “A área constitui-se de 

clima tropical da zona equatorial, com 4 a 5 meses secos com chuvas anuais que 

possibilitam existência de cerrados das mais variadas composições, distribuídas conforme 

os locais de solos, altitudes e declividades”. Por sua vez, promove a dissolução do relevo 

cárstico, a partir do escoamento superficial da água da chuva, onde boa parte desta se 

infiltra na rocha, contribuindo no abastecimento subterrâneo que propicia na constituição 

das cavidades. Além disso, o entendimento da dinâmica natural proposto, se deu por meio 

de elementos que o favorece como área de proteção ambiental, a partir do encontro de 

vários elementos que possibilitam a sua efetivação (Formas geológicas, Fauna e Flora, 

Registros Arqueológicos, além das Unidades Espeleológicas), na figura 3 abaixo: 
 

 
Figura 3: A – Gravuras no abrigo Boca Aberta; B - Vista de entrada do Abrigo Boca 

Aberta e C - Lascamento nas proximidades da Caverna do Lascamento 
FONTE: MORAIS, A.R.C. 2014. 
 

Conclui-se nesta pesquisa que a dinâmica do ambiente favorece no desenvolvimento de 

suas formas, resultando em suas diferentes morfologias. São de entendimentos que os 

estudos geomorfológicos do ambiente promovem as formações das cavidades, por meio 

das ações físicas e químicas da rocha, constituindo as unidades espeleológicas do 

município. Além disso, se constitui de uma rica diversidade biológica, geológica e 

arqueológica, o que viabiliza uma área cuja proteção deve ser promovida, pois, representa 

um valor histórico e educativo. Estes elementos constituem o patrimônio desta região, pois, 

são viáveis para a existência de mecanismos para um bom estado de preservação, 

conservação e manutenção. 

 

Palavras-chave: Cavernas, Carste, Espeleologia. 
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AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE URBANA PARA A PESSOA COM 

DEFICIÊCIA FÍSICA EM SÃO LUÍS: UM OLHAR SOBRE O CONJUNTO 

HABITACIONAL ANGELIM. 

 

Orientando: Crystiã Araújo LEÃO – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmico do Curso de Geografia-CECEN/UEMA. 
 

Orientadora: Hermeneilce Wasti Aires Perreira CUNHA. 

Profª. Drª. do Departamento de História e Geografia-CECEN/UEMA. 

 

Colaboradores: Sâmia Tárcila BALDEZ – Graduanda em Geografia/UEMA. 

 

Ao longo da história o indivíduo com deficiência sempre foi visto de maneira diferenciada, 

o que interferiu diretamente na maneira como essas pessoas eram tratadas. Na idade média 

devido sua condição, essas pessoas eram hostilizadas em público, sendo vistas como 

aberrações e serviam de atração em circos e praças públicas, além do estigma de conviver 

com relação imputada a sua condição de que a deficiência era predestinada, sendo esta, 

consequência dos pecados cometidos pelo indivíduo.Com o passar dos anos as pessoas 

com deficiência passaram a ter seus direitos reconhecidos, a parir dos anos 60 começam a 

eclodir movimentos em prol dos direitos dos indivíduos com deficiência (BRASIL,2004), 

ao mesmo tempo em que se percebe o crescimento acentuado da população urbana 

mundial e consequentemente do número de deficientes, o que exige infraestrutura 

adequada para esses indivíduos. Até chegarmos às legislações que asseguram tais direitos 

foi um longo processo, ao mesmo tempo em que há uma fragilidade no sentido de garantir 

o pragmatismo dessas leis o que se torna um dos maiores entraves no cotidiano das pessoas 

com deficiência. Diante desta problemática faz-se necessário questionar a estrutura de 

nossas cidades tendo em vista o crescimento desordenado destas e o aumento da 

população, levando em conta as demandas que surgem diante das novas configurações que 

essas dinâmicas imprimem no espaço urbano. Em São Luís este processo não é diferente, a 

cidade chega a primeira década do século 21 com mais de 1 milhão de habitantes, e neste 

cenário surgem questões que norteiam a estrutura da cidade nos mais variados ambitos e 

inúmeros problemas estruturais, a esse respeito  Diniz (1999) destaca  que a urbanização 

não se limita apenas aos problemas urbanos, mas abrange um campo maior, por isso, 

através desta pesquisa nos propomos a analisar o conceito de cidade acessível no contexto 

brasileiro e maranhense analisando comparativamente as condições do Conjunto 

Habitacional Angelim (Figura 01), tendo em vista que este surgiu no âmbito das grandes 

políticas de habitação no período da ditadura militar tendo como órgão executor a COHAB 

(Companhia de Habitação Popular do Maranhão). Para tanto no primeiro momento da 

pesquisa fizemos o levantamento bibliográfico e logo após foram realizadas visitas 

técnicas a área de estudo com o intuito de identificar problemas relacionados à 

acessibilidade. 
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Figura 01: Mapa do Conjunto Habitacional Angelim. 
Fonte: CUNHA, H.W.A.P, 2012. 

 

Ao analisar as condições de acessibilidade no Conjunto Habitacional Angelim foi possível 

constatar através das visitas técnicas inúmeros problemas referentes à estrutura física do 

bairro. Os aclives e declives no bairro são visíveis, dificultando a mobilidade e 

acessibilidade das pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. O Conjunto 

desde sua fundação conta apenas com uma única linha de ônibus e que de acordo com os 

moradores é extremamente deficitária, ocasionado muitos problemas para os que 

dependem do transporte coletivo. Nessa etapa, os resultados indicam através dos registros 

fotográficos, que as barreiras arquitetônicas (Figura 02), são responsáveis por não facilitar 

a vida dos sujeitos sociais que apresentam dificuldade de locomoção. 

 

Figura 02: Características Observadas no Bairro; A-Avenida Principal com Declive; B-

Uso Impróprio de Calçada no Angelim.  
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Palavras-chaves: Pessoa com Deficiência. Conjunto Habitacional. São Luís. 
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ENCHENTES E INUNDAÇÕES NO ALTO CURSO DA BACIA HIDROGRÁFICA 

DO PACIÊNCIA. 

 

Orientanda: Cristiane Mouzinho COSTA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

 

Orientadora: Quésia Duarte da SILVA. 

Profª. Drª. do Departamento de História e Geografia CECEN/UEMA 

 

Colaboradores: José Fernando Rodrigues BEZERRA – Prof. do Departamento de 

História e Geografia CECEN/UEMA; Alderino da Conceição GARRITO – Graduando em 

Geografia/UEMA; Danyella Vale BARROS - Graduanda em Geografia/UEMA; Rosyelle 

Patrícia Santos ARAÚJO – Graduanda em Geografia/UEMA. 

 

A pesquisa trata do alto curso da bacia hidrográfica do Paciência, situado na porção central 

da Ilha do Maranhão. Tem como objetivo analisar a situação das áreas de risco às 

Enchentes e Inundações através da geração de banco de dados georreferenciados e 

mapeamento da área objeto em estudo. Objetivou também apresentar as características 

geoambientais da área de estudo. Neste sentido, expõe-se uma revisão de conceitos sobre 

Desastres, Risco, Perigo e Vulnerabilidade, bem como Enchentes e Inundações, e ressalta-

se a importância das características geoambientais para entender como estas se relacionam 

com os eventos de Enchentes e Inundações. Adotou-se os procedimentos técnico-

operacionais alicerçados em Minayo (2000) da pesquisa quantitativa, e para o alcance dos 

objetivos, foram executados os seguintes procedimentos: levantamento bibliográfico e 

cartográfico, organização do ambiente de trabalho, realização de trabalhos de campo; 

preparação de questionário para ser aplicado junto aos moradores; análise e interpretação 

de imagem Rapideye, elaboração de mapa de localização, drenagem, geologia, 

geomorfologia, hipsometria, declividade, sub-bacias, curvatura, uso e cobertura do solo e 

áreas de enchentes e inundações. A partir da análise das Áreas de Enchentes e Inundações 

(figura 1) inseridas nas sub-bacias do alto curso da bacia hidrográfica do Paciência (figura 

2), observou-se que a sub-bacia 1, a partir da classificação de Florenzano (2008) com 

adaptações, apresenta muito alta densidade de drenagem, o que implica em uma grande 

eficiência quanto a drenagem da água da chuva, pois o escoamento superficial é rápido, 

não levando muito tempo para a água chegar até a saída da bacia. Nesta sub-bacia está 

inserida à Área de Enchente e Inundação A localizada no Jardim São Cristovão. Na sub-

bacia 2 a eficiência do sistema de drenagem caracteriza-se como muito baixo, ou seja, a 

água da chuva que gera o escoamento superficial levará mais tempo para chegar ao 

exultório. Nesta sub-bacia tem-se a Área de Enchente e Inundação C (figura 1), 

abrangendo o bairro Apaco, e Vila Apaco. Desta forma, percebe-se que a sub-bacia 2 

apresenta tendência a Enchentes e Inundações, entretanto, a sub-bacia 1, mesmo não sendo 

propícia a ocorrência desses eventos, os tem. Fatores como impermeabilização do solo, 

degradação do leito dos rios, ocupação da planície de inundação, e altos índices 

pluviométricos como ocorrido no dia 10 de maio de 2014, alcançando 181,4 mm de chuva 

em 24 horas (INMET, 2014) contribuem diretamente para a ocorrência de Enchentes e 

Inundações como observou-se na rua São Jorge na data citada, chegando a atingir 

diretamente 23 famílias. 
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Figura 1: Áreas atingidas por Enchentes e Inundações no alto curso da Bacia Hidrográfica 

do Paciência. 

 

 
Figura 2: Sub-bacias do alto curso da bacia hidrográfica do Paciência. 

 

A partir da análise dos questionários aplicados concluiu-se que 24% dos entrevistados 

enfrentou mais de 2 enchentes (Figura 3), e quanto às inundações, 42% dos entrevistados 

1 2 
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enfrentou mais de 2 fenômenos (Figura 4). Desta forma, percebe-se que estes percentuais 

são elevados, visto que o alto curso da bacia hidrográfica do Paciência apresenta 21 km. A 

partir dos fatos mencionados, conclui-se que o aumento do contingente populacional, 

considerando os dados populacionais do IBGE nos últimos 50 anos, a ocupação das 

planícies de inundação no alto curso, e por conseguinte, o aumento da densidade de 

construções, ocasionaram um aumento da impermeabilização do solo, velocidade e 

aumento do escoamento superficial direto, levando também ao aumento dos picos de 

cheias, atingindo às planícies de inundação ocupadas pela população. Considerando as 

características estudadas da área de estudo, pode-se afirmar que a mesma apresenta três 

áreas de risco com ocorrência de desastre relacionado às Enchentes e Inundações. 

 

 
Figura 3: Número de enchentes enfrentadas 

Fonte: Própria pesquisa, 2014. 

 

 
Figura 4: Número de inundações enfrentadas 

Fonte: Própria pesquisa, 2014. 

 

Palavras-chave: Enchentes. Inundações. Bacia Hidrográfica do Paciência. 
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ESTUDOS DAS VARIAÇÕES DA FISIONOMIA DAS COMUNIDADES 

ARBÓREAS NA SUB-BACIA DO RIACHO BARRA GRANDE. 

 

Orientando: Eduardo da Silva SANTOS – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmico do Curso de Engenharia Florestal – CESI/UEMA. 

 

Orientador: Luiz Carlos Araújo dos SANTOS. 
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O presente trabalho teve como objetivo estabelecer e analisar os padrões ecológicos gerais 

da comunidade arbórea de floresta, que se encontra em diferentes fases de regeneração 

pós-distúrbio e graus de exposição. A dinâmica da comunidade arbórea na área objeto de 

pesquisa foi consubstanciado no exposto por Oliveira Filho et al. (1997) dividiram o 

fragmento em quatro setores fisionômicos - Borda Baixa, Borda Alta, Interior Baixo e 

Interior Alto - baseados nas diferenças de altura do dossel e da densidade do sub-bosque. 

Para o desenvolvimento dos objetivos norteamos metodologicamente a pesquisa através de 

momentos específicos, sendo a estrutura básica elaborada de acordo com o modelo 

proposto por Ross e Fierz (2005), constituído pelos elementos: trabalho de gabinete, 

trabalho de campo e trabalho de laboratório. O trabalho de campo foi dividida em duas 

fases: A primeira compreendeu o reconhecimento da área e aferição do mapa preliminar, 

teve como objetivo: visitar o máximo possível da área pesquisada e realizar correções no 

mapa de fragmentos vegetal. A segunda compreendeu a identificação da fisionomia das 

comunidades vegetais nos fragmentos, aplicado três parcelamentos de 10m
2
 por 

fragmentos vegetais. Os resultados obtidos no trabalho permitiram estabelecer, que parte 

da vegetação encontra-se em regeneração chamada de capoeira. Tendo seus fragmentos 

escalas bem diferente, não uniforme. Os pequenos e os grandes fragmentos têm suas 

funcionalidades específicas e importantes para a manutenção da biodiversidade em 

paisagens fragmentadas. Na área de estudo, são encontrados fragmentos vegetais (grande, 

médio e pequeno). Na figura 1 é um exemplo de fragmento médio identificado em trabalho 

de campo. 

 

 
Figura 1- Fisionomia de fragmento médio na sub-bacia do 

riacho Barra Grande. 
Fonte: SANTOS, 2014. 
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A dinâmica antrópica tem interferido bastante na fisionomia da sub-bacia do Riacho Barra 

Grande. Levando em conta boa parte da área, foram desmatadas para desenvolver 

atividades pecuárias e exploração de madeira, sendo que atualmente, existe plantio de 

eucalipto, muitas palmeiras e pastagem em grandes áreas. A fisionomia dos fragmentos 

vegetais na sub-bacia do riacho Barra Grande teve modificações feitas pelo o homem, 

provocando mudança brusca na paisagem. Nos fragmentos em parcelas de 10 m
2
, observou 

a estratificação e que as árvores pioneiras são mais resistentes, a vegetação mais altas inibi 

o crescimento de outras árvores ao seu entorno. Na figura 2 é um exemplo da 

predominância de uma palmácea que inibi crescimento das demais, tais como as herbáceas. 

 

 
Figura 2– Fragmento vegetal, predominância de palmácea. 
Fonte: SANTOS, 2014. 

 

O mapa 2 de fragmento de vegetação possui  pequenas áreas de floresta densas e capoeira 

de preservação e recuperação da qualidade ambiental. Entretanto, a degradação e o uso de 

forma imprópria na área de estudo da sub-bacia do Riacho Barra Grande, proporcionaram 

um  desequilíbrio ecológico entre as espécies. Percebe-se que nas últimas décadas, a 

humanidade, tem participado nas alterações ambientais, introduzidas pela ação antrópica 

implicando em problemas sérios para a existência do próprio indivíduo. Como pode ser 

observado no mapa de fragmentos de vegetação, aproximadamente 90% a área já foi 

desmatada, o processo de recuperação dessa área é lento. Algumas espécies se adaptaram 

muito rápido, como as palmáceas. Portanto, na área pesquisada verificou-se  área em 

processo de recuperação e formação de vegetação, mas mesmo assim existe uma forte ação 

do homem. 
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No mapa de fragmentos de vegetação a presença de pequenas áreas de floresta densas e 

capoeira em processo de recuperação. Porém, a degradação e o uso de forma imprópria na 

área de estudo proporcionaram desequilíbrio ecológico entre as espécies. 

 

Palavras-chave: Comunidades arbóreas. Fragmentos Vegetais. Estrutura fisionômica. 
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ORGANIZAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS HISTÓRICOS E GEOGRÁFICOS 

DO SERTÃO SUL MARANHENSE. 
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Orientadora: Ana Rosa MARQUES. 

Profª. Drª. Do Departamento de História e Geografia DHG/UEMA. 
 

O projeto tem como proposito central a criação de um banco de dados históricos e 

geográfico sobre a região sul do Estado do Maranhão na imediações internas e externas do 

Parque Nacional da Chapada das Mesas – PNCM que dentro desta região que engloba os 

municípios maranhenses de Carolina, Imperatriz, Riachão e Estreito analisar todos os 

aspectos histórico dos mesmos, através do levantamento de literaturas sobre estes a fim de 

conhecer e compreender um pouco mais sobre estes municípios. O modo de vida das 

comunidades que vivem nessa região também é outra temática importantíssima do projeto, 

pois o sertanejo tem seu estilo de vida bastante diferenciado de outras regiões do Estado e 

do País, abordando também através do levantamento bibliográfico através de autores que 

falam do modo de vida desse sertanejo do sul do maranhão. Os objetivos da pesquisa 

consistem na elaboração de um banco de dados sobre documentos históricos e geográficos 

da região sul maranhense, um levantamento sobre as dimensões sócio culturais e 

ambientais que existem na área de abrangência do PNCM, (Figura 1) e ampliar os 

conhecimentos sobre o modo de vida das comunidades sertanejas cerrado ou sul 

maranhense. A metodologia da pesquisa esta inicialmente no levantamento bibliográfico 

abordando os aspectos históricos e geográficos da região do cerrado sul maranhense ou do 

PNCM pelos seus municípios; visitas ao Instituto Maranhense de Estudos 

Socioeconômicos e Cartográficos – IMESC; visitas as instituições públicas dos municípios 

de Carolina e Riachão como prefeitura, sindicatos, associações e instituições que tenham 

dados sobre a região em estudo; serão também aplicadas entrevistas a população que vive 

dentro e no entorno do PNCM sob diversos aspectos sociais e econômicos e interpretando 

qualitativamente e quantitativamente os dados catalogados. Sabendo disso foi-se realizado 

a pesquisa tanto bibliográfica quanto a visita a campo e coletado inúmeros materiais a 

respeito do objeto de estudo. O banco de dados agrupa todo o material coletado da equipe 

de pesquisa foi constantemente alimentado e atualizado. Agora no final desde primeiro ano 

de pesquisa o banco de dados (APÊNDICE A) e imagens no (ANEXO I) foi organizado da 

seguinte maneira: 1. Por pastas divididas em temas, estes que foram encontrados tanto em 

acervos bibliográficos quanto no trabalho de campo. Pastas subdivididas em; Áudios; 

Fotos; Imagens; Relatórios Parcial e Final de Iniciação Cientifica; Vídeos; Dentro de cada 

pasta estão os arquivos encontrados durante a pesquisa e uma listagem com a autoria de 

cada imagem, vídeo, fotos, áudios e a data e o local de onde foram localizados. 2. Dentro 

do banco de dados há também divididos em documentos no formato PDF toda a parte 

bibliográfica da pesquisa que estão subdivididas em; Artigos; Bibliografias Diversas; 

Livros; Monografias de Graduação; Teses de Mestrado; Teses de Doutorado; Trabalhos de 

Iniciação Cientifica. Estes que estão organizados pelo nomes dos autores das respectivas 

obras, ano de publicação, editora no caso de livros e artigos e palavras chaves e resumos de 

cada obra. 
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Figura 1 – Área do Parque Nacional da Chapada das Mesas, localização e bioma. 
Org.: BELO, 2014 
 

 

Palavras-chave: Sertão. Chapada das Mesas. Banco de Dados. 
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O SERTANEJO DA REGIÃO DA CHAPADA DAS MESAS EM SUAS 

DIMENSÕES SOCIOCULTURAIS E AMBIENTAIS. 

 

Orientando: Jean Carlos Louzeiro dos SANTOS – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 
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Este trabalho trata das grandes pressões territoriais resultantes do avanço da modernização 

no sul do Maranhão e sobre o Cerrado, bioma com poucas áreas de proteção, fatos estes 

que ocasionou a criação em 2005 do Parque Nacional da Chapada das Mesas-PNCM. 

Nesta região observa-se alterações no Cerrado, com chapadas intercaladas por matas 

galerias e espécies da Floresta Amazônica, tendo os sertanejos como representantes das 

comunidades tradicionais, que desenvolvem a roça para subsistência, extração de recursos 

naturais e criação de gado no sistema extensivo. O objetivo geral do trabalho é construir 

um mosaico de informações sobre essa população, observando e relatando as 

características do modo de vida. Discute-se que essa forma antiga de convivência das 

populações tradicionais deve ser levada em conta nos estudos sobre criação de unidades de 

conservação, como é o caso do PNCM. Porém, na categoria de proteção integral estas 

populações possivelmente deverão sair da área do parque, desconsiderando a sua 

permanência por mais de um século naquele ambiente. Os resultados indicam que o modo 

de vida da comunidade é tradicional e se dá basicamente da forma como seus ancestrais, 

também habitantes da região, vivem em sintonia com o ambiente, seja na forma de 

construção de suas casas, no preparo dos alimentos, nas crenças, e nas atividades de 

subsistência. Foi realizada no período de 30/04/2014 a 04/05/2014 a última visita a campo 

da pesquisa. Viagem que nos permitiu conhecer mais o bioma em que estamos estudando, 

e vivenciar mais um pouco essa relação sertanejo e o Cerrado. Na entrega das fotos, que foi 

a devolutiva para explicar o porque da volta ao parque aos moradores, desde a primeira ida 

a campo, viagem ocorrida em 2013, percebemos uma satisfação no olhar dos moradores da 

Chapada das Mesas, onde a simplicidade e o gosto pelo ambiente em que vivem são 

notórios no rosto de cada morador. Enfrentamos algumas dificuldades na execução deste 

trabalho, como o acesso ao parque. Elencando os pontos positivos deste trabalho, podemos 

destacar o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPEMA), o apoio dos moradores 

do parque, e a satisfação desses moradores com a ocorrência deste trabalho científico no 

local onde residem. 

 

Palavras-chave: Territorialidade. Sertanejo. Chapada das Mesas. 
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A fragilidade do ambiente é a sua vulnerabilidade em sofrer qualquer tipo de dano e está 

relacionada com fatores de desequilíbrio de ordem tanto natural quanto antrópico, oriundos 

da própria dinâmica do ambiente, como em situações de elevadas declividades e alta 

susceptibilidade erosiva dos solos, quanto antropogênica, a exemplo do mau uso do solo 

(CABRAL et al., 2011). A pesquisa tem como finalidade o mapeamento da fragilidade 

ambiental da bacia hidrográfica do rio Bacanga, localizada no município de São Luís, por 

meio da identificação das classes de fragilidades segundo o modelo proposto por Ross 

(1990,1991,1992,1994), considerando o levantamento e o cruzamento dos dados de 

geomorfologia, pedologia, clima e uso do solo/vegetação. Os procedimentos 

metodológicos adotados constam de três etapas, descrita a seguir: A primeira refere-se à 

abordagem indireta através do levantamento bibliográfico; a segunda refere-se à 

abordagem direta que foi realizada através dos trabalhos de campo; e a terceira envolvendo 

os mapeamentos temáticos e o geoprocessamento utilizando o software Arcgis 10.2 

(licença EFL999703439). Os resultados finais demonstram uma grande relação entre as 

classes de declividade, os tipos de solos e densidade aparente, chuvas concentradas e uso e 

cobertura do solo na configuração das classes de fragilidade na bacia do rio Bacanga, 

indicando a intensidade da ação dos agentes geomorfológicos, pedogenéticos e manejo do 

solo na estruturação do ambiente em estudo. Foram identificadas cinco feições erosivas 

aceleradas denominadas de São Benedito, Torres (Figura 1), Piranhenga, Vila Industrial e 

CEPROMAR. 

Figura 1 – Duas das cinco feições erosiva encontradas na área de estudo; A- Voçoroca 

Torres localizada dentro do Parque Estadual do Bacanga; B – Voçoroca Vila Industrial 

próxima área de ocupação. 
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Na área de estudo foram adotados intervalos de classes de fragilidade para os diversos 

aspectos físicos. A tabela 1 mostra a síntese desses resultados com seus respectivos pesos. 
 

Tabela 1- Classes de fragilidade com respectivos pesos para a bacia do rio Bacanga 

Categorias Classes Pesos (categorias) Pesos (classes) 

 

 

Solo 

Gleissolos  1  

0,25 (25%) Gleissolos Tiomorficos 

(Manguezal) 

3 

Argissolo Vermelho-Amarelo 

(laterita) 

4 

Argissolo Vermelho-Amarelo  5 

Neossolo Regolítico 5 

Declividade < 3% 1 0,15 (15%) 

3 a 5% 2 

6 a 10% 3 

10 a 16% 4 

16 a 55% 5 

Precipitação 2.077-2.090 3 0,20 (20%) 

2.091-2.100 4 

2.101-2.112 5 

Densidade 1,77-1,87 2 0,10 (10%) 

1,88-1,96 3 

1,97-2,06 4 

Uso Floresta Secundária Mista 1 0,30 (30%) 

Mata Galeria 1 

Mangue 1 

Área construída 2 

Gramíneas 4 

Solo exposto 5 

1.Muito baixa, 2. Baixa, 3. Média, 4. Forte e 5. Muito forte. Fonte: Adaptação, própria pesquisa. 

 

O cruzamento das informações, referentes ao uso da terra, pedologia, índices 

pluviométricos, declividade, e com base na experiência na área de estudo, resultaram no 

mapa de fragilidade ambiental da bacia do rio Bacanga (Mapa 1), na qual foi possível 

identificar as fragilidades muito baixa ou nula, baixa, média, forte e muito forte. A 

aceleração dos processos morfogenéticos está relacionada à expansão urbana e industrial, 

sem planejamento e com caráter especulativo, pois a pequena amplitude altimétrica e a 

baixa declividade das unidades geomorfológicas não oferecem limitações para o uso e 

ocupação do solo, ocasionando o surgimento de vários problemas ambientais, dentre eles, 

o surgimento e evolução de processos erosivos acelerados. As cinco feições erosivas 

aceleradas identificadas na pesquisa estão relacionadas as fragilidades forte e muito forte 

(Mapa 1), o que vem demonstrar a adoção de medidas efetivas para o controle e 

monitoramento desses processos nestas áreas mais frágeis da paisagem. A partir da 

sobreposição das variáveis (índices pluviométricos, uso da terra, pedologia e declividade) 

conforme observado no mapa, a fragilidade média representa 35,92 % da área total da 

bacia, seguida das fragilidades forte (18,88%) e muito baixa (17,13%). As áreas de 

menores representatividades espaciais na área de estudo, são as fragilidades muito forte e 

muito baixa, que chegaram a 12,57% e 15,22 % respectivamente. 
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Figura 2: Fragilidade ambiental da Bacia do Rio Bacanga. 

 

Os resultados alcançados são de grande importância para o zoneamento da bacia do rio 

Bacanga e permite uma reavaliação das pressões exercidas sobre o Parque Estadual do 

Bacanga, proporcionando, uma maior agilidade no processo de tomada de decisões, 

servindo de subsídio para gestão territorial de maneira planejada e sustentável, evitando 

problemas de ocupação desordenada principalmente em áreas já protegidas por lei. 

 

Palavras-chave: Bacia hidrográfica. fragilidade ambiental. mapeamento. 
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DA LUTA PELA TERRA À LUTA NA TERRA, A AÇÃO DO MST NO CAMPO 

MARANHENSE: O CASO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO DE REFORMA 

AGRÁRIA CRISTINA ALVES (ITAPECURU MIRIM - MA). 

 

Orientando: Ronaldo Barros SODRÉ – Bolsistas PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmico do Curso de Geografia – CECEN/UEMA. 

 

Orientador: Isaac Giribet BERNAT. 

Bolsista Fixação de Doutor e Professor do Programa de Pós-graduação em 

Desenvolvimento Socioespacial e Regional (PPDSR/UEMA). 

 

Ao longo de trinta anos, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) tem-se 

mostrado como uma das principais organizações de Luta pela Terra e de Luta na Terra. A 

territorialização do Movimento, que está presente em 24 unidades federativas da República 

deu-se, no Maranhão, no ano de 1984. Esta pesquisa pretende estudar a ação do MST no 

Estado, propusemo-nos estudar ainda uma realidade particular quando escolhemos como 

recorte empírico, o Projeto de Assentamento de Reforma Agrária Cristina Alves, 

localizado no município de Itapecuru Mirim. No PA Cristina Alves, almejamos estudar os 

processos sociais e políticos vivenciados pelas famílias Sem Terra desde o período de 

acampamento até a consolidação do assentamento; objetivamos ainda, levantar e mapear o 

histórico das famílias que ali vivem e trabalham; e como se dá a sua estruturação interna 

(“Organicidade”). Por fim, pretendemos gerar um banco de dados com as informações 

referentes ao número de acampamentos e assentamentos vinculados ao MST na região do 

Vale do Itapecuru. Para alcançar os objetivos, levantamos, analisamos e discutimos 

materiais bibliográficos referentes aos conceitos: questão agrária, Reforma Agrária, 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e etc., realizamos visitas técnicas 

à Secretaria Estadual do MST; ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) e, entre Setembro de 2013 e Março de 2014, visitamos o PA Cristina Alves. Por 

fim, foram analisadas e interpretadas as diversas informações coletadas, tanto no trabalho 

bibliográfico como nas visitas técnicas. A partir da década de 2000, objetivando uma 

melhor organização interna, o MST começou a implantar um novo modelo orgânico que 

permitisse mais participação das famílias assentadas e acampadas nas ações empreendidas. 

A “Nova Organicidade”
2
 ainda está em processo de implantação na maioria dos Estados, 

como é também o caso do Maranhão. “A Organicidade é uma condição política [pois,] [...] 

quanto maior a participação das pessoas nos setores de atividades e nas instâncias de 

representação política, maior é a organicidade do Movimento”. (FERNANDES, 2010, 

P.184). No Maranhão, o MST nasceu da organização de famílias que se juntaram para 

retomar a Luta pela Terra após o término de vinte e um anos de Ditadura. As primeiras 

ocupações do Movimento no Maranhão aconteceram durante a metade da década de 1980, 

na região oeste do Estado; espalhando-se, posteriormente, para outras regiões. Atualmente, 

o MST maranhense está formado, aproximadamente, por sessenta áreas entre 

assentamentos
3
 e acampamentos

4
, abrangendo um total de mais de 9.500 famílias (ELIAS, 

                                                           
¹O novo modelo orgânico ficou conhecido como “Nova Organicidade” para diferenciá-lo da forma de 

organização anterior. Nesse trabalho também usaremos como sinônimo desta, a palavra “Organicidade”. 
3
 Para Bernardo Mançano Fernandes (1997) o assentamento é uma fração do território conquistado. É um 

recurso a mais da luta pela terra e representa a possibilidade de novas conquistas, de territorialização. José 

Graziano da Silva (2013), ao analisar a criação de assentamentos em “zonas especiais”, intitula os 

assentamentos nessas regiões de “ilhas de reforma agrária”. Definição essa que pode ser usada para designar 

os assentamentos de forma geral, é o que eles são. C.F. Silva, 2013. P.76-77. 
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2008, p.117-118). Símbolo do triunfo do MST e das dezenas de famílias que lutaram 

arduamente pela terra, o PA Cristina Alves foi formalmente constituído no ano de 2007, 

como resultado de processos longos e continuados de ocupações e despejos iniciados no 

ano 2000; processos que ficaram caracterizados pelo desrespeito aos direitos dos 

trabalhadores e à violência exercida contra estes por parte dos grandes proprietários da 

região. Dividido em duas agrovilas (Cabanagem e Dezessete de Abril), o Assentamento se 

estende por uma área de 4.791,131 hectares, que abriga quase uma centena de famílias 

Sem Terra que, no dia a dia, recriam sua existência lutando por melhores condições 

educação, saúde, assessoria técnica, programas de créditos e outras políticas públicas. A 

Luta na Terra mostra que a ação do MST não acaba quando as famílias conseguem um 

lugar onde plantar e morar, as reivindicações continuam para alcançar melhores condições 

de vida num espaço socialmente compartilhado, onde sejam respeitados os bens naturais. 

 

Palavras-chave: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Nova 

Organicidade. PA Cristina Alves. 
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4
 O acampamento é um espaço de luta e resistência onde se reivindica a terra para produção e moradia. A 

formação de um acampamento acontece mediante aos trabalhos de base, que resultam da organização de 

famílias inseridas em movimentos socioterritoriais (FERNANDES, 2009). Estrategicamente as famílias 

montam os seus barracos na beira das estradas, onde as difíceis condições de vida, por si só, denunciam para 

a necessidade de uma Reforma Agrária, além do mais, são terras da União. É importante complementar que 

os acampamentos na beira das estradas é um modelo de ocupação que se faz  preciso a partir do ano 2001, 

quando o presidente Fernando Henrique Cardoso criou a medida provisória n° 2.109-50, que pretendia 

impedir a criação de acampamentos, o governo passa a “proibir a desapropriação de uma terra enquanto a 

mesma estiver ocupada e durante os dois anos subsequentes à desocupação”. (COMPARATO, 2003, P. 98). 
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DOS LENÇÓIS MARANHENSES (PNLM). 
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O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (PNLM) foi criado em 1981 e abrange três 

municípios: Barreirinhas, Santo Amaro e Primeira Cruz (Figura 1), atualmente ele é gerido 

pelo Icmbio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). Depois da Lei nº 

9.985 em 2000, o Parque foi considerado uma Unidades de Conservação Integral, que têm 

com objetivo básico a preservação da natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos 

recursos naturais. No entanto, antes da aprovação dessa lei e até a criação do Parque, a área 

já abrigava 13 comunidades tradicionais, que tiveram que se adaptarem, as novas regras 

sobre o uso da terra, impostas pela lei e fiscalizadas pelo Icmbio. As comunidades 

apresentadas nesta pesquisa são: Buritizal, Tratada de Cima e Tratada de Baixo que estão 

localizadas no município de Barreinhas, na parte ocidental do PNLM. 

 
Figura 1: Localização do Parque Nacional dos Lençóis Maranhense 
Fonte: IBAMA/Supes, 2008. 

 

Esta pesquisa objetivou-se em entender as relações socioculturais (aspirações, crenças, 

valores e atitudes), e analisar economicamente, as atividades de subsistência social e outras 

fontes de renda recebidas pelas comunidades. No primeiro momento dessa pesquisa foi 

realizada uma análise bibliográfica, de uma maneira exploratória, pela existência de poucas 
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referências bibliografias sobre as comunidades trabalhadas nesta pesquisa. O levantamento 

bibliográfico, que segundo Gil (2008) a pesquisa tem que ser desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. A pesquisa 

se baseou diversos meios de informações de órgão governamentais, não governamentais e 

pesquisas já concluídas sobre a temática. Na segunda etapa desse trabalho, foi realizado o 

estudo de campo, consiste em um estudo profundo e exaustivo. A coleta de dados ocorreu 

através da aplicação de um questionário aberto com os moradores, que proporcionou 

respostas de forma textualmente livre. A Comunidade de Buritizal, segundo os moradores 

leva este nome pela grande presença de Buriti mais do que qualquer outra comunidade 

dentro Parque, que facilita a atividade de artesanato, pouco explorado em termos 

financeiros na comunidade. O povoado possui 17 famílias, com a renda principal ligado ao 

auxilio da previdência social e os programas de assistência do Governo Federal. Os Idosos 

são aposentados na categoria de agricultores familiar, outra atividade que vem servindo de 

suporte na renda familiar, não só para a Comunidade de Buritizal, mais para todos os 

povoados presentes no PNLM, que é o cultivo permanente do caju, na finalidade da 

produção de castanha, destinado ao mercado local. Desde a implantação do Parque, regras 

e normas para o bom funcionamento de uma Unidade de Conservação foram impostas as 

comunidades, que são fiscalizadas pelo órgão responsável, no caso o Icmbio. Todas estas 

regras e normais vem de embate, gerando conflitos socioespaciais com o modo de 

sobrevivência dessas famílias, que acarretam ruins consequências para as comunidades. 

Em Buritizal com a proibição e redução da pratica agrícola, algumas famílias estão se 

retirando da comunidade, em direção as cidades, na maioria são os jovens que são os 

primeiros a deixar a comunidade, pela falta de oportunidade de emprego. A Comunidade 

de Tratada de Cima é o povoado onde os conflitos e fiscalização por parte do Icmbio estão 

mais presente, que pode ser justificado pela localização do povoado, que segundo os 

moradores é o único acesso a Lagoa Bonita, um dos pontos turístico mais visitado do 

Parque, sendo assim um atrativo não apenas para a fiscalização, como para os turistas. 

Com o avanço das atividades ligadas ao turismo e a grande fiscalização por parte dos 

órgãos responsáveis, as atividades relacionadas a terra, foram diminuídas. No entanto, ás 

atividades comerciais estiveram espaço, aproveitando a transição obrigatória dos turistas 

que visitam a Lagoa Bonita, mas a produção da castanha ainda é presente. A Comunidade 

Tratada de Baixo como os demais povoados estudados tem a origem da população à 

descendência de migrantes do estado do Ceará, segundo populares o nome das duas 

Tratadas foi dado por uma família de portugueses que foram os primeiros habitantes do 

local. Como as demais comunidades apresentadas nesta pesquisa, uma problemática é 

constante, as dificuldades relacionadas a assistência básica como saúde e educação 

acontece ainda de maneiras deficitária. Segundo relados dos moradores, os médicos vistam 

as comunidades uma vez por mês, as consultas são realizadas na escola do povoado, se for 

necessário um atendimento de maior urgência tem que se deslocar até Barreirinhas, que 

nem sempre dá tempo de se chegar. As Manifestações culturais nas comunidades Buritizal, 

Tratada de Cima e Tratada de Baixo estão ligadas à religião católica, que é predominante 

nesses povoados, entretanto a religião adventista está presente na comunidade de Buritizal, 

com reuniões em casas de moradores. De acordo com Castro em (2012, p. 201), os traços 

culturais tradicionais das comunidades tem uma marca, os imigrantes da seca do Ceará.  
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Figura 2: Comunidades Tradicionais; A – Tratada de Baixo, B – Tratada de Cima,            

C – Buritizal. 

 

O Icmbio do PNLM a priori está executando o papel de fiscalizar parcialmente as ações 

dentro do Parque, devido o pouco recurso humano disponível, para uma fiscalização mais 

eficiente em cima das praticas que não estão de acordo com uma área de proteção integral. 

Segundo os moradores das comunidades tradicionais que resistem no Parque, o Icmbio 

vem executando atividades para não acomodar de maneira permanente as mesmas dentro 

da Unidade de Conservação, pois futuramente estas comunidades serão desapropriadas da 

área. Podemos considerar como uma dessas atividades, a proibição de energia elétrica nas 

dependências do PNLM. Os resultados encontrados até este presente momento nessa 

pesquisa demonstram que apesar da implantação da Unidade de Conservação Integral e 

transformação da área em Parque, as comunidades tradicionais não foram retiradas dos 

seus locais, Entretanto ocorrem mudanças impostas para a permanência das mesmas, 

principalmente no fator das atividades de subsistência. 

 

Palavras-chave: PNLM. Comunidades Tradicionais. Conflitos Socioespaciais. 
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2.6 CIÊNCIAS HUMANAS 

2.6.2 História 
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POSSE, COMÉRCIO E CIRCULAÇÃO DE IMPRESSOS A PARTIR DOS 

ANÚNCIOS NOS JORNAIS LUDOVICENSES (1831 – 1841). 

 

Orientanda: Adriana Regina Oliveira COELHO – Bolsista PIBIC/FAPEMA  

Acadêmica do Curso de História Licenciatura – DHG/UEMA. 

 

Orientador: José Henrique de Paula BORRALHO  

Prof. Dr da Universidade Estadual do Maranhão. 

 

Esta pesquisa tem interesse pelo que se refere à circulação de impressos no Maranhão 

oitocentista. Posse, comércio e circulação de impressos a partir dos anúncios nos jornais 

ludovicenses (1831-1841) requer, não apenas estudo sobre a imprensa que é desenvolvida 

nos primeiros decênios do século XIX, no Maranhão, pois é uma questão que perpassa 

tanto o estudo da história da imprensa no Brasil do início do Oitocentos quanto da história 

do livro. Nessa perspectiva, a historiografia nos apresenta registros de que a produção 

historiográfica sobre a história do livro e da imprensa no Brasil do início do Oitocentos 

vem apontando para a existência da circulação de livros na colônia portuguesa, já a partir 

da segunda metade do século XVIII, embora, a princípio a atividade tipográfica tenha sido 

proibida pela metrópole, conforme relata a autora Márcia Abreu (2008): no Brasil, 

entretanto, assim como em grande parte das demais colônias portuguesas, a atividade 

tipográfica não era permitida no século XVIII. Todavia, esse impasse na trajetória da 

cultura letrada na colônia portuguesa começa a ser superado a partir da transferência da 

família real para o Brasil. No que tange à circulação de impressos em São Luis nos anos de 

1831- 1841, o recorte temporal desta pesquisa, a documentação sobre os registros da Real 

Mesa Censória sobre a circulação de livros entre a capital da metrópole e a capital da 

província maranhense, apresenta documentos sobre a chegada de livros no Maranhão e 

também orientações sobre a censura, antes mesmo da virada para o século XIX. No 

documento de numeração 3.060, por exemplo, o assunto tratado é a chegada de livros, no 

ano de 1761. Já na documentação numerada 4.271, encontramos o registro de orientações 

sobre censura, ano 1769. A história da imprensa maranhense, por sua vez, é marcada por 

suas particularidades e tem seu inicio marcado pela circulação do seu primeiro jornal, O 

Conciliador, em 1821. A tipografia, por sua vez, será de fundamental importância nos 

primeiros passos dos impressos no Maranhão, conforme nos relata CHARTIER (1998) 

sobre as tipografias, para o qual a tipografia é uma oficina de produção da escrita, ou seja, 

era o espaço no qual se realizava não uma simples produção de impressos, mas sim algo a 

mais, que podemos chamar de uma produção da cultura escrita. A cultura escrita está 

presente na cidade de São Luís desde pelo menos metade do século XVIII, como 

verificamos na documentação do AHU. Ao longo da pesquisa ficava claro que os dados e 

os possíveis resultados desta seriam obtidos a partir dos anúncios, portanto, considerados 

dentro desta pesquisa, a chave do circuito dos impressos. Desta forma, a pesquisa de 

campo ocorreu na hemeroteca da Biblioteca Pública Benedito Leite. Tomados como objeto 

de estudo para pensar essa circularidade de impressos em terras ludovicenses nas primeiras 

décadas do séc. XIX trabalhamos basicamente com os seguintes jornais: Argos da Lei: São 

Luís, 07 jan. – 10 de jul. 1825; O Censor: São Luís, 24 jun. – mar. – dez. 1825, fev. – mar. 

– mai. – jul. 26 mai. 1827, out 1828, abr. mai. nov. 1829, mai. 1830; A Cigarra, São Luís, 

12 out 1829, 17 abr. 1830; O Conciliador do Maranhão, São Luís, 15 abr. – mai. nov. – dez. 

1821, jan. 1822, 16 jul. 1823; O Despertador Constitucional São Luís, 14 ago. 1828; A 

Estrella do Norte do Brazil, São Luís, 11 jul., 1829, 15 mai. 1830; Farol Maranhense, São 

Luís, 26 dez 1827, ago. 1828, jan-dez 1829, jan.- jun.- jul.- dez. 1830, jan.-dez 1831; 

Gazeta Extraordinária do governo da província do Maranhão, São Luís, 1823; O Jornal dos 
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Annuncios, São Luís, 01-15 mar 1831; A Minerva: folha política, litteraria e commercial 

São Luís, 21 ago., 1828, 5 mai. 1829; Publicador Official, São Luís, 21 out-dez, 1831. Os 

anúncios forneceram informações sobre os locais de pontos de venda, do público ao qual 

se destinavam, assim como os preços e o anúncio de outros jornais e obras literárias em 

geral, conforme é apresentado na tabela abaixo. 

 

Tabela 1 

Impressos Pontos de Venda Preços da Folha 

Avulsa (réis) 

Anúncios: 

Jornais e Obra 

 

Argos da Lei (1825) 

 

Botica de João José de 

Lima 

 

$100 

 

Miscellania Política 

e Litteraria 

 

O Amigo do Homem 

(1825) 

 

Casa do Redator 
 

- 

 

Esboço Historico 

sobre a Origem da 

Dizima 

 

 

Farol Maranhense 

(1827) 

 
Caza do Sr. Antonio 

José de Lemos 

 

 

$120 

Geographia 

Astronomica, 

[ILEGIVEL] E 

Fizica, para uso das 

Escolas Brasileiras 

 

No periódico Jornal dos Annuncios, encontramos a publicação da venda de livros e 

também de decretos de leis, vejamos: VENDA- “Na Rua Grande: casas –Nº.” 38--e 39, 

defronte das cazas do Tenente Coronel Joze da Silva Rapozo, ha para vender hum surti 

mento de Livros Latinos, e Portugueses de varias obras e de declarações de Termos 

Judiciaes, por preços coro modos, proximamente chegados de Lisboa. Na ausência de 

lugares específicos para a comercialização de impressos, a mesma acabava sendo realizada 

em lugares diversos, por exemplo, na casa do próprio redator da Typografia, como é o caso 

do jornal O Amigo do Homem e, que pode ser observado na tabela acima. No tocante a 

repercussão sobre o que continha nesses periódicos de 1831-1841, tais jornais passaram a 

se revelar não apenas como objeto que tem como função primordial a informação, mas 

também como um espaço de discussões políticas e, em certos momentos, caracterizando-se 

como verdadeiras arenas políticas. Os debates políticos de Conservadores e Liberais 

ganharam espaço significativo nas páginas dos principais jornais que circulavam em São 

Luís no início do século XIX. Ou seja, era a impressa atuando como agente de visibilidade 

e poder (LUCCA; MARTINS, 2008: 59). Assim, embora publicassem artigos literários, 

apresentassem uma parte voltada para questões comerciais e informassem sobre a situação 

da província, ou seja, cumprissem sua função informativa, eram eminentemente políticos, 

com direito a defesas declaradas e ataques ferrenhos, até mesmo a criação de alguns desses 

jornais tinha como motivo combater outros periódicos, O Amigo do Homem é um desses 

casos, o qual combatia o periódico A Folha Medicinal. Segundo o que nos diz 

BORRALHO (2010), “Em 1825, na cidade de São Luís, circulava o primeiro número do 

jornal O Argos da Lei, escrito e dirigido por Manuel Odorico Mendes”, como resposta 

surge o Censor, “surgido em 24 de janeiro deste mesmo ano, dezessete dias após o 

aparecimento do Argos da Lei, e findado em maio de 1830, escrito e dirigido pelo 

português João Antonio Garcia Abranches”. A censura imposta pela Coroa portuguesa 

criava a necessidade de pessoas que estivessem por trás desse circuito dos livros, os 
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chamados livreiros que são, portanto, personagem fundamental para que os impressos 

ganhasse espaço no Brasil. Como podemos perceber com base na documentação sobre os 

registros da Real Mesa Censória sobre a circulação de livros entre Lisboa e São Luís os 

impressos que circulavam na província vinham por meio da importação, o que tornava 

necessária a atuação de “negociantes do livro”, os chamados livreiros, pois, partia deles, os 

pedidos de envio de livros para a colônia portuguesa. Podemos deduzir que, pela 

quantidade de livros que estavam sendo anunciados, havia uma presença e atuação 

significante de livreiros em São Luís por volta desse período. Por fim, os dados e as 

discussões realizadas na pesquisa Posse, comércio e circulação de impressos a partir dos 

anúncios nos jornais ludovicenses (1831 – 1841) nos possibilitaram uma visão da 

circulação de impressos no Maranhão, tendo como um dos principais resultados, a 

apresentação dos anúncios como principal colaborador dessa circularidade. 

 

Palavras-chave: Anúncios. Impressos. Circulação. 
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JORNAIS: 

Argos da Lei (1825) 

Farol Maranhense (1827) 

A cigarra (1829) 

O Jornal dos Annuncios (1831) 
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A CÂMARA DE SÃO LUÍS E AS ATIVIDADES COMERCIAIS (1619-1682). 

 
Orientanda: Débora Alves ARAÚJO– Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

 

Orientador: Prof. Dr. Carlos Alberto XIMENDES. 

 

As Câmaras municipais foram instituições usadas pelo Império Ultramarino Português para 

que pudessem ajudá-lo na consolidação e centralização do poder nas diversas localidades 

que estavam sob seu domínio durante o período colonial (BICALHO; 1994 p. 191). A 

Câmara de São Luís foi fundada em 1619 com a finalidade de representar o poder real. Os 

funcionários camaristas deveriam desenvolver suas atividades em conformidade com a 

Coroa Portuguesa, mas, durante o século XVII, o corpo camarista da cidade desenvolveu-

se com uma certa autonomia em relação à Coroa (XIMENDES; 2013 p.30). Com esta 

pesquisa objetivou-se mostrar como a Câmara de São Luís influenciou as atividades 

econômicas exercidas na referida cidade, através da ação de seus membros as quais foram 

registradas nos livros de Acórdãos e os relatos de cronistas da época. Foram realizadas 

análises de obras historiográficas sobre o tema e, junto a isso, também foram analisados os 

5 Livros de Acórdãos da Câmara de São Luís encontrados no Arquivo Público do 

Maranhão datados dos seguintes períodos: de 1646-1649, 1649-1654, 1654- 1657, 1657-

1673 e 1675- 1683. Estes livros foram escritos pelos funcionários da Câmara no século 

XVII. Dos 5 livros de Acórdãos analisados, identificamos que homens que ocupavam os 

cargos na Câmara da cidade pertenciam à categoria dos “homens bons”. Eles eram os 

moradores que detinham maior riqueza e prestígio na cidade, além de fazerem parte da 

nobreza da terra. Em relação à Nobreza, que foi mencionada nas crônicas de Francisco 

Lisboa, era composta pelos homens que ajudaram os portugueses na reconquista de São 

Luís do domínio dos franceses (1612 a 1614), isto é, tal ajuda ao Império Português fez 

com que esses homens, e seus descendentes, fossem intitulados nobres em São Luís 

(LISBOA, 1858 p. 60). Dentro do quadro administrativo da Câmara, os “homens bons” 

desenvolveram posturas para regulamentar o comércio local, este tinha seus produtos 

voltados para o consumo local. Além de desenvolver posturas para regulamentar o 

comércio local, a Câmara elegia funcionários para fiscaliza-lo, como os almotacéis. A 

instituição elegia 2 almotacéis para o exercício de 3 meses, eles deveriam percorrer as ruas 

da cidade para observar se o comércio estava fluindo aos moldes do Senado da Câmara. Na 

vereação de 3 de julho de 1653, o procurador do Conselho, a qual não tivemos como 

identificar, notificou a Câmara que eram passados os três meses dos almotacéis, e a 

instituição precisava eleger novos ocupantes para esses cargos (Livro de Acórdãos de 

1649-1654 fl. 63). Um produto que foi muito enfocado nas determinações da Câmara, e 

que deveria ser fiscalizado pelos almotacés na cidade de São Luís, por precisar da licença 

dessa instituição para ser vendido na cidade,  era a carne bovina, também chamada de 

verde, no período pesquisado. A Câmara não só averiguava a comercialização desse 

produto, através desses funcionários, ela também solucionava problemas acerca do 

abastecimento do mesmo. No dia 7 de março do ano de 1654, a instituição convocou um 

morador chamado Sebastiam Domingues, requerendo que ele fornecesse a cidade de São 

Luís carne, provavelmente não só carne bovina, como suína. Este morador aceitou o 

requerimento da Câmara, mas em troca queria que essa instituição lhes fornecesse escravos 

por pagamento, o que ficou acordado (Livro de Acórdãos de 1649-1654 Fl. 82.). Outro 

funcionário que a Câmara utilizou para regularizar o comércio local foi o afiador. Ele 

também tinha como função controlar as atividades econômicas da cidade de São Luís. 

Deveria padronizar os pesos e medidas dos produtos vendidos na cidade, apresentando 

assim a preocupação que a Câmara tinha em fazer com que os moradores da cidade de São 
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Luís não fossem enganados por comerciantes desonestos (XIMENDES; 2013 p. 87). Uma 

determinação formulada no dia 18 de janeiro de 1647, mostra o procurador do Concelho 

apresentando aos oficiais presentes queixas do povo contra as pessoas que amassavam 

pães, pois estas estavam vendendo esse produto muito caro no mercado local. Foi tido 

como justas as queixas do povo, e a instituição determinou que todos os padeiros 

vendessem pães, pelo mesmo peso e medida aos moradores da cidade, caso 

desobedecessem sua determinação pagariam a Câmara cinto tostões. É bem provável que o 

oficial que tenha estipulado a medida e o peso desse produto tenha sido o afiador em 

vigência daquele ano (1646-1649 fl. 34). Outro assunto que envolvia o comércio local, e 

que foi regularizado pela Câmara de São Luís, foi a questão dos trabalhadores da cidade. 

Esses trabalhadores estavam dispersos entre “Corporações de oficio, por homens livres não 

ligados a essas corporações ou por escravos a serviço de seus senhores e contratados” 

(XIMENDES, Carlos Alberto; 2013 p. 121). A Câmara convocava os profissionais dos 

ofícios de corporação para que eles elegessem seus juízes, tecelões, alfaiate, sapateiro, 

serralheiro e ferreiro (Livro de Acórdãos 1646-1649 fl 32). Sobre trabalhadores escravos 

na cidade de São Luís entre os anos de 1619-1682, observamos no desenvolvimento da 

pesquisa que eles eram predominantemente indígenas. A manutenção dessa mão-de-obra 

foi muito defendida pela Câmara, que a via como fundamental no comércio local. A 

Câmara até proibiu que embarcações levassem os indígenas para o Reino, provavelmente 

porque acreditava que o deslocamento desses nativos comprometeria a economia local 

(Livro de acórdãos 1649-1654 fls. 58) Dentre as atividades que os índios desenvolviam na 

cidade de São Luís, estava a pesca.   A Câmara chegou a determinar o número de índios 

que cada dono de canoa poderia levar nas pescarias. A Câmara limitou o número de índios 

nas canoas, pois havia alguns moradores reclamando que determinados donos de redes 

pescavam mais, porque tinham mais escravos para os ajudarem (Livro de Acórdãos 1649-

1657 fls. 11). Mediante a tudo que foi analisado constatamos que a Câmara de São Luís foi 

uma instituição, que mesmo tendo sido fundada com o objetivo de representar o poder Real 

Português, acabou por desenvolver um poder local autônomo. Poder este que estava nas 

mãos dos funcionários locais que a compunham, os “homens bons”, e que foi direcionado 

para regularizar a vida na cidade, principalmente as questões envolvendo o comércio local. 

As posturas da Câmara acerca do comércio deveriam ser cumpridas pelos moradores 

locais. E para saber se elas estavam sendo obedecidas por esses moradores ela utilizava 

alguns de seus funcionários, como os almotacéis, afiadores, que ditavam os pesos e 

medidas, concediam monopólios dos produtos e os inspecionavam.  Ainda sob o aspecto 

econômico, já que naquele período a mão de obra escrava indígena era considerada de 

fundamental importância para o desenvolvimento econômico, a Câmara posicionou-se 

favoravelmente a manutenção desse sistema de trabalho por acreditar que sua extinção 

comprometeria o desenvolvimento econômico da cidade.  

 

Palavras-chave: Câmaras municipais. funcionários camaristas. comércio local. 
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A MULHER ESCRAVA NO MARANHÃO OITOCENTISTA: COTIDIANO E 

RESISTÊNCIA. 

 

Orientanda: Francinete Poncadilha PEREIRA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de História – UEMA. 

 

Orientadora: Elizabeth Sousa ABRANTES. 

Profª. Drª Adjunta do Departamento de História e Geografia – DHG/UEMA. 

 

Esta pesquisa se propõe analisar a condição e a participação da mulher escrava na 

sociedade escravista no Maranhão do século XIX, destacando o cotidiano e as formas 

particulares de resistência, com destaque para o uso do seu próprio corpo. Vale destacar 

que a mulher escrava participava ativamente das práticas de divertimento, que eram vistas 

como vadiagens pelos senhores, como também dos furtos, fugas e rebeliões como formas 

ou mecanismos utilizados pelos cativos para lesar os seus senhores. Na sociedade 

maranhense do século XIX, assim como no resto do Brasil, os escravos executavam todos 

os trabalhos manuais. Contudo, temos o diferencial das relações de gênero na exploração 

do trabalho escravo que deve ser mais bem avaliado, haja vista a existência de serviços que 

eram de predomínio exclusivo das mulheres escravas, tais como mucama e ama de leite. 

Ademais, a presença das escravas nos espaços domésticos  favorecia, em alguns casos, os 

abusos sexuais por partes dos senhores. Por outro lado, ocorriam relações sexuais 

consensuais entre os senhores e suas cativas, levantando o questionamento das escravas 

poderem também utilizar sua sexualidade no cotidiano a fim de conseguirem alguns 

privilégios por parte dos seus senhores, ou mesmo a existência de relações afetivas. Outra 

prática do uso do corpo que envolvia as escravas era a prostituição, pois era uma fonte de 

renda muito lucrativa para seus senhores. Sobre a prostituição, Jacob Gorender (1992, p. 

487) ressalta que apesar de ser condenável perante a sociedade, a exploração sexual era 

uma atividade corriqueira no âmbito urbano das províncias do Brasil. E, mesmo que 

ficasse provado que os senhores obrigavam suas escravas à prostituição, este fator não 

mudaria essa prática que era amparada e tolerada pela polícia e pela justiça. Assim, o autor 

pontua que a “ordem escravocrata comercializava o sexo dos escravos e também o seu leite 

materno”. Dentro dessa lógica da sociedade patriarcal e escravista, Giacomini (2013) 

aponta que os contornos foram mais brutais no caso da mulher escrava, pois na apropriação 

das potencialidades dos escravos pelos senhores temos a exploração sexual do seu corpo, 

que não lhes pertence pela própria lógica da escravidão. A sensualidade da escrava aparece 

para o senhor livre de entraves ou amarras de qualquer ordem, alheia à procriação, normas 

morais e a religião, desnudada de toda série de funções que eram atribuídas e reservadas 

para mulheres brancas, para ser apropriada como “objeto sexual”. Ao analisar as 

representações das cativas nas obras de alguns poetas maranhenses que tinham a 

preocupação de humanizar os escravos, percebemos esse aspecto que aparece nos poemas 

e contos, em que as cativas tinham uma postura de sensualidade que atraia os amores dos 

seus senhores para obter algum privilégio. A partir de meados do século XIX, percebemos 

algumas representações de poetas maranhenses como Gonçalves Dias, Trajano Galvão, em 

que os escravos, em particular a mulher escrava, aparecem humanizados, com atributos e 

estilo que eram identificados apenas nas pessoas que não viviam sobre o estigma da 

escravidão. Até mesmo o africano tido como mais irracional e horrendo que o escravo 

crioulo, passou a ter virtudes e beleza física nessas representações literárias. Diante das 

representações das cativas pelos poetas maranhenses do Maranhão oitocentista, Regina 

Faria (2012) ressalta que a sociedade maranhense considerava a sexualidade das mulheres 

de origem africana um perigo, uma ameaça à moral e aos bons costumes. Mesmo alguns 
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literatos  apresentando as escravas com modelos de recato e castidade, contudo, estes eram 

atributos considerados próprios das mulheres “brancas”, sendo ainda mais exigidas das 

mulheres que pertenciam à elite da sociedade. Dessa forma, essa pretensa sexualidade 

construída pelo discurso da elite, associada à propriedade do corpo das escravas, atendia ao 

ideal de ser uma válvula de escape para a monotonia do “sagrado matrimônio” da “boa 

sociedade”: com elas (as escravas), os homens poderiam realizar suas fantasias sexuais ou 

simplesmente satisfazer seus desejos. Logo, essa representação da sensualidade das cativas 

serviu como justificativa para legitimar o assédio masculino em relação às mulheres 

escravas e negras de uma forma geral. Como resultado final da pesquisa sobre “A Mulher 

Escrava no Maranhão Oitocentista: cotidiano e resistência”, destacamos através das fontes 

analisadas, a luta contra a coisificação dos escravos, ressaltando em especial a mulher 

escrava. Nos mapas de registros de nascimentos, batizados e óbitos de filhos ingênuos de 

mulheres escravas, em diversas freguesias do Maranhão, percebemos a responsabilidade 

quase que total das cativas sobre sua prole. Ademais, a Lei do Ventre Livre de 1871, de 

certa forma permitiu que as mulheres escravas conseguissem manter por mais tempo os 

seus filhos junto de si. No que se refere aos Autos de Denúncia e Queixa e de Libelo 

Crime, do Arquivo da Arquidiocese do Maranhão, percebemos nas denúncias contra os 

padres casos de prostituição que envolvia “mulheres de cor”, sendo que as mesmas foram 

citadas como uma má influência às mulheres brancas. A sexualidade das escravas era 

apontado como um mau exemplo, considerando a moralidade burguesa que visava proteger 

a dita honra das mulheres brancas, enquanto tacitamente permitia os abusos sexuais às 

escravas. Nas obras analisadas percebemos as representações sobre a sensualidade das 

escravas,  com destaque para as pretas minas, sempre destacadas pela beleza e pela 

habilidade na arte de comercializar, o que sugere a necessidade de mais estudos para 

analisar esses aspectos.  Na obra “Mulheres e Costumes do Brasil”, do viajante Charles 

Expilly, a escrava Manuela é representada como negra mina de personalidade forte, que 

obteve um grande sucesso na venda do tabuleiro devido aos seus predicativos físicos. A 

mesma conseguiu sua alforria com ajuda do seu amante e por causa deste relacionamento 

teve que enfrentar os conflitos diários contra essa relação inter-racial. Já no romance “O 

Mulato”, de Aluísio Azevedo, o destaque que demos foi para o envolvimento de senhores 

com suas escravas, assim como a revolta das senhoras em relação a esses envolvimentos 

amorosos, resultando muitas vezes em castigos físicos às escravas. O caso da escrava 

Domingas, nesse romance, destaca um relacionamento entre escrava/senhor pontuado por 

maus tratos por parte da senhora que, não podendo se vingar no marido pela traição, 

descontava na escrava. Ademais, eram creditadas às cativas a culpa pela violência sexual 

que sofriam tanto por parte dos seus senhores e outros homens livres da casa, bem como 

dos próprios companheiros de cativeiro. Na documentação da Guarda Municipal 

Permanente - Relações das Casas Habitadas por Escravos e Negros Libertos do 

Maranhão, de 1835, percebemos que as cativas realizavam serviços como vendedoras de 

frutas e doces, lavadeiras, curandeiras. Porém, muitos desses serviços realizados pelas 

cativas não vinham discriminados, tendo somente a informação de que os alugueis eram 

pagos por semana, levando a suposições de possíveis usos da prática de prostituição de 

modo a angariar dinheiro. Vale destacar que o ambiente urbano, diferente do meio rural, 

permitia uma autonomia e maiores chances de conquista da alforria. Muitos cativos e 

cativas moravam fora das casas dos senhores, dando-lhes momentos de intimidade com 

seus parentes e companheiros de cativeiro, desenvolvendo assim uma rede solidariedade, 

dentro dos limites impostos pela sociedade escravista do Maranhão oitocentista. Assim, 

geralmente temos as representações sobre as mulheres negras, escravas, libertas ou livres, 

de sensualidade exacerbada, tidas como natural de sua raça e origem africana. Levando em 

conta as ideologias da época como o racismo científico, estas mulheres eram consideradas 
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promíscuas, uma ameaça à moral e bons costumes daquela sociedade. Todavia, o 

surpreendente é perceber como estes estereótipos negativos sobre a imagem das mulheres 

de cor ainda perduram até os dias atuais. A pesquisa conseguiu fazer vários levantamentos 

sobre situações diversas que envolviam o cotidiano das mulheres escravas e suas lutas por 

sobrevivência e resistência à coisificação, com levantamentos de várias documentações 

que certamente abriram caminhos para novas pesquisas sobre a mulher escrava na 

historiografia maranhense. 

 

Palavras-chave: Mulher. Escravidão. Maranhão Oitocentista. 
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A GUERRA DO LÉDA, BANDIDOS OU “CAUDILHOS LITERÁRIOS”? 

 

Orientanda: Layla Adriana Teixeira VIEIRA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 
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Prof. Dr do Departamento de História e Geografia CECEN/UEMA. 

 

No final do século XIX e início do século XX efetivou-se uma das lutas mais sangrentas no 

sertão maranhense. Este conflito político partidário ocorreu na cidade de Grajaú e atingiu 

regiões do centro-sul do Maranhão, norte de Goiás e sul do Pará. Denominada 

primeiramente de Guerra do Léda, pelo historiador, jornalista e geógrafo autodidata, João 

Parsondas de Carvalho, este conflito atingiu seu ápice em 1898 com o assassinato do 

promotor público da comarca de Grajaú, Estolano Eustáquio Polary. Durante muito tempo 

esta região viveu em constantes confrontos políticos entre os partidos Liberal e 

Conservador (outrora Republicano e Federalista), representados por Leão Rodrigues de 

Miranda Léda e Araújo Costa. A transição política vivida pelo país não significou 

necessariamente uma nova prática. Essa alteração “falseou” as perspectivas dos sertanejos, 

pois as melhorias não foram executadas e o sertão continuou subordinado aos desmandos 

do ex-governador do Maranhão, Benedito Pereira Leite. Essa discussão apresentada 

durante a pesquisa, possibilitou a conclusão de alguns dados e apontou para certas 

hipóteses. O projeto político liderado pelo senador Benedito Pereira Leite ambicionava um 

controle político no sertão, haja vista que este federalista almejava exercer o domínio em 

todo Estado do Maranhão. Em virtude disso, armou uma série de motins com seus aliados 

em Grajaú e entrou em conflito armado com seus opositores, que não aceitavam o seu 

domínio sobre o sertão. Então, o governo usou articulações para colocar a região e seus 

inimigos políticos como criminosos e inimigos da justiça. As várias manifestações e 

práticas de hostilidades por parte do governo estadual, apenas com os simpatizantes do 

líder opositor Leão Léda, intimidava significativa parcela da sociedade sertaneja. A polícia 

estadual obedecia cegamente às ordens emanadas de São Luís, mas também aos 

representantes locais do poder, tentavam a todo custo manipular os indivíduos que 

residiam no sertão, ofereciam mudanças em sua situação financeira. Estas propostas 

agradavam aqueles que nada ou quase nada possuíam.Segundo a historiadora Socorro 

Cabral, o poder regional realizou infinitas propostas “visando à conquista e o 

fortalecimento do controle político e administrativo sobre toda a área sertaneja (...) com 

vista à integração da região.” 
5
 A violência era exacerbadamente aplicada no sertão para 

intimidar o opositor. Nesse sentido as vontades dos chefes políticos prevaleciam graças à 

violência armada e eliminação física que era imposta. Cada grupo político organizava e 

reunia seus capangas com a preocupação de se proteger do inimigo. Os dois jagunços
6
 

mais conhecidos de Leão Léda fora Cascavel e Jararaca, ambos trabalhavam para este 

coronel
7
, segundo o depoente Camillo Rodrigues de Azevedo, figura importante no 

processo policial contra Leão Léda, eram matadores de aluguel. Os coronéis e/ou agentes 

destes, percorreram uma boa parte do sertão “alistando” pessoas e exigindo que elas 

participassem da luta armada. Segundo Luís Palacín “havia lugar para todos: quem não 

                                                           
5
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local do poder.” BARTELT, Dawid Danilo. Sertão, República e nação. São Paulo: Editora da Universidade 

de São Paulo, 2009, p.257.   
7
 A respeito da figura do Coronel ver: Villela, 2003. Só isso. 
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soubesse manejar carabina era necessário nos serviços logísticos de procurar bestas e 

gados.”
8
 Mas de acordo com as documentações, esses indivíduos que trabalhavam para um 

determinado detentor de terras não eram recrutados de maneira pacífica, eram pegos nas 

estradas, vilas e povoados de forma constrangedora, sendo obrigados a prestarem serviços 

para os chefes políticos locais. Alguns participavam dos grupos armados e combatiam na 

esperança de paz, uma paz que nunca chegou. Em tempos do conflito armado, as munições 

eram distribuídas as pessoas que participavam do combate e que buscavam refúgios em 

abrigos organizados pelas tropas sertanejas aliadas da família Léda. As marcas de sangue, 

os corpos ficavam na beira dos rios, nas matas e nas estradas de areal. Ambos as facções 

beligerantes praticavam assassinatos. Do lado da polícia, o morticínio era encabeçado pelo 

capitão Nicolau, que havia recebido a proposta de “seiscentos mil reis para matar Leão 

Léda (...) foi nomeado capitão da força estadual do Maranhão, cingiu espada, armou-se de 

dragonas e efetivamente comandou cinquenta a cem praças com as quais percorreu o 

sertão.”
9
Percebe-se, nesta análise, a necessidade do Governo do Estado fortalecer o 

policiamento e organizar uma estrutura judiciária com o desejo de ampliar seus poderes e 

integrar a região, norte e sul do Maranhão a seu poder de mando. Obtendo o controle das 

disputas e dos crimes, o mapeamento era feito, mas com a finalidade de afrontar o inimigo 

político. Neste período a promotoria pública e as autoridades judiciais prestaram serviços 

ao senador Benedito Leite. Verifica-se que era difícil anular naquela região as acusações, 

pois quem estava à frente das investigações dos crimes em Grajaú eram as autoridades 

aliadas aos políticos da capital e Jefferson Nunes, figura política de alta confiança do 

governo do Estado.  João Gualberto Torreão da Costa, eleito governador do Estado do 

Maranhão graças ao apoio do senador Benedito Leite, como não poderia ser diferente, 

nomeou para os cargos de interesses do governo seus aliados e obviamente inimigos de 

Leão Léda. As desavenças e lutas entre os partidos acabaram dividindo a população de 

acordo com os interesses e laços estabelecidos, enquanto uns defendiam Leão Léda, outros 

acreditavam nos ideais propostos pelos seguidores do coronel Araújo Costa. Esses vínculos 

criaram um sistema de subordinação onde os líderes aproveitavam-se dos “menos 

favorecidos” para satisfazerem as suas necessidades e estabelecerem o seu poderio. 

Percebe-se que além do amor, do sentimento de pertencimento para com aquela região 

havia uma vontade de preservar os interesses políticos e econômicos de ambos os grupos. 

É necessário ampliar a noção de Guerra, no caso deste conflito, pois está para além de um 

mero enfrentamento entre grupos políticos. As partes beligerantes utilizavam da força para 

tentar e subjugar. Nesse caso havia tanto os partidários dos representantes do Estado 

quanto os liderados de Leão Léda, sofriam e exerciam as mesmas práticas políticas, 

dependia apenas, de estarem no poder, a tão conhecida alternância dos gabinetes 

Conservado e Liberal. O medo, as ameaças, a constituição de um ambiente propenso ao 

crime, uma vez que expressar-se ou tomar uma posição pública e política era muito 

arriscado, fazia com que muitos indivíduos e famílias inteiras silenciassem com relação aos 

acontecimentos, por medo de serem perseguidos e assassinados. O enfrentamento da força 

do Estado por parte de Leão Léda causou uma crise de legitimidade do Estado, que não 

conseguia se “estabelecer” em Grajaú. Esse enfrentamento levou a uma exiguidade sobre 

quem seria os agentes responsáveis pela condução do novo projeto político que se 

delineava no Maranhão, projeto este ligado aos realizados no Centro Sul do país. Mas que 

no entanto tinha sua especialidade local por estarem justamente relacionados aos grupos 

oligárquicos que há muitos anos dominavam o ambiente político maranhense.  

 

                                                           
8
 PALACIN, Luís G. Coronelismo no extremo norte de Goiás. São Paulo, Loyola, 1990, p.69.  

9
 CARVALHO, Parsondas de. Jornal Brasil, Rio de Janeiro, 1902, p.3.  
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O CONSELHO PRESIDIAL E A IMPRENSA NA PROVÍNCIA DO MARANHÃO 

(1825-1834). 
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Orientador: Marcelo Cheche GALVES 
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Os Conselhos Presidiais - esse órgão aparece na documentação também com os nomes de 

Conselho Administrativo, Conselho de Presidência e Conselho de Governo - foram criados 

no período de transição do mundo luso-brasileiro, na Assembleia Constituinte convocada 

por D. Pedro como reação ao trabalho dos deputados constituintes reunidos em Lisboa que 

tentavam reaver, ao menos em parte, as condições coloniais. Nessa Assembléia buscou-se 

criar ordenações e leis que guiassem e organizassem o governo das províncias, dela surge a 

Carta de 20 de Outubro de 1823. Como aponta Raissa Gabrielle Vieira Cirino (2013, p.17), 

a Carta extingue as antigas Juntas Provisórias e cria um novo cargo representativo do 

Imperador e do poder central, o presidente da província, e também cria o Conselho 

Presidial, órgão eletivo, de caráter consultivo, que garantia aos grupos locais atuação 

política dentro da província. O Conselho foi uma vitória para os defensores de uma 

administração mais federativa do Império Brasileiro, sendo aprovado com o objetivo de 

construir uma esfera representativa – eleita na província -, de caráter deliberativo no que 

respeitava as atribuições definidas pela  Carta de 20 Outubro, mas apenas consultivo para 

os demais assuntos. O Conselho Presidial foi um órgão fundamental na organização 

político-administrativo das províncias nos primeiros anos do Império Brasileiro, fase esta 

conhecida como Primeiro Reinado. Sendo este o principal e único órgão público a nível 

provincial do Estado brasileiro entre os anos de 1825 a 1829 (ano de instalação dos 

Conselhos Gerais). O Conselho era constituído por seis conselheiros, um secretário e o 

presidente da província, e tinha funções como promover educação da mocidade, fomentar a 

agricultura, comércio, artes, cuidar do estado de salubridade da província, gerenciar os 

conflitos entre as diferentes autoridades da província e tratar de questões relacionadas ao 

controle e produção dos impressos em circulação na província. Esse trabalho tem como 

objetivo analisar atuação de Conselho Presidial no Maranhão, focando a análise no 

trabalho desenvolvido por esse órgão no controle e produção dos impressos em circulação 

na província. De início, me familiarizei com leituras sobre a historiografia brasileira 

relacionada aos primeiros anos do Império; sobre a legislação referente à liberdade de 

imprensa produzida no período de 1821 (ano do estabelecimento das bases da Constituição 

do Império luso-brasileiro que acabava com a censura prévia dos impressos e estabelecia o 

direto de liberdade de imprensa) até 1830 (ano de criação do primeiro Código Penal 

brasileiro que vai tratar de ditar limites a esse direito); e sobre os Conselhos Presidiais, 

estudados por outros pesquisadores em províncias como São Paulo e Grão-Pará; por fim 

desenvolvi leituras sobre as relações entre imprensa e Estado nas primeiras décadas do séc. 

XIX. Sobre a metodologia de trabalho com os documentos, transcrevi fragmentos dos 

Códices 1337, 1338 e 1339, preservados pelo Arquivo Público do Estado do Maranhão, e 

os analisei, incluindo aqui os códices transcritos por outros membros integrantes do projeto 

O Conselho Presidial do Maranhão (1825-1834), coordenado pelo meu orientador e 

contemplado pelo Edital Universal FAPEMA 2012. Para tanto, utilizei das palavras-chave 

imprensa, opinião, impresso, impressão, jornal, periódico e folha à procura das sessões de 

maior interesse para os objetivos dessa pesquisa; também desenvolvi a leitura dos 

periódicos que produziram um debate com o Conselho, dando maior ênfase ao jornal Farol 
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Maranhense, por este aparecer com maior recorrência dentro das discussões apresentadas 

nas atas do Conselho. Os resultados da pesquisa mostram que o Conselho Presidial no 

Maranhão desenvolveu um intenso diálogo com os impressos em circulação na província. 

O Conselho inicia seus trabalhos na província, como aponta o Livro de Atas, no dia 7 de 

julho de 1825 e já no dia 17 de Julho de 1825 (ACP, Sessão de 16 de Julho de 1825, pág. 

3, verso 1) trata de uma questão relacionada a circulação de impressos. Nessa sessão o 

Conselho demonstra preocupação com um conjunto de pasquins, que circulavam na 

província  criticando ordens do governo sobre segurança e delibera que esses papéis 

fossem arrancados e entregues ao Desembargador Ouvidor Geral. O debate do Conselho 

com impressos em circulação na província do Maranhão tem maior intensidade no ano de 

1828. Essa maior intensidade se dá pelos embates travados entre José Cândido de Moraes e 

Silva, redator do periódico Farol Maranhense e o presidente da província, Manoel da 

Costa Pinto e os membros do Conselho. Esse periódico, segundo o Catálogo de Jornais 

Maranhenses do Acervo da Biblioteca Público Benedito Leite (2007, p. 15), é classificado 

como "Folha política. Publicava principalmente, a respeito de decisões do governo. 

Pretendia, de acordo com seu programa, denunciar os excessos cometidos pelos 

empregados públicos e contra a constituição". O Farol e seu redator aparecem pela 

primeira vez nas atas do Conselho na sessão do dia 22 de Maio de 1828, quando o 

presidente Costa Pinto é informado de uma entrega de um conjunto de cartas que 

continham supostamente "papéis incendiários" escritos pelo próprio José Cândido 

destinados à população do interior da província. O debate que segue nessa sessão gira em 

torno da abertura ou não das cartas para averiguação do seu conteúdo. Costa Pinto defende 

a idéia de abertura, pela situação de tensão pela qual passava a província e que justificava 

tal atitude, votando a maioria dos Conselheiros, com exceção de Antônio Pedro da Costa 

Ferreira, a favor de que se abrissem as cartas e se visse o conteúdo. Para a surpresa dos 

conselheiros, encontraram apenas papéis velhos sem conteúdo incendiário. A leitura da ata 

dessa sessão torna clara a relação de inimizade entre o redator do Farol Maranhense e o 

presidente da província Costa Pinto e alguns membros do Conselho Presidial. Nessa ata é 

possível ver também a dinâmica do debate de questões relacionadas ao Farol dentro do 

Conselho no ano de 1828: Antônio Pedro da Costa Ferreira tratará de defender o periódico 

e os demais conselheiros e o presidente tratarão de atacá-lo. Para o entendimento da 

relação de inimizade entre José Candido e Costa Pinto, deve se levar em conta a origem 

portuguesa do presidente sendo este tachado de membro do partido recolonizador da 

província e a forte oposição do redator do Farol a ocupação de portugueses a cargos 

públicos; também é importante lembrar que a "questão dos portugueses" foi muito forte no 

Maranhão. José Candido, ao saber do ocorrido, na sessão do Conselho de 22 de maio, trata 

de explicitar em seu periódico que a atitude da maioria dos Conselheiros e do Presidente da 

província foi “um grande abuso” a constituição brasileira (de 1824) e busca desconstruir a 

imagem de calamidade, construída por Costa Pinto. O debate entre o Farol Maranhense e 

o Conselho continua durante todo o ano de 1828, seguindo sempre a mesma dinâmica, mas 

além das denúncias feitas de abusos de liberdade de imprensa feitas a José Candido em 

1828, é possível ver o Conselho tratando novamente dessa questão na sessão de 30 de maio 

de 1830, quando se vê o presidente da província, Cândido José de Araújo Viana, 

consultando o Conselho sobre requerimento de denúncia de abuso de liberdade de 

imprensa, feito por Daniel Joaquim Ribeiro contra o padre Antonio da Cruz Ferreira 

Tesinho (ex-redator do jornal O Conciliador). É possível ver através das leituras das atas 

do Conselho, que esse órgão não desenvolveu apenas uma relação de controle dos 

impressos em circulação na província, mas também de produção de impressos. O Conselho 

manda que se imprimam passaportes, expedientes administrativos, mapas, exemplares da 
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Constituição para o ensino de Primeiras Letras e até catecismos, valendo-se dos papéis 

impressos para a construção de sua legitimidade como órgão político e administrativo. 

 

Palavras-chave: Conselho Presidial. impressos. Maranhão. 
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GOVERNADORES E AS CÂMARAS DE SÃO LUÍS E DE BELÉM: 

NEGOCIAÇÃO E CONFLITO NO ESTADO DO MARANHÃO E GRÃO-PARÁ 

(SÉCULOS XVII/XVIII). 

 

Orientando: Ronny Pereira COELHO – Bolsista PIBIC/FAPEMA.  

Acadêmico do Curso de Licenciatura – CECEN/UEMA.  

 

Orientador: Helidacy Maria Muniz Corrêa. 

Profª. Drª. do Departamento de História e Geografia CECEN/UEMA. 

 

Tivemos como objetivo geral desta pesquisa estudar teórica e metodologicamente sobre a 

constituição do poder a ação governativa de alguns dos governadores do Estado do 

Maranhão e Grão-Pará, durante o século XVII além da conjuntura política do período em 

Portugal, na América portuguesa e o mudo Atlântico. Especificamente a seleção 

bibliográfica de obras clássicas e recentes sobre a ação  governativa de alguns dos 

governadores do Estado do Maranhão e Grão-Pará, durante o século XVII/XVIII; leituras 

sobre a conjuntura política do período em Portugal, na América portuguesa e mundo 

Atlântico; Iniciar levantamento e catalogação do corpus documental da Câmara e do AHU, 

relativos aos governadores do Estado. A pesquisa iniciou com o levantamento 

historiográfico e a consequente leitura sobre o tema da governança no Brasil colonial e 

Maranhão. As leituras se concentraram primeiramente em autores especializados na 

governança no Estado do Brasil. O estudo teórico tem sido uma importante ferramenta para 

refinamento de futuras análises históricas, a exemplo do autor Francisco Carlos Cosentino, 

com a obra os Governadores Gerais do Estado do Brasil (século XVI-XVII): Oficio, 

regimentos, governação e trajetórias. Através dos estudos podemos inferir que a sociedade 

do Antigo Regime estava sobre uma ótica normativa de disciplina social, através de uma 

hierarquização jurídica que pautava as relações estabelecidas no seio do Reino. O Rei vivia 

pra servir o seu reino, assim como seus vassalos para servir seu Rei. Essa ótica social 

garantia a legitimidade do poder real, estabelecendo uma ordem clientelística. “Mercês
10

”, 

era o elemento regulador dessa sociedade estabelecida entre Rei e vassalos nas relações 

sociais, econômicas e políticas. O alicerce dessa cultura política residia em uma trocar 

mútua. Reis precisavam de vassalos fies, e estes precisavam manter a dinâmica cortesã- dar 

e receber- costurando a rede de poder a qual estavam envolvidos. A medida que o rei 

necessitava de súditos leais se estabelecia no seio dessa sociedade profunda marcas 

políticas. O ethos dessa sociedade se constituía através de ações precedentes da 

nobilitação, estreitando as relações de poder desses fies. O monarca estava envolvido de tal 

forma, que os membros desse Reino, precisavam ser realocados da mesma forma como 

eles alocavam-se para o exercício da vontade soberana, ou seja, uma troca de “favores”, 

pautada no ofertar e retribuir. Formava-se em Portugal do Antigo Regime uma ótica 

imperial, que atendia as redes de relações sócias postuladas na busca por privilégios, essa 

configuração garantia a governação de territórios no ultramar como também a manutenção 

do poder régio. Percebe-se assim a importância das redes de poder na formação e na 

governação do império português. A Restauração de 1640
11

 irá garantir a dominação e 

                                                           
10 Nesses aspectos estamos nos referindo ao estudo de Fernanda Oliva que analisa os mecanismos de 
concessão de mercês remuneratórias no Antigo Regime, afirmando a existência de uma “economia de 
mercê”. Ver OLIVAL, Fernanda. As ordens militares e o estado moderno. Honra, mercê e mentalidade em 
Portugal (1641-1789). Évora: Estar, Coleção Thesis, 2000. p. 382. 
11 Para Cunha e Monteiro as “modificações” no fim da Guerra de Restauração, acentuam a ideia de que 
após os cem primeiros anos desse processo o acesso aos principais ofícios (cargos) da monarquia civis 
ou eclesiásticosbaseados na pureza do sangue (qualidade de nascimento) se tornaram cada vez mais 
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consolidação da Dinastia Bragantina, pautadas sobre as trajetórias administrativas que 

foram estabelecidas no imbricado jogo político do Antigo Regime, garantido a relação 

clientelar que moldava o Brasil colonial do século XVII. Na aferição desses conceitos 

podemos deduzir que o Brasil colônia estava profundamente envolvido nas relações de 

poder clientelar. Prova disso são os mecanismos –negociações - usados por essas estâncias 

do poder local na obtenção de privilégios políticos e sócias. As trajetórias administrativas 

dos oficias régios demonstram as redes políticas desenvolvidas por esses agentes da 

conquista nos territórios da Coroa Lusa. A manutenção da ordem exigia da Coroa uma 

política redistributiva, na qual a relação entre Poder local e poder Central se estreitavam na 

comunicação estabelecida entres as instituições funcionais desse Reino. Claramente, esses 

asseios pessoais pela nobilitação agrupavam interesses divergentes entre os órgãos do 

poder régio, os agentes locais e as pretensões da Coroa. Essas divergências acarretavam 

conflitos que por vezes, estavam ligados a práticas políticas e jurisdicionais da 

administração coorporativa. A historiografia por muito tempo manteve o foco dos estudos 

sobre colônia apenas para o Estado do Brasil. Entretanto o avanço nos estudos sobre o 

Estado do Maranhão e Grão-Pará têm trazido novas contribuições, dentre as quais destaco, 

“Povoamento, ocupação e agricultura na Amazônia colonial (1640-1706)” de Rafael 

Chambouleyron. A obra tem como objetivo discutir o processo de ocupação e povoamento 

do Estado do Maranhão e Grão-Pará entre a Restauração da coroa portuguesa e o início do 

reinado de Dom João IV.  Partindo do da ideia que o incentivo ao povoamento da região e 

a ocupação econômica do espaço, através da importância de poderes territoriais e da 

organização da atividade agrícola foram instrumentos de consolidação da política 

Portuguesa e da efetivação da conquista do espaço.
12

Outra importante referência dos novos 

estudos é Arlindyane dos Anjos Santos, com o trabalho “Gente nobre da governança”: 

(re)invenção da nobreza no Maranhão Seiscentista (1675-1695)
13

. O objetivo da obra é 

analisar as formas e estratégias - tanto nos discursos quanto nas práticas - utilizadas pelo 

grupo de indivíduos, que se denominavam nobres, para garantir uma distinção social. Estes 

homens queriam reinventar localmente essa ideia de nobreza, adaptando-a as suas 

possibilidades e interesses, garantindo assim um eficaz reconhecimento entre o restante da 

colônia Destaco ainda, a tese de doutorado de Helidacy Maria Muniz Corrêa, “Para o 

aumento da conquista e o bom governo dos moradores”: o papel da Câmara de São Luís na 

conquista, defesa e organização do território do Maranhão (1615- 1668)”. O objetivo 

principal da obra é analisar a relação existente entre a conquista, a defesa e a organização 

do território do Maranhão e a Câmara de São Luís em comparação com os agentes internos 

e externos das instituições políticas – Câmara Municipal e União Ibérica respectivamente – 

na consolidação  da dominação Lusa.
14

 Estas obras dão subsidio para melhor 

compreender as similitudes e dissonâncias entre o extremo norte da América portuguesa e 

                                                                                                                                                                                
restritivos, fazendo uma verdadeira clivagem na a ascensão social dos indivíduos, haja vista que os 
cargos foram sempre prestados “pelas mesmas casas e linhagens”, contribuindo para “encerrar o top 
da pirâmide nobiliárquica” CUNHA, Mafalda Soares da, MONTEIRO, Nuno Gonçalo. Governadores e 
capitães-mores do império atlântico português nos séculos XVII e XVIII. In: MONTEIRO, Nuno Gonçalo, 
CARDIM, Pedro, CUNHA, Mafalda Soares da (orgs.). Optima Pars. Elites Ibero-Americanas do Antigo 
Regime. Lisboa: ICS, 2005, p.196. 
12 CHAMBOULEYRON, Rafael. POVOAMENTO, OCUPAÇÃO E AGRICULTURA NA AMAZÔNIA COLONIAL. 
Belém: Ed. Açaí/Programa de Pós- graduação em Historia Social da Amazônia (UFPA), 2010. 
13 Santos, Arlindyane dos Anjos.“Gente nobre da governança”: (re)invenção da nobreza no Maranhão 
Seiscentista (1675-1695) / Arlindyane dos Anjos Santos. – São Luís, 2009. 
14 CORRÊA, Helidacy Maria Muniz, “Para o aumento da conquista e o bom governo dos moradores”: o 
papel da Câmara de São Luís na conquista, defesa e organização do território do Maranhão (1615- 
1668).Tese( Doutorado) – Universidade Federal Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. 
Departamento de História. Rio de Janeiro: Niterói. 2011.     
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o Estado do Brasil, sobretudo no que diz respeito à ação governativa desses agentes, 

contribuindo para a orientação teórica e metodológica deste trabalho. O Estado do 

Maranhão e Grão-Pará foi marcado por incessantes práticas políticas-administrativas que 

possibilitaram a eficaz conquista, dominação e ocupação territorial. Pautadas sobretudo nas 

negociações estabelecidas desde o período dinástico até a reestruturação portuguesa, em 

1640, onde se afunilaram as relações entre homens imperais e o soberano no ultramar, 

através da troca paralela entre ambos de privilégios e ascensão social e efetivação da 

dominação no Atlântico.  

 

Palavras-chave: Câmara. Governadores. Práticas Políticas. 
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“NA MÍDIA”, PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO: NOS JORNAIS 

LUDOVICENSES O ESTADO, O IMPARCIAL E O PEQUENO. (1970-2000). 

 

Orientanda: Sthéfane Batista VIEIRA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de História- UEMA. 

 

Orientadora: Júlia Constança Pereira CAMÊLO. 

Profª. Drª da Universidade Estadual do Maranhão. 

 

A preservação do Patrimônio histórico e artístico, assim como a noção de patrimônio sendo 

um bem pertencente a uma nação, surgiu com a Revolução Francesa e se tornou ao longo 

do século XIX uma característica importante dos bens nacionais que se formavam naquele 

período, consequentemente a noção de patrimônio histórico origina-se no sentimento de 

identidade e no processo de formação nacional. Dessa forma a França pós revolucionária 

(final do século XVIII) foi a primeira nação a adotar uma política oficial de conservação e 

preservação de monumentos e do culto á história e memória. No Brasil só a partir de 1934 

as políticas de preservação foram pensadas na legislação brasileira (FONSECA, 2009). 

Nesse contexto os casarões de São Luís foram vistos como um bem pertencente á nação e 

consequentemente necessário a sua preservação. Para Choay, uma edificação só se torna 

um monumento histórico na medida em que se faz reviver um passado, mergulhado no 

tempo (CHOAY, 2001), por isso as edificações de São Luís são consideradas um 

patrimônio de valor histórico, pois representam as características de um tempo, o auge da 

economia do Maranhão do século XIX, portanto essa prosperidade econômica refletiu na 

estrutura urbana da cidade. Foram construídos nessa época a maior parte dos casarões que 

compõe o Centro Histórico de São Luís, logo se tornou evidente sua preservação para que 

gerações futuras pudessem desfrutar e reviver sua história e memória. Os casarões da 

capital maranhense em sua maioria são tombados pelo IFHAN- Instituto de Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, por se tratar de um conjunto arquitetônico homogêneo 

remanescente do século XVIII e XIX. Além dos tombamentos, medidas de conservação e 

restauração são adotadas por políticas governamentais, visando á revitalização e 

manutenção do patrimônio. Na segunda metade do século XX, houve a primeira iniciativa 

de preservação do patrimônio histórico de São Luís, que se deu por volta da década de 80, 

através do projeto de revitalização da região central da cidade, chamado projeto Praia 

Grande ou projeto reviver, ele “propunha a revitalização do centro histórico e da praia 

grande, com a implantação de pousadas, restaurantes, hotéis, terminal de ônibus e etc”. 

(CAMÊLO, 2012, p.132). O projeto pretendia restaurar casarões antigos em torno da 

região central e propiciar o turismo, seguindo ações preservacionistas que mantenham a 

mesma fachada da arquitetura colonial. Este projeto de preservação do patrimônio trata-se, 

portanto de um mecanismo importante de ações preservacionistas dos aspectos culturais da 

cidade, junto á instituições estaduais e federais, por meio de um vinculo entre a 

administração pública e em alguns casos instituições provada. Os projetos de preservação 

do patrimônio histórico geralmente têm como uma de suas principais metas manter a 

fachada original do casarão preservando sua memória, Choay afirma que esse critério fora 

defendido pelo arquiteto restaurador Viollet-Lec-Duc, seu método propôs a utilização de 

elementos idênticos aos originais e na inexistência de informações a utilização de 

elementos considerados mais coerentes ao estilo da construção, para Lec-Duc restaurar 

consistia em reconstruir a forma original, ou supostamente original do edifício (CHOAY, 

2001). Portanto a valorização da arquitetura colonial original, se tornou um verdadeiro 

“tesouro” histórico voltado a políticas de preservação. Porém embora São Luís tenha 

passado por um processo de revitalização, encontram-se ainda ruinas, e prédios prestes á 
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desabarem, o que significa afirmar que a preservação é algo constante. Por isso, pensando 

na preservação do patrimônio histórico minha pesquisa procurou nos jornais ludovicenses, 

O Estado do Maranhão e o Imparcial da década de 70 e 80, disponíveis na biblioteca 

Pública Benedito Leite, reportagens sobre o patrimônio histórico e cultual de São Luís, o 

que nos faz perceber uma diversidade de matérias e o quando o assunto era difundido pela 

cidade. A pesquisa teve como principal objetivo perceber o olhar que a imprensa escrita 

maranhense lançou sobre o processo de preservação do Patrimônio histórico, por meio de 

seus discursos, imagens e artigos. Dessa forma a pesquisa foi realizada através do estudo 

de autores como Choay, Fonseca, Foucoult que tratam da preservação patrimonial e 

discurso, que nos possibilitaram interpretar as fontes. Também houve um levantamento das 

fontes por meio de fotografias dos artigos e imagens que realizei, com isso foi possível 

perceber o discurso que cada jornal utilizou ao tratar o patrimônio. Quanto ao 

procedimento de coleta dos artigos, foi feito um levantamento das matérias jornalísticas 

impressas das décadas de 1970-1980, no arquivo de jornais da Biblioteca Pública Benedito 

Leite, cuja seleção obedeceu ao critério de identificação de conteúdo que tratasse do 

Patrimônio Histórico de São Luís. De modo geral estes jornais desenvolvem um discurso 

engajado, na divulgação de reportagens sobre o patrimônio histórico, suas matérias 

variavam entre exaltação ao centro histórico de São Luís á denuncias de desabamento e 

abandono. Os jornais utilizam uma linguagem que induz e seduz o leitor, dessa forma o 

discurso pode ser utilizado para mascarar a realidade, suplantar verdades e representa 

interesses de classes, além de simbolizar o poder. (Foucault, 1996). A maneira de escrever 

e narrar a cidade adotada pelos jornais está sintonizada com a forma pela qual as elites e o 

poder político local idealizavam o lugar, dessa forma as matérias sobre o patrimônio quase 

sempre estavam voltadas aos valores históricos e culturais e projetos de conservação e 

restauração desses monumentos. São comuns tanto no jornal O Estado do Maranhão 

quanto no Imparcial notícias de Projetos governamentais e verbas de restauração de 

prédios antigos durante as décadas de 70 e 80, com isso percebemos então que há  

preocupação dos Jornais  em noticiar reportagem sobre esses projetos, principalmente 

quando estes estão voltados para o desenvolvimento da cidade e para a divulgação do 

turismo local, por isso fica claro o uso de um discurso político de recuperação e exaltação 

do patrimônio. Embora o governo Federal e Estadual sempre atue com projetos de 

preservação e revitalização das cidades históricas, São Luís passa no início da década de 

setenta por diversos casos de abandonos e falta de investimentos políticos, o que nos faz 

perceber que apesar das verbas recebidas e o investimento do Estado muitos casarões 

sofrem com desabamento por falta de manutenção. As manchetes são fortes e claras 

quando anunciam algum descaso perante os casarões, como por exemplo, “Sobrado 

centenário desabou na Rua 28” (O Imparcial, 1971) “Nem o patrimônio escapa” (O Estado, 

1976), percebe-se através das manchetes que os jornais utilizam um discurso alarmista e de 

denuncia, comuns nas páginas dos jornais daquela época. De modo geral os jornais 

pesquisados, mostram denuncias de abandono, desmoronamento e descaso público perante 

o patrimônio histórico, em determinadas reportagens falam sobre as restaurações feitas nos 

prédios antigos e a necessidade de preserva-lo para o consumo turístico. Em suma os 

jornais analisados apresentam variadas reportagens sobre a preservação do patrimônio. Os 

discursos preservacionistas nos fez perceber que o patrimônio além de representar nossa 

história precisa de projetos constantes de preservação. 

 

Palavras-chave: Patrimônio. Preservação. jornal. 
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GRANDE IMPRENSA E GOVERNO COLLOR: CONSTRUÇÃO DO CONSENSO 

DA AGENDA NEOLIBERAL. 

 

Orientanda: Teresa Cristina Freitas OLIVEIRA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de História Licenciatura– CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Monica Piccolo ALMEIDA. 

Profª. Drª. do Departamento História e Geografia CECEN/UEMA. 

 

A pesquisa (Grande Imprensa e Governo Collor: Construção do Consenso da Agenda 

Neoliberal) desloca-nos a uma discussão acerca da construção de uma memória histórica 

do tempo presente do Brasil. Nosso intuito é analisar as primeiras medidas tomadas pelo 

governo Collor a partir de sua posse. Serão investigadas, principalmente, as medidas 

referentes ao processo de reestruturação do Estado. Entendendo assim a trajetória em torno 

da consolidação do neoliberalismo no Brasil. Para desenvolver esta pesquisa e entender o 

processo de consolidação e nacionalização do projeto neoliberal, projeto defendido por 

Collor como única estratégia possível para resolver o quadro de crise que se instaurava no 

Brasil no início da década de 1990. Tomamos como eixo de leituras um conjunto de 

referenciais teóricos construídos por Antonio Gramsci principalmente acerca do papel 

desempenhado pela imprensa como “aparelho privado de hegemonia”. Outro referencial 

teórico construído por Gramsci que é importante utilizar é a questão da “fissura no bloco 

no poder”, ou seja, a quebra de apoio que acontece no Governo Collor. Para Gramsci não 

há hegemonia ou direção política e ideológica sem o conjunto das organizações materiais 

que compõem a sociedade civil. Tais organizações são denominadas de aparelhos privados 

de hegemonia, ou aparelhos hegemônicos. A imprensa, assim como a Igreja e as Escolas, 

por exemplo, tem papel fundamental no processo de organização da vontade coletiva, 

atuando como poderosos partidos (GRAMSCI, 1974). Ao tomarmos como objeto de 

pesquisa a analise do posicionamento da imprensa, escrita e televisiva sobre as principais 

medidas adotadas pelo Governo Collor, buscamos entender como se deu por parte da 

população a aceitação frente a tantas mudanças, debatendo também sobre o campo da 

historiografia que trabalha com esse contexto, que é tão recente, mas de suma importância 

para a história do país. Temos como objetivo analisar e mapear o posicionamento da 

imprensa escrita e televisiva. Analisar principalmente os editoriais da imprensa escrita, 

sendo o jornal maranhense (O Imparcial) o principal neste momento. Os telejornais 

analisados são os veiculados ao longo do período de 1990/1992, principalmente o (Jornal 

Nacional). A bolsista tomou como contato da pesquisa um conjunto de referenciais 

teóricos construídos por Antônio Gramsci acerca do papel desempenhado pela imprensa 

como “aparelho privado de hegemonia”. A imprensa, assim, é caracterizada pelo 

intelectual italiano como uma das mais importantes “casamatas do capitalismo”. A escolha 

dos editoriais como corpus da análise não é aleatória, entendemos que o editorial 

representa, entre as diversas seções do jornal, aquela em que se manifestam, com maior 

clareza determinadas posturas ideológicas adotadas pelo jornal.  
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Tabela 1- Sistematização dos editoriais do jornal O Imparcial de janeiro a dezembro 1990. 

Disponível em: Biblioteca Pública Benedito Leite – Seção Períodicos – São Luís - MA 

O objetivo de trazer uma análise acerca dos telejornais que veicularam notícias no período 

de 1990/1992, período do Governo Collor também é de suma importância para o 

desenvolvimento e conclusão desta pesquisa, pois sabemos que a TV é o meio de 

comunicação de massa que mais abrange a casa das pessoas.  

Tabela 2: Principais notícias veiculadas nos telejornais 1990/1992– fitas VHS. 

NOTÍCIAS 

 Guerra do Golfo 

Medidas econômicas sobre os combustíveis 

Implantação do (Fala Terra) 

Governo itinerante 

Questão indígena 

Entendimento Nacional 

Mudanças no Plano Collor I 

Fracasso do Plano Collor I 

 

Através desta pesquisa, buscavamos a todo o momento verificar a opinião da grande 

imprensa escrita e televisiva. Os meios de comunicação são compostos pela disputada 

consciência coletiva da população, implantando assim, um determinado projeto. De acordo 

com um artigo de Tania Regina de Luca apresentado no livro “Fontes históricas” (2006) “a 

renovação no estudo da história política, não poderia dispensar a imprensa, que 

cotidianamente registra cada lance dos embates na arena do poder”. (pág.128). 

 

Palavras-chave: Governo Collor. Imprensa. Neoliberalismo. 

 

 

 

 

Março de 1990   

Data  1º Título 2º Título 
03/03/1990 “Definição econômica”  
04/03/1990 “A era da sensatez”  
07/03/1990 “Reação totalitária”  

08/03/1990 “Nova realidade”  

Maio de 1990   

Data  1º Título 2º Título 
08/05/1990 “Duplo objetivo”  
09/05/1990 “Confiabilidade”  



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  535 

REFERÊNCIAS 

Periódicos 

JORNAL O IMPARCIAL 1990, 1991 e 1992. Disponível na Biblioteca Pública Benedito 

Leite 

Telejornais 

Jornal Nacional; Bom dia Brasil; TJ Brasil; Jornal Manchete ; Jornal Bandeirantes. 

Disponível: Acervo da proponente- fitas- VHS.  

Bibliografia 

ALMEIDA, Monica Piccolo. Reformas neoliberais no Brasil: a privatização nos 

governos Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso/ Tese (Doutorado)- 

Universidade Federal Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. 

Departamento de História, 2010. 

BOBBIO, Noberto. Estado, Governo, Sociedade; por uma teoria geral da política. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

BRASIL, Presidente, 1990-1995 (F. Collor). Brasil: Um Projeto de Reconstrução 

Nacional. Brasília, 1991. 

CONTI, Mario Sergio. Notícias do Planalto: a imprensa e Fernando Collor. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1999 

COUTINHO, Carlos Nelson. Democracia e Socialismo no Brasil de Hoje. São Paulo: 

Cortez, 1991. 

GRAMSCI, Antonio. Notas sobre Maquiavel, a política e o Estado Moderno. São 

Paulo: Paz e Terra, 1974. 

LIMA, Venício A. de. Mídia: Crise política e poder no Brasil. São Paulo: Editora 

Fundação Perseu Abramo, 2006. 

MELO, Carlos Alberto Furtado de. Collor: O ator e suas circunstâncias. São Paulo: 

Editora: Novo Conceito, 2007. 

SKIDMORE, Thomas. A queda de Collor: uma perspectiva histórica. In: ROSENN, 

K.S.; DOWNES, R. (orgns) Corrupção e reforma política no Brasil: o impacto do 

impeachment de Collor. Rio de Janeiro: FGV, 2000, p.23-46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  536 

A FORMAÇÃO DA ELITE POLÍTICA NA CAPITANIA DO MARANHÃO E OS 

SERVIÇOS DA CONQUISTA, SÉCULO XVII. 
 

Orientando: Walker Crysthian de Sousa LIMA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmico do Curso de História- CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Helidacy Maria Muniz CORRÊA. 

Profª. Drª. do Departamento de História e Geografia- CECEN/ UEMA. 

 

A região norte da América Portuguesa já era conhecida e visitada por embarcações das 

mais diversas nações europeias concorrentes das coroas ibéricas pelo comércio do 

ultramar: Holandeses, franceses, irlandeses, ingleses, italianos buscaram rotas e caminhos 

para chegar a essa região por não concordarem com a divisão da área feita e concretizada 

pelo Tratado de Tordesilhas ( CARDOSO, 2012).Esta vasta região de proporções 

gigantescas, que ia do atual Estado do Ceará às indecifráveis fronteiras com o vice-reino 

do Peru, se configurava como de importância ímpar para o cenário das conquistas das 

coroas ibéricas. Localizada no meio entre as terras pertencentes à coroa Lusa ( o Estado do 

Brasil) e as terras da Coroa Hispânica( vice-reinado do Peru), a região, que posteriormente 

se tornaria o Estado do Maranhão e  Grão Para, era uma fronteira natural entre essas poses 

ibéricas. Além disso, tal parte da colônia era considerada a porta de entrada via terrestre ou 

fluvial essas terras, tornando-se assim foco de investidas dessas nações europeias que 

buscavam posses em além-mar (CORRÊA, 2011). O ápice dessas investidas se dá com a 

ocupação francesa da região, como inicio em 1612, conquista que durou até 1615. Após a 

expulsão dos gauleses de terras do norte, a coroa dual buscou estratégias que tinham como 

objetivo principal a defesa do território. A primeira ação da metrópole que visava a defesa 

fica explicita no orçamento para a região, no ano de 1616 foi 16.335$ 600 para serem 

utilizados nas despesas da região e um corpo militar formado por 513 homens, em 

comparação com o corpo militar da Bahia (Capital do estado do Brasil) que era formado 

por 140 homens e o de Pernambuco não chegava a 100 (XIMENDES, 2013) Mas, se ter 

um corpo militar não era o bastante para se ter a posse de uma região, assim, foi 

impulsionado a instauração de um aparato institucional administrativo com o intuito de 

gerir a defesa, ocupação, uso do território e organização da vida social dos moradores que 

chegariam ao Atlântico equatorial. Assim, em 1619 foi fundada a câmara municipal de São 

Luís, instituição pertencente ao aparato administrativo luso e composta por aqueles 

considerados os melhores das terras, de reconhecida qualidade, conferindo assim uma 

especificidade local a essa instituição. Devido a uma crescente dificuldade de comunicação 

efetiva entre o norte e o centro de poder do Estado do Brasil (a longa distância e tempo de 

viagem, além dos perigos frente aos ataques das nações indígenas e a dificuldade de se 

fazer uma navegação entre essas duas regiões eram os principais problemas dessa 

comunicação) a Metrópole optou por criar o Estado do Maranhão e Grão-Pará, a fim de se 

ter uma comunicação mais efetiva, que pudesse levar a um trabalho de defesa e 

organização territorial com mais facilidade. É nessa capitania do Maranhão que buscamos 

perceber como após a expulsão de forças francesas e holandesas, os conquistadores usaram 

o argumento da participação nas guerras de reconquista para obtenção de algumas mercês e 

benesses junto a metrópole. Para tanto observarmos os pedidos relacionados à defesa, às 

informações dos moradores sobre a presença estrangeira, bem como os pedidos de mercês 

de cargos feitos ao Conselho Ultramarino. Para tais fins utilizamos os documentos 

digitalizados pelo Projeto Resgate do Arquivo Histórico Ultramarino (AHU). Também 

fizemos uso dos documentos dos livros dos acórdãos da câmara de São Luís, com o fim de 

observar a circularidade nos cargos das pessoas que serviam tal instituição. Ou seja, a 
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manutenção de uma camada da sociedade que estava no centro do poder na instituição 

local. Como objetivo geral temos o de Investigar o processo de formação político-

administrativo da Câmara de São Luís para relacionar a organização da municipalidade aos 

serviços prestados na conquista e defesa da terra, visando a compreensão da dinâmica do 

poder local. A leitura da bibliografia especializada no assunto foi de extrema importância 

para se melhor entender os meandros da administração lusa e as particularidades do Brasil 

e Maranhão Colonial no império português no ultramar. Assim destaco: “O Antigo Regime 

nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (século XVI-XVIII)”, coletânea de artigos 

organizado por João Fragoso, Maria Fernanda Bicalho e Maria de Fátima Gouvêa que 

mostra o momento atual das pesquisas historiográficas sobre o Brasil e a sua participação 

dentro império ultramarino luso. Ou mesmo Outro trabalho que enfatizo é o de Carlos 

Alberto Ximendes intitulado “Sob a mira da câmara: viver e trabalhar na cidade de São 

Luís (1644-1692)”, no qual o autor mostra como a câmara municipal da Cidade de São 

Luís influenciou o viver e o trabalhar dos moradores da região, tanto na vida privada como 

nas coletividades. Para tanto o autor elenca os vários cargos camarários ou ligados a esta 

instituição que de uma forma ou de outra regiam o cotidiano dos moradores e trabalhadores 

residentes na capitania do Maranhão. Posteriormente, o referido autor mostra algumas 

atividades cotidianas reguladas diretamente pela câmara municipal de São Luís, desde a 

organização de festas, passando pelas atividades econômicas, dentre tantas outras. No ano 

de 1646 percebemos Pedro Vieira sendo convocado pela Câmara de São Luís para receber 

vara de almotacé. O argumento para essa chamada é que os juízes ordinários em um ano 

são obrigados a servirem como almotacéis nos três primeiros meses do ano seguinte. Os 

oficiais do ano de 1646 continuam se referindo a Vieira como Juiz, já em 1647 retornou ao 

cargo de juiz ordinário da Câmara de São Luís, assim como em 1652, ultimo ano em que 

seu nome aparece como oficial Camarário. Assim, em um curto espaço temporal, Vieira 

ocupou três vezes o mesmo cargo na câmara de São Luís, alem do de almotacé, 

diretamente ligado ao Conselho municipal. Na mesma situação encontramos Thomé 

Faleiro. Eleito para o cargo de juiz ordinário em 1646 “com quinze votos”, sendo eleito 

pelos “melhores da terra”.  No ano seguinte, o nome de Thomé Faleiro saiu no pelouro, 

para servir mais uma vez como juiz ordinário. Assim por dois anos seguidos Faleiro serviu 

no cargo de juiz ordinário. Tal homem volta ao cenário dos cargos camarários no ano de 

1652, sendo eleito para o cargo de vereador e sendo o vereador  mais velho daquele ano. 

Nos trabalhos voltados para os documentos avulsos do Arquivo Histórico Ultramarino 

(AHU) observamos as solicitações ao rei ou órgão metropolitanos, de mercês voltadas para 

cargos administrativos em troca de serviços prestados na capitania do Maranhão. A 

Consulta do Conselho da Fazenda ao rei Filipe II no ano de  1616 sobre o pedido de mercê 

de Cristóvão Vaz de Betancor para o cargo de escrivão da Fazenda e Almoxarifado do Pará 

em decorrência dos serviços prestados na conquista do Maranhão é um exemplo. Em tal 

documento o solicitante faz uma pequena descrição de sua participação na conquista do  

Maranhão destacando, principalmente, o fato de ter servido ao lado de Jerônimo de 

Albuquerque na empreitada de expulsão dos franceses. Dentro dessa nossa perspectiva, ter 

participado diretamente da expulsão e conquista da capitania do Maranhão contra franceses 

e holandeses foi usando como modo de se elevar neste status quo de conquistador e 

homem bom, que participou ativamente da expulsão de estrangeiro. Prestando assim, um 

serviço para com a coroa lusa  que ao saber dessa participação cedia algumas benesses para 

esses indivíduos. Uma forma de concessão de poder apropriado por esses homens como 

forma de diferenciação social, econômica e política frente aos demais.  

 

Palavras-chave: Câmaras Municipais, Elite, Maranhão. 
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AS PRODUÇÕES LITERÁRIAS CABO-VERDIANAS E O LUSO-

TROPICALISMO: UMA ANÁLISE DO IMPACTO DAS PRODUÇÕES DE 

GILBERTO FREYRE SOBRE OS CLARIDOSOS. 

 

Orientando: Washington Carlos da Silva MENDES – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmico do Curso de História-Licenciatura - CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Tatiana Raquel Reis SILVA. 

Profª  Drª do Departamento de História e Geografia – CECEN/UEMA. 

 

O campo dos estudos africanos, se comparado com os demais campos da História, só muito 

recentemente tem despertado a atenção dos historiadores brasileiros. Frente a está 

constatação é que buscamos contribuir com essa pesquisa para o alargamento do 

conhecimento que se tem acerca dessa temática. É imperativo ressaltar que o fato do 

campo dos estudos africanos terem sido, e ainda serem, negligenciados pela historiografia 

brasileira e mundial se deve, sobretudo, porque estas ainda estão fortemente alicerçadas em 

concepções eurocêntricas. As produções historiográficas, principalmente de historiadores 

brasileiros, durante muito tempo obtiveram como foco principal de análise a questão da 

escravidão e suas implicações na economia brasileira, uma vez que o negro era visto 

simplesmente como mão de obra, como se esses não possuíssem uma história que valesse a 

pena ser contada e, sobretudo, uma origem que fosse anterior ao regime de escravidão. 

Essa lacuna deixada pela historiografia vem aos poucos sendo sanada pela pressão de 

movimentos sociais, mais especificamente, do movimento negro e, também na busca por 

parte do governo brasileiro em aproximar-se do continente africano, em grande parte 

motivado por interesses econômicos. Uma das medidas concretas, colocada em prática 

com o intuito de ampliar o conhecimento histórico e cultural sobre o continente africano, 

foi a aprovação da lei 10.639/2003
15

 que tornou obrigatório o ensino de História da África 

e Cultura afro-brasileira nas escolas brasileiras. Busca-se com esta lei contribuir para 

combater o preconceito racial existente em nosso país, uma vez que um maior 

conhecimento de África, consequentemente representa um maior conhecimento da História 

de mais da metade da população brasileira que são afrodescendentes. De acordo com Oliva 

(2003, p.03) é necessário que se busque compreender o continente africano para além dos 

estereótipos que são veiculados na mídia, como um país de animais exóticos, tomado pela 

AIDS e inúmeras outras formas depreciativas que nos vêm à mente quando pensamos em 

África. Nesse sentido é que a corrente teórica pós-colonial, surgida na década de 1970 e 

que possui como principais expoentes: Edward Said, Homi Bhabha e Gayatri Spivak, será 

profícua para a compreensão das realidades vivenciadas não só pelos países que foram 

colonizados, mas também das minorias étnicas e dos imigrates localizados ao redor do 

globo. Essa teoria tem como direcionamento básico a retomada dos estudos de identidade 

nacional, da representação, da etnicidade, dentre outras problemáticas pelas quais esses 

países que outrora foram colonizados e, que de uma forma ou de outra, ainda sofrem algum 

tipo de dependência com relação aos seus antigos colonizadores. O objetivo principal da 

pesquisa foi compreender o movimento denominado de Claridade em Cabo verde, assim 

como sua importância como elemento de afirmação de uma identidade cabo-verdiana. Para 

além disso buscou-se analisar a influência do lusotropicalismo do sociólogo brasileiro 

Gilberto Freyre sobre os claridosos. A metodologia utilizada para o desenvolvimento dessa 

pesquisa partiu de uma perspectiva trans e interdisciplinar, fazendo-se usos assim de uma 

larga bibliografia acerca das problemáticas suscitadas pela pesquisa, assim como a 

                                                           
15

 A Lei 10.639/03 foi substituída no ano de 2008 pela Lei 11.645 que para além da Historia Africana e 

Cultura Afro-brasileira inclui a temática da História e Cultura Indígena. 
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utilização de fontes documentais disponibilizadas pelo Portal Casa Comum, site que 

agrupa uma infinidade de arquivos de países de língua portuguesa. Acerca dos claridosos 

Sendo assim, compreende-se como os chamados claridosos ou grupo da Claridade, foram 

fundamentais no campo cultural desse país e, no africano de modo geral, como diz Mário 

Pinto de Andrade
16

 em Simpósio comemorativo realizado em Cabo Verde na cidade de 

Mindelo, capital de São Vicente, no aniversário de cinquenta anos da revista em 198617
, 

nesse documento o autor fala da importância dos claridosos no panorama cultural cabo-

verdiano, assim como do continente africano. Fica evidente como a busca pelos elementos 

culturas tipicamente cabo-verdianos elencados pelos claridosos foram determinantes para 

que ainda na década de trinta do XX, fosse forjado uma noção de caboverdianidade que no 

processo de constituição da Nação cabo-verdiana foi utilizado para legitima-la. Acerca do 

conceito de Lusotropicalismo de Freyre foi possível constata que esse esteve a serviço do 

ditador Salazar e da tentativa de perpetuar um regime de exploração econômico e social, 

além de perpetuar uma segregação racial que não era institucionalizada, mas que agredia 

da mesma forma suas vítimas. Ainda no que diz respeito a visão de Gilberto Freyre sobre o 

arquipélago de Cabo Verde, esse ver como remédio para o florescimento no aspecto 

cultural, uma vez que para o autor há uma incaracterização nesse aspecto, seria necessário 

um revigoramento de influência europeia em grande número na sua população para que 

fosse capaz de animar nas gerações seguintes de cabo-verdianos atitudes mais europeias 

que as atuais. Ou seja, Freyre entende que a maior predominância de África no arquipélago 

não era o melhor caminho para o desenvolvimento desse país. Uma das únicas coisas que 

parecem ter chamado a atenção de Gilberto Freyre em Cabo Verde foi a literatura que ele 

coloca como sendo algo de mais vivo que se encontra nesse país, a mais cheia de 

promessas depois da brasileira. Espero ter conseguido demostrar com essa pesquisa a 

contribuição do movimento literário da Claridade para a sociedade na qual estava inserido, 

assim como seu papel de contributo para uma ideia de caboverdianidade que se mostrou 

latente muito antes dos gritos emancipacionistas ocorridos em Cabo Verde. O forjamento 

de uma identidade do arquipélago singular com relação à África continental serviu como 

capital simbólico para a constituição de um estado-nação no arquipélago após sua 

independência. Foi, ainda possível compreender a influência do colonizador nesse sistema 

e suas ideologias, nesse caso, o papel do Lusotropicalismo de Gilberto Freyre. 

 

Palavras-chave: Cabo Verde. Luso-tropicalismo. Claridosos. 
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O APÓSTOLO PAULO E A EXPANSÃO DO CRISTIANISMO PELO 

MEDITERRÂNEO: INTERAÇÕES CULTURAIS, MAGIA E POLITICA NO I 

SÉC. D.C. 
 

Orientando: William Braga NASCIMENTO – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmico do Curso de História – CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Ana Lívia Bomfim VIEIRA. 

Profª. Drª. do Departamento de História e Geografia – CECEN/UEMA. 
 

Esta pesquisa se propõe a analisar as relações sócias de poder e gênero no interior das 

comunidades cristãs do I século d.C, baseado nas cartas autênticas e inautênticas escritas 

pelo apóstolo Paulo entre os anos 40-60 deste século. Entretanto, a mesma tratará o 

cristianismo como um movimento político e religioso com características plurais – 

cristianismos – por assim dizer. O conceito de "Cristianismos" tratado no plural explicita 

diversas formas de ver o longo processo histórico de disseminação do movimento 

catalisado por Jesus de Nazaré no séc. I. Este termo quer conceituar que experiências 

religiosas - assim como políticas - são sempre plurais, com o seu eixo formativo 

mostrando-se amplo demais para analisá-los em linhas fechadas como certo e errado, 

ortodoxo e heterodoxo. (CHEVITARESE, 2011) A leitura reducionista de um movimento 

como o cristão, costuma produzir um tipo limitado de análise histórica, bastante previsível 

e com resultados militantes, sobretudo se continuar sendo estudada em perspectivas 

eminentemente religiosas dominadas pelas instituições. Para além de Cristianismo, este 

conceito tratado no plural enfatizará que desde as suas origens mais remotas, houve uma 

polissemia sobre o que disse o que não disse e o que atribuíram ao apóstolo que fomentou 

o cristianismo como doutrina (isso, á posteriori), no caso em questão, Paulo. Ademais, 

nesta pesquisa entendemos o “Cristianismo”, como um segmento dentro da estrutura 

religiosa do Judaísmo, - assim como existiam os diversos grupos político-religiosos na 

religião judaica (Fariseus, Saduceus, Essênios e Zelotas) - haja visto que no século I, não 

havia claras distinções entre o que era o Judaísmo e o que era o Cristianismo de formas 

autônomas. Muito embora durante o século I, constatam-se elementos tais como o batismo 

em águas e as refeições compartilhadas, esses procedimentos não gozavam de 

institucionalidade religiosa. O contexto diverso sobre os ensinos paulinos deve-se em 

muito aos aspectos políticos nos quais estava em confronto o cristianismo primitivo. 

Ademais, procura-se entender em quais circunstâncias estava fundamentado o 

funcionamento hierárquico das chamadas “Eckkésias” paulinas – tanto aquelas fundadas 

por Paulo, quanto pelos seus opositores - criadas para ser uma alternativa ao poder imperial 

romano em diversas cidades pelas quais o apóstolo passou. Além desses aspectos, este 

trabalho levanta o pressuposto que a base cultural de um individuo, ou de um dado grupo 

social, são decisivas para explicar as posturas discursivas em torno das idéias e propostas 

do apóstolo Paulo. Á partir dessas considerações citadas pretende-se compreender os 

discursos de autoridade presentes dentro das comunidades cristãs fundadas por Paulo, bem 

como as disputas para se legitimar um determinado tipo de cristianismo nas mesmas, o que 

colocava em cena dois grupos; o de Paulo, interessados em uma ruptura com as estruturas 

políticas romanas, e de outro lado, os de seus oponentes, que objetivavam um cristianismo 

mais aceitável ao império romano. Paralelo á isso, se desperta o interesse de se investigar o 

papel das mulheres dentro dessas comunidades. Ademais, como citado anteriormente, 

relacionar a categoria de gênero ao estudo das tensões e interações culturais dentro do 

“cristianismo” do século I, representa passar em revista toda a estrutura da Eckkésia e seu 

processo de hierarquização. Dessa forma, o debate em torno do papel da mulher na 
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antiguidade cristã pretende pensar a importância das mulheres nas comunidades cristãs de 

hoje e a submissão ao qual ainda hoje estão submetidas. Pretende-se sair do lugar comum 

da homogeneização que busca nos textos bíblicos antigos, respaldos para posturas de 

comportamentos na atualidade. Ao longo das cartas autenticas de Paulo, podemos perceber 

uma estrutura literário-pedagógica que segue uma matriz de propor a justiça de Deus e a 

igualdade entre todos os humanos. (Gl 3:28), contudo isso vai sendo obscurecido ao longo 

de suas próprias cartas e nas chamadas cartas pastorais, que a tradição cristã consagrou 

como sendo de autoria paulina, mesmo sem sê-lo. Isso por sua vez, nos revela tensões 

existentes entre os grupos que durante o século I estarão disputando as lideranças das 

comunidades fundadas por Paulo, em alguns casos, até mesmo buscando legitimação 

através de ensinamentos do mesmo, contudo, aplicando-o conforme os seus interesses. 

Pensar a questão de gênero na história do cristianismo primitivo na atualidade passa por 

uma metodologia que abra as perspectivas de observação e participação das mulheres nas 

sociedades antigas em geral, e nas histórias das religiões e lugares de culto em particular. 

Dessa forma, o método comparativo inaugurado por Marcel Detienne, em associação com 

a perspectiva metodológica da transdisciplinaridade de John D. Crossan (2004), reunindo a 

história, arqueologia e a antropologia cultural, pode certamente nos aproximar do ambiente 

das primeiras comunidades cristãs, analisando de forma mais profunda as suas relações de 

gênero e poder. Sendo assim, a critica teológica é um aspecto importante nesta pesquisa, 

posto que com o estudo transdisciplinar cruzaremos informações advindas da arqueologia, 

antropologia e história com os programas teológicos. O objeto de estudo, pautado nas 

relações de poder e gênero no interior das comunidades cristãs, propõe reconstruir o 

ambiente do cristianismo antigo, para isso, o método citado permite maior abertura para a 

construção do conhecimento voltado á esta área. (Barroso, 2013). Desta feita, colocarei a 

importância deste método apoiado nas três disciplinas citadas anteriormente, e com isso, 

cruzarei dados advindos das cartas de Paulo – Romanos, 1º aos Coríntios, Gálatas – 

utilizando também uma das cartas inautênticas de Paulo (1º Timóteo) á fim de demonstrar 

as tensões vividas entre os grupos cristãos do século I, bem como a tentativa de 

deslegitimarão do discurso paulino. Crossan e Reed (2008) possuem um estudo 

arqueológico sobre as comunidades paulinas da Ásia menor, que nos ajudam a 

compreender a vida cotidiana das localidades onde Paulo esteve lançando luz aos textos 

bíblicos e a historiografia especializada, nos permitindo fazer relações com as questões 

pelas quais o novo testamento, através das cartas paulinas fazem referência. A antropologia 

vem agregar no debate desta pesquisa a questão de colocar o problema do estabelecimento 

da ordem no interior da comunidade. Ninguém pede silêncio em determinado local onde 

ele já existe, da mesma forma que ninguém exige submissão onde ela já existe de fato. (1 

Cor 1:1-4). A “solução paulina” encontrada na tradição cristã passa por hierarquizar os 

gêneros ao ponto de se perceber que a insubmissão fere a hierarquia da comunidade, o que 

culmina na desobediência ao próprio Deus. Como contraponto a “solução paulina”, a carta 

de Paulo aos gálatas (3:28), onde o mesmo aponta para o fato de todos, independente de 

sexo, cor ou posição social serem pessoas iguais perante Deus, nos dão bons indícios de 

que a atividade paulina na região mediterrânea fugia ao posicionamento encontrado em 

outras cartas tidas como de sua autoria. Ademais, Romanos 16, de forma ainda mais 

abrangente, assim como diversos outros materiais cristãos e não-cristãos do século I e II 

mostram indícios de participação feminina de destaque nas comunidades cristãs. Em 

cruzamento com a história, podemos apontar para uma desconstrução de essencialidades 

tão em voga para algumas categorias, como a de gênero. Sobre a questão dos indícios, ou 

como Ginzburg denomina de “Paradigma Indiciário”, aplicado a questão de gênero, nos 

ajuda a pensar que dado os indícios colhidos, seja nas passagens de textos canônicos, ou 

não canônicos, podem nos inferir que esta presença foi real e importante. Tendo como 
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ponto de partida tal paradigma, o olhar do historiador deve-se deter nos detalhes que 

poderiam passar despercebido quando se olha para a totalidade de algo. Doutra forma, um 

fato também deve ser levado em consideração: o fato dos indícios apontarem a importância 

e destaque das figuras femininas nas comunidades cristãs do séc. I, pode não abarcar o 

universo do cristianismo primitivo, ademais, o contrário também não é permitido fazer. É 

nesse ínterim das relações entre poder e gênero no cristianismo primitivo que se encontra o 

centro desta pesquisa, retirar essencialidades á fim de lançar novas perspectivas para o 

atual cenário do cristianismo. O olhar comparativo transdisciplinar pode nos oferecer uma 

tentativa de reduzir o problema que é a distância que nos separa do objeto estudado. Sendo 

assim, onde a arqueologia é ausente, utilizo a documentação e vice-versa, bem como a 

importância da antropologia cultural com suas inferências. (Barroso, 2013). Da mesma 

forma, a história mostra o que disse a elite masculina em certa época e em dada sociedade, 

e a quem ela estava á serviço, podendo ser confrontada com as demais disciplinas citadas 

anteriormente, á fim de que encontremos respostas sobre o ambiente cristão primitivo e o 

mais importante; tiremos as essencialidades de seus discursos á fim de combater as 

posturas dogmáticas presentes nos dias atuais. 

 

Palavras-chave: Cristianismos. Paulo. Império Romano. 
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2.6 CIÊNCIAS HUMANAS 

2.6.3 Educação 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  546 

AS MANIFESTAÇÕES RELIGIOSAS E OS PROCESSOS DE OCUPAÇÃO DA 

PRÉ-AMAZÔNIA MARANHENSE. 

 

Orientanda: Aldy Mary Ilário da SILVA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia – CESSIN/UEMA/PNCSA. 

 

Orientadora: Profª Drª Helciane de Fátima Abreu ARAÚJO – UEMA/PNCSA. 

 

Colaboradora: Maria da Graça Figueiredo SILVA – Profª do Curso de Letras – 

CESSIN/UEMA. 

 

O presente projeto consiste em um exercício cartográfico da memória coletiva de grupos 

religiosos da chamada Pré-Amazônia Maranhense, com ênfase para o município de Santa 

Inês e cidades do entorno. Para isso, identificamos 29 casas de culto de origem africana na 

cidade de Santa Inês e coletamos narrativas sobre os processos de formação e 

territorialização dessas manifestações na região. Para efeito de análise, as casas observadas 

foram: a Tenda Espírita de Umbanda São Lourenço e Tenda das Almas de Angola. Como 

procedimentos metodológicos elegemos o levantamento bibliográfico, observação direta 

dos rituais religiosos, registros dos relatos orais e observação das atividades nos terreiros, 

aproximando os pesquisadores, os agentes sociais envolvidos em tais manifestações. Os 

resultados nos revelaram que as dificuldades na organização da vida religiosa e da vida 

particular dos agentes sociais, questões que envolvem a dificuldade dos umbandistas para 

lutar pela liberdade religiosa, o conhecimento sobre a religião umbandista. Silva(2005) 

retrata que as religiões, mesmo como práticas simbólicas e crenças do mundo invisível, são 

as formas de expressão da vida em sociedade. Estudiosos sobre o assunto nos demonstram 

que o olhar etnográfico sobre outras sociedades buscam entender a sociedade atual e sua 

formação. Por isso, neste estudo temáticas de contexto social ganharam ênfase 

gradativamente. Em se tratando de identidade o conhecimento cientifico se sobressai, mas 

sem dúvida os sistemas de representações que estão, segundo Durkheim(1989), na história 

das ideias são desprezados e, merecem um olhar mais apurado pela gama de informações 

que possuem. A pesquisa trouxe maturidade para entender questões tão urgentes na 

sociedade atual, que, por conterem aspectos religiosos são tratadas de forma 

preconceituosa por parte da sociedade. Para se compreender as representações simbólicas 

da religião o caminho ainda precisa ser percorrido com muita negociação para a 

continuidade dos cultos ou outras formas de expressão de fé.  
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Figura 1: Tenda das Almas de Angola. 

Foto: Aldy Mary 

 

 
Figura 2: Tenda Espírita de Umbanda São Lourenço. 

Foto: Elson Gomes 

 

 

Palavras-chave: Manifestações religiosas. Cartografia social. Identidade. 
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LUTAS SOCIAIS E RITUAIS NA TERRA INDÍGENA PINDARÉ. 

 

Orientando: Elson Gomes da SILVA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Estudante do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, Departamento de Letras e 

Pedagogia - Universidade Estadual do Maranhão - UEMA. 

 

Orientadora: Helciane de Fátima Abreu ARAÚJO. 

Profª Drª do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em 

Cartografia Social e Política da Amazônia (UEMA/PPGCSA), Pesquisadora do Grupo de 

Estudos Educação e Cultura Política (GEECP/UEMA/CESSIN), do Projeto Nova 

Cartografia Social da Amazônia (PNCSA) e do Grupo de Estudos Socioeconômicos da 

Amazônia (GESEA/UEMA). 

 

A presente pesquisa fez um estudo acerca dos conflitos sociais e dos rituais de passagem 

dos índios Tenetehára, também conhecidos como Guajajara, que habitam a Terra Indígena 

Pindaré, localizada às margens da BR 316, no município de Bom Jardim – MA, onde se 

situa cerca de sete aldeias: Aldeia Tabocal, Aldeia Januária, Aldeia Areião, Aldeia 

Areinha, Aldeia Nova, Aldeia Novo Planeta e Aldeia Piçarra Preta. De acordo com 

GOMES (2002, p.47), a palavra “ tenetenhara”, usada como autodesignação do povo 

Tenetehara, quer dizer enfim “ o ser íntegro, gente verdadeira”.  Por meio de pesquisa de 

campo, realizada nas comunidades indígenas, buscou-se analisar a situação sociocultural 

da Terra Indígena Pindaré, face aos empreendimentos econômicos implantados na região 

da Pré-Amazônia maranhense, mapeando e identificando as lutas sociais contemporâneas e 

os rituais praticados, fazendo uma reflexão de como esses conflitos, interferem diretamente 

nos rituais de passagem e no modo de vida desse povo.  O projeto de pesquisa foi 

desenvolvido, por meio de procedimentos próprios da metodologia qualitativa, envolvendo 

como técnicas de coleta de dados a entrevista aberta, a observação direta e a etnografia de 

eventos e rituais. As leituras Gennep (2011), Galvão (1996) e Turner (2013) ajudaram a 

compreender o processo de inserção no campo da pesquisa e a importância dos rituais de 

passagens. Outro recurso que foi utilizado na pesquisa é o registro fotográfico dos eventos 

e situações que ocorrem nas aldeias, estratégia muito apropriada para o diálogo com os 

agentes sociais. A sistematização de dados de um ano de pesquisa do projeto Memória em 

Movimento: trajetorias e percursos nas lutas sociais da pré-Amazônia Maranhense e a 

participação em eventos do Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (PNCSA) 

auxiliaram no levantamento de informações em fontes secundárias e coleta de narrativas 

sobre a Terra Indígena Pindaré e sobre os investimentos econômicos que afetam esse povo. 

Através da pesquisa foi possível acompanhar a rica cultura dos índios Guajajara com a 

participação dos rituais de passagem, como a Festa do Mel, Festa da Mandiocaba, Festa do 

Milho e Festa do Moqueado ou Festa da Menina Moça. Durante a pesquisa foi possível 

acompanhar dois desses rituais de passagem: a Festa da Mandiocaba e a Festa do 

Moqueado. Esses rituais preparam as meninas e os meninos para outra vida social, 

inclusive o casamento. Turner (1909Apud Van Gennep,1960) compreende os Rites de 

Passage como “ritos que acompanham toda mudança de lugar, estado, posição social de 

idade”. Com o trabalho foi possível acompanhar as principais situações de conflitos dentro 

da T.I, que se ampliam a cada dia, deixando-a em alerta constante. Dentre essas situações, 

destacam-se os conflitos sociais que vêm se estendendo há vários anos com as brigas 

territoriais com fazendeiros, madeireiros, posseiros, assentados, pescadores e grandes 

empresas, que de forma ilegal vão se apropriando do território indígenas, desmatando e 

explorando o pouco que resta. Além dos problemas, as comunidades ainda sofrem com o 

descaso na educação e saúde, pois a educação não é de boa qualidade devido à péssima 
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estrutura física da maioria das escolas, situação semelhante encontra-se a saúde, pois para 

atender as sete comunidades, há apenas um posto de saúde na Aldeia Januária, com 

estrutura danificada e sem equipamento, diante disto, a população recorre aos municípios 

vizinhos para terem um atendimento médico. Mediante a essas situações, uma estratégia 

que os indígenas usam para tentar amenizar esses problemas, é a organização de 

mobilizações como forma de resistência e luta desse povo, que nesses momentos busca 

chamar atenção dos órgãos responsáveis pela causa indígena, para que soluções sejam 

tomadas diante dos acontecimentos dentro da T.I Pindaré. A partir das observações 

realizadas junto com os indígenas e os pesquisadores do PNCSA, nota-se que a cada dia 

eles estão perdendo sua área para diversos grupos de não índios. Tal questão se fortalece 

pela demora em demarcar e homologar suas áreas. O trabalho possibilitou um grande 

aprendizado no trato do exercício acadêmico, partindo do princípio de que estamos 

trabalhando diretamente com lideranças indígenas, que se encontram, neste momento, 

passando por situações conflituosas, como as lutas por seus direitos. O trabalho de campo 

revelou bem a situação dos indígenas da região do Vale do Pindaré, que hoje vivem 

preocupados, temendo o futuro da nova geração, devido aos acontecimentos que vêm 

surgindo, pois percebem que será cada vez mais difícil viver em um território resumido e 

pobre de recursos naturais. 

 

   

   

Figura 1: Lago da Bolívia, à sua margem o Assentamento da Serraria, ponto de conflito 

entre indígenas e assentados. Foto: Autor. 

Figura 2: Mobilização na BR 316, trecho que liga os Municípios de Santa Inês e Bom 

Jardim. Foto: Autor. 

Figura 3: Festa da Mandiocaba, realizada na Aldeia Areião em abril de 2013. Foto: 

Francisca Suellen. 

Figura 4: Festa do Moqueado ou Festa da Menina Moça, realizada na Aldeia Areião em 

Abril de 2014. Foto: Cliciane França. 

2 1 

4 3 
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Palavras-chave: Conflitos Socioambientais. Demarcação de Terra. Rituais. 
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DISCURSOS DE PROFESSORES E PROFESSORAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

E DO ENSINO FUNDAMENTAL DE UMA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

SÃO LUÍS – MA SOBRE O TEMA DA PEDOFILIA. 

 

Orientanda: Liana Assunção PEREIRA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – CECEN/UEMA. 

 

Orientador: Jackson Ronie de Sá da SILVA. 

Prof. Dr. do Departamento de Química e Biologia – CECEN/UEMA. 

 

A pedofilia é um tema atualmente muito discutido na sociedade brasileira. É percebida 

pelas pessoas como uma ação em que um adulto abusa sexualmente de uma criança 

incapaz de se defender. Para a Medicina a pedofilia é caracterizada como uma doença, um 

transtorno sexual. No campo jurídico a definição é que se trata de um desejo por práticas 

sexuais com crianças. Sendo o pedófilo considerado o agressor, passível de punição e a 

criança como a vítima, e protegida por lei. E para uma abordagem sobre essa temática 

existe a escola. Essa instituição faz parte de um contexto diversificado, pois é nela que 

acontece o processo de desenvolvimento já que é um espaço físico, cultural e psicossocial, 

ou seja, que levará o/a aluno/a a ter uma diversidade de conhecimento. Portanto, objetivou-

se com esta pesquisa compreender os discursos de professores e professoras da educação 

infantil e do ensino fundamental da escola UEB José Augusto Morchel, São Luís – MA 

sobre o tema da pedofilia. Para isso foram entrevistados 17 professores/as: cinco 

professoras da educação infantil e doze professores/as do ensino fundamental maior. 

Realizaram-se entrevistas individuais e em formato de grupo focal. Logo após, as 

entrevistas foram digitadas e passaram pelo processo de categorização. Seis categorias 

foram construídas. Categoria 01: “Infância é ...”, trata da figura da criança como ingênua, 

desprotegida e que precisa ser cuidada. Infância é definida hoje em linhas gerais como um 

período do desenvolvimento humano, que abrange desde o nascimento até a idade pré-

pubere, ou seja, até aos 12, 13 anos. Alguns discursos dos docentes: “Significa um ser 

humano muito pequeno [...] Que a gente trata com muita delicadeza. Que aquele ser 

humano vai crescer, vai desenvolver...”,“Que a criança ela é um um ser ingênuo, é puro...”. 

Categoria 02: “Adolescência é ...”. Os docentes identificaram a adolescência como uma 

fase que requer bastante cuidado assim como a infância, também trazendo consigo a 

questão de órgãos defensores dessa faixa etária, já que é entendida perante a lei como 

sendo um grupo de menor, ainda não capaz de responder por seus atos. Alguns discursos 

docentes sobre a adolescência: “Adolescência é uma outra fase ... da vida [...] Quando este 

bebê chega aos doze anos aí ele passa pra uma outra fase da vida [...] é preciso ter bastante 

cuidado [...] a gente tá sempre orientando, vigiando e ensinando a construir a cidadania.” 

Categoria 03: “Pedofilia é ...”. Em trechos das entrevistas é evidente a conceituação 

médica, indicando que pedofilia é uma doença, é algo biológico, uma patologia, onde o ser 

pedófilo necessita de um tratamento. De acordo com a OMS a pedofilia é classificada 

como um transtorno da preferência sexual. Assim a pedofilia é tida simultaneamente como 

uma doença, um distúrbio e um desvio sexual. Dois depoimentos: “... é uma doença 

biológica [..] onde os homens ou mulheres não tem acesso a sua sexualidade normais e eles 

recorrem a pessoas que da infância que seja uma pessoa que não tenha como se defender”; 

“Ele busca ter prazer com crianças...”. Porém, nem sempre foi assim, até o século XIX o 

termo pedofilia não possuía essa conotação. Isso só se deu a partir do momento em que a 

criança passou a ser vista como sujeito integrante e objeto de estudo da história da 

educação, entendendo que a criança não poderia ser mais vista como um ser indiferente a 

todo um processo histórico.  Categoria 04: “O pedófilo é ...”. O pedófilo é apresentado 
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como uma figura familiar. Ele é retratado principalmente com a imagem do padrasto. Essa 

ideia acaba por reforçar a caracterização do pedófilo, que se dá principalmente entre essa 

associação. O que é errôneo, já que pedófilo pode ser qualquer indivíduo. Veja-se um 

depoimento docente: “... pedófilo pode ser o pai, pode ser um irmão, pode ser uma pessoa 

da família. E além da pessoa da família pode ser um vizinho, pessoas da comunidade...”; 

“pessoas adultas e que abusam das crianças.”. Categoria 05: “O papel da escola”. Foi 

destacada a importância da escola para o desenvolvimento de ações diretas sobre a 

pedofilia. Os docentes falaram sobre metodologias de ensino para se trabalhar o tema 

pedofilia como a elaboração de projetos escolares. Comentaram acerca da importância de 

se ter um corpo docente bem preparado para atender as necessidades e a participação 

efetiva dos pais e da comunidade para que haja uma ampla discussão sobre a pedofilia: “... 

orientar as nossas crianças [...] dá o discernimento pra criança de que ela esta passando 

pela situação. [...] escola é que consegue externar o que está acontecendo, então o papel da 

escola é fundamental no sentido de orientar, de perceber mudanças no comportamento da 

criança...”. Categoria 06: “O papel do/a professor/a”. Foi relatado pelos professores e 

professoras sobre a necessidade dos mesmos em aprender sobre o assunto e a preocupação 

em saber lidar com um caso de pedofilia (principalmente em saber reconhecer isso dentro 

da sala de aula): “É importante que o professor trabalhe essa questão para desde cedo criar 

nos alunos a cultura do respeito e da cidadania com relação a esses temas”. Assim, por 

meio das entrevistas ficou evidente o quanto a temática da pedofilia necessita de discussão 

e problematização em espaços como a escola, comunidade e família. Existe a necessidade 

de aprofundamento sobre o tema, pois o exposto sobre a pedofilia em diferentes espaços 

sociais (escola, família, mídia, etc.) ainda superficial. As ideias e representações sobre o 

pedófilo e a pedofilia relatadas pelos/as professores/as demonstra o quanto importante é 

sua discussão. A escola e os docentes são aliados fundamentais na discussão desse 

fenômeno sociocultural complexo.  

 

Palavras-chave: Pedofilia. Escola. Conceitos. 
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LEITURA NOS ANOS INICIAIS: CONCEPÇÕES E PRÁTICA DE 

PROFESSORES E ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL. 

 

Orientanda: Nathália Farias da ROCHA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de Pedagogia – CESI-UEMA. 

 

Orientador: Francisco de Assis Carvalho de ALMADA. 

Prof. Dr.  do Departamento de Educação- CESI-UEMA. 

 

A leitura é uma atividade que requer um olhar atento nas escolas públicas de ensino 

fundamental, pois, sem ela outras atividades de aprendizagem ficam comprometidas. Mas 

para que ela se efetive, de fato, é necessário um espaço físico, leitores, textos e um 

processo mediado por pessoas, principalmente por professores. Assim sendo, esse trabalho 

tem como objetivo principal analisar a prática e a concepção de leitura de professores de 

anos iniciais do ensino fundamental e as implicações decorrentes dessas práticas na 

aprendizagem dos alunos. A pesquisa foi realizada em uma escola da rede pública 

municipal de ensino de Imperatriz-MA e teve como respondentes quatro professoras que 

atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, aqui definidas como P1, P2, P3 e P4. 

Tomamos como referencial teórico de análise a teoria Histórico-Cultural que concebe a 

leitura como uma atividade mediada por pessoas que leem, promovem, discutem e 

facilitam o diálogo entre o leitor, o texto e o contexto (ARENA, 2009; GIROTTO e 

SOUZA, 2009). A pesquisa orientou-se pelos princípios metodológicos do marxismo que, 

como método de análise da realidade, busca as leis principais que determinam a forma 

organizativa dos homens, durante a história da humanidade. Estuda a realidade em uma 

perspectiva histórica, compreendendo-a como produto da relação do homem com a 

natureza. A opção por analisar os dados a partir da visão da teoria Histórico-Cultural 

implicou, por um lado, a clareza de que essa teoria concebe a educação escolar como a 

oportunidade de a criança adquirir, pela apropriação da cultura, os atributos humanos que 

não lhes são garantidos pelas condições biológicas, ao nascer (MARX, 2008). Por outro, 

entendemos que a leitura é a principal via de acesso a todas as formas de conhecimento. 

Isso nos leva a esclarecer, embora de forma breve, o papel da educação, segundo o 

pensador russo Lev Semenovich Vigotski (1896-1934)
18

.  Com base no materialismo 

histórico e dialético, Vigotski defende que o homem não nasce dotado das características 

humanas como inteligência, consciência e personalidade, nem as adquire de forma 

espontânea, mas se apropria delas por meio da atividade que realiza. Principalmente a 

atividade de aprendizagem. Nesse sentido, a cultura e a educação são partes constitutivas 

da natureza humana, já que o homem se desenvolve na medida em que internaliza os 

modos historicamente determinados e culturalmente organizados de operar com 

informações e a leitura, por sua vez, é a base para perceber interpretar o mundo e nele agir 

(MARTINS, 2007). Segundo essa visão, a leitura decorre de uma postura de 

intencionalidade, pois contém uma atividade de busca de entendimento da realidade por 

parte de quem lê. Portanto, somente adquire sentido e significado a partir do deslocamento 

do ato de decodificação para o ato da compreensão que, no entender de Smolka (2008), é 

assumir a linguagem enfatizando o seu caráter constitutivo da consciência humana, 

transcendendo o caráter apenas instrumental para a ação de compreensão do mundo. Nesse 

                                                           
18

 Registramos diferentes maneiras de escrever o nome do pensador russo Lev Semenovich Vigotski. Neste 
trabalho, a forma usual será Vigotski. Exceto nas referências bibliográficas por respeito à grafia do texto 
original. 
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processo, a linguagem, como principal sistema simbólico de todos os grupos humanos, tem 

papel fundamental na formação da consciência e na organização do pensamento 

(VIGOTSKI, 1993). É uma atividade essencialmente humana, por estar presente na 

organização das ações e operações do homem com a realidade objetiva, indo além da 

expressão, combinando a função comunicativa com a função de pensar. Vigotski (1993) 

destaca que a linguagem produz novas relações com o ambiente, organiza o 

comportamento e propicia o surgimento de um processo psicológico complexo, que 

distingue o ser humano dos demais animais. A aquisição da linguagem habilita a criança a 

planejar solução para um problema antes de sua execução e a controlar seu próprio 

comportamento (VIGOTSKI, 2001). Essas funções - da linguagem - têm origem nos 

processos e relações sociais e se desenvolvem simultaneamente à apropriação do 

conhecimento na atividade principal da criança. É, portanto, um importante mediador da 

leitura. Os dados coletados nos deram as constatações que seguem. Constatamos que o 

espaço que se destinava à biblioteca, na escola pesquisada, foi transformado em sala de 

aula. Portanto, não há espaço para livros, nem mesmo para os livros didáticos. Segundo, 

Girotto e Souza (2009) a leitura é um processo mediado e atribuem a função de mediação 

também ao espaço da leitura e, nesse sentido, a biblioteca escolar apresenta-se como o 

espaço necessário e indispensável na escola e deve ser utilizada de forma interativa. 

Também citam que e os diversos espaços da escola devem abrigar elementos relacionados 

à leitura. Constatamos ainda, que o ato de leitura na escola é um ato mecânico e, quase 

sempre, sem significados para o aluno. Constatamos que os muitos textos eram indicados 

para a leitura, mas sem perguntas a serem respondidas e sem explicação do porque da 

leitura. A maioria dos alunos deixava de responder, principalmente por não entender a 

finalidade de tal atividade. Essa atitude era interpretada pelas professoras, muitas vezes, 

como falta de interesse. Segundo Arena (2006, 2009) se não há objetivos, finalidades não 

há como mobilizar os conhecimentos que já se dispõe, nem pode, por isso, elaborar novos 

conhecimentos. Sabemos que a visão de mundo do professor é o elemento que determina a 

forma de ele agir na vida. Nesse sentido, sua concepção pedagógica é quem orienta suas 

atividades de ensino, inclusive a leitura dos alunos. Bakhtin (1992) fala de leitura no 

contexto social e ideológico. Por isso, procuramos identificar se as professoras consideram 

importante a leitura e o que significa o ato de ler. Assim sendo, procuramos identificar se 

as professoras consideram importante a leitura e o que significa o ato de ler. Vimos que 

todas consideram importantes, o que seria obvio, uma vez que ninguém discordaria da 

leitura na vida pessoal e profissional do indivíduo. Porém, quanto ao significado da leitura, 

suas opiniões divergem devido ao contexto de cada uma: “A leitura leva a conhecer novos 

horizontes. Na verdade, a leitura é o caminho para a libertação de modo geral” 

(P1). “Quanto mais se ler, mais se aprende. Você pode ter lido qualquer livro, se repetir a 

mesma leitura irá obter novas aprendizagem e visões diferentes” (P2). “A leitura é algo 

indispensável pro ser humano, pois é através dela que podemos entender o mundo em que 

vivemos” (P3). “A leitura nos leva a ter pensamentos críticos, a desenvolver novos 

conceitos, abre um leque de conhecimentos para nossas vidas, nos oportuniza ir além do 

momento presente” (P4). Observando as respostas destas professoras, podemos inferir que 

a leitura na vida de cada professora possui múltiplas significações. Mas todos eles 

convergem para o senso comum. Tais concepções emanam de suas próprias vivências e 

experiências com a leitura. Embora seus conceitos de leitura não se restrinjam ao mero ato 

de decodificar, pois estas compreendem que tudo ao seu redor é leitura e que essa atividade 

contribui com o processo de emancipação do homem. Os dados coletados e analisados até 

o momento revelam que a escola não oferece as condições objetivas e necessárias à prática 

de uma leitura para além de um ato mecânico. Assim, podemos afirmar que a escola 

pesquisada não oferece condições e ambientes para leitura. Em sua estrutura faltam 
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bibliotecas e livros. Porém, o mais preocupante é a ausência de programas ou plano de 

leitura em sua proposta pedagógica. A leitura aparece sim, mas com um forte traço 

disciplinar, centrada no conjunto das diversas disciplinas. No caso da Língua Portuguesa 

está voltada à decifração de códigos, enfatizando a compreensão fonética do sistema, sob a 

forma exclusivamente de recuperar a intenção registrada pelo autor. Assim, a pesquisa 

aponta para uma prática de leitura mecânica e com pouco significado para o aluno. Acolher 

a palavra do aluno e a sua leitura significa considerar sua existência e viabilidade exige o 

diálogo, muitas vezes tenso, entre o saber que o aluno traz de sua experiência imediata e o 

patrimônio científico produzido pela humanidade. Ao contarmos histórias atingimos não 

apenas o plano prático da leitura, mas também aguçamos o nível de pensamento e, 

sobretudo, formamos leitores.  

 

Palavras-chave: Leitura. Leitores. Concepções de leitura. 
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EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ETNICORRACIAIS NA FORMAÇÃO DOS 

PROFESSORES DE HISTÓRIA 

 

Orientanda: Rafaella Barbosa GOMES– Bolsista PIBIC/FAPEMA  

Acadêmica do Curso de História– CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Sandra Regina Rodrigues dos SANTOS.  

Profª.  Drª. do Departamento de História e Geografia CECEN/UEMA. 

 

O projeto A Educação São Luís- MA: avanços e recuos face à atual legislação educacional 

sobre as relações etnicorraciais – um estudo de caso sobre a formação continuada dos 

professores de História, visa realizar  um estudo sobre a atual legislação em especial sobre  

as leis 10.639/2003 e 11645/2008 que torna obrigatório o Ensino de História e cultura 

Afro-brasileira e indígena. Para que tais leis venham a ser implementadas, é exigida a 

formação dos professores e no contexto desta pesquisa, os professores de história, já que as 

políticas de educação inclusiva exigem um trabalho intenso do professor e é necessário que 

este profissional esteja preparado para assumir a responsabilidade de trabalhar com 

questões que permeiam o âmbito social. Objetivou-se com este trabalho analisar o 

desenvolvimento da educação no município de São Luís - MA face à legislação 

educacional que trata da formação continuada de professores de História na implementação 

de políticas de igualdade racial e social na escola pública. O foco central da pesquisa está 

voltado à formação continuada de professores de  História do ponto de vista da 

aplicabilidade das Leis etnicorrraciais, para investigar as dificuldades ou não, que esses 

professores têm de mudar suas práticas e concepções em relação à história e à cultura dos 

afro-descendentes e indígenas. Para dar conta desse estudo, a pesquisa  é de natureza 

bibliográfico-documental e de campo. Em relação à pesquisa bibliográfico-documental, 

buscou-se em autores e em documentos oficiais que tratam da temática, elementos para 

reconstruir as principais idéias e questões relativas ao tema. Nesta etapa, a observação 

efetivou-se na escola da Rede Estadual de Ensino, Centro Educacional Benedito Leite, 

onde  foram aplicados  questionários com alunos do Ensino Médio e professores da Escola, 

durante o desenvolvimento de aulas dos professores,  os diálogos ocorreram ao longo da 

pesquisa, constituindo-se em instrumentos para analisar e refletir as posturas destes 

professores e gestores perante as questões etnicoraciais, que foram levantadas. Neste 

primeiro momento dos resultados, apresenta-se as analises de documentos disponibilizados 

pela Secretaria de Educação do Estado do Maranhão- SEDUC, com o intuito de estabelecer 

as bases para uma reflexão crítica sobre as questões etnicorraciais na sociedade 

maranhense e no cotidiano escolar. As Diretrizes Curriculares do Estado do Maranhão 

apontam para um novo momentos destinado à formação continuada nas diferentes 

disciplinas e nas quatro áreas de conhecimento, em relação à produção de materiais 

didáticos temáticos locais, bem como, acompanhamento técnico, de forma sistemática. 

Sobre a formação continuada dos professores da Escola benedito Leite, foi a primeira 

pergunta do questionário.  
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Figura 1: Participação dos professores em formação continuada sobre as leis 

etnicorraciais. 

Fica perceptível assim, que apesar  das politicas para o campo educacional adotadas pelos 

sistemas e órgãos de educação do país, elas ainda   ocorrem de maneira superficial, 

resultante da descontinuidade administrativa, e também consequência da não participação 

da comunidade escolar nas decisões. Acompanhando algumas das aulas da disciplina de 

História, observamos o trabalho da professora no sentido de proporcionar condições para 

análise e discussão de materiais didáticos (livros) utilizados e citados acima, levando os 

estudantes a perceberem o tipo de abordagem de temas relacionados aos negros, e aos 

indígenas por meio do material utilizado. Com aplicação do questionário aos alunos, 

intencionei conhecer dados da realidade da escola pesquisada, a partir da ótica dos alunos. 

O questionário aplicado tinha um total de oito questões. Para elaboração do mesmo, 

procurei eleger questões que abordassem aplicação da Lei 11.645-2008. Assim, a partir das 

categorias de análise e respostas dos alunos, foi possível refletir sobre negação da 

identidade ou não, inter-relação com pessoas afro-descendentes, preconceito racial (o que 

os alunos consideram atitudes preconceituosas), orientações na escola e na família para 

desmistificar o preconceito, trabalho dos professores com a cultura africana e indígena e a 

importância de se refletir sobre as desigualdades raciais.  Em conclusão, percebeu-se a 

partir nas leituras a importância da construção de uma identidade brasileira despida de 

preconceito racial, as pautas contemplados nas propostas das leis voltadas para o 

conhecimento das raízes africanas e da participação do povo negro e indígena na 

construção da sociedade brasileira. Constatou-se ainda nas discursões referentes às 

relações etnicorracias, que estas exigências devem fazer parte dos processos de formação 

inicial e continuada de professores, para a elevação do nível de formação destes. Assim 

sendo, contribuirá para que as informações adquiridas sejam transformadas em 

conhecimentos viabilizando a formação de futuros cidadãos.  Foi possível perceber, a partir 

dos questionários aplicados com os alunos, que, não se focaliza a discussão sobre o 

preconceito na questão racial, ou seja, ao tratar esta questão focalizava somente o  

preconceito contra o negro. Percebe-se que o preconceito relatado pelos alunos não trata 

apenas do preconceito racial, em geral, mas sobre as mais diversas expressões de 

manifestações preconceituosas. Os professores, em sua maioria, reconhecem que existem 

preconceito, racismo e discriminação na sala de aula. Percebeu-se nos relatos destes 

professores, que muitas vezes eles não estão atentos a esses problemas, o que reforça 

aspectos negativos no comportamento dos alunos, reforçando o estigma histórico da 

discriminação. Outra questão de extrema importância foi quanto aos temas trabalhados em 

sala de aula, os alunos não respondem sobre cultura indígena e afro-descendente, observa-

se  ainda, que quando se fala de negros os alunos fazem logo uma relação com a 

escravidão, percebe-se que alguns temas só são trabalhados em datas comemorativas como 

67% 

33% 

0% 0% 

Não participaram Participaram 
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o Dia da Consciência Negra. No que diz respeito a questão cultural,  esta é tratada com 

distanciamento e de forma mística. Percebe-se assim que vencer as desigualdades raciais é 

um desafio. É uma questão complexa não só para a escola, mas para toda a sociedade e 

governo.  Este desafio se torna ainda mais difícil quando a Escola que se constitui como 

ambiente de reflexão, não propicia reflexões sobre as diferentes culturas e sobre a s 

desigualdades, se fazendo necessário lutar pelos direitos e pela igualdade.  

 

Palavras-chave: Educação. Formação de Professores. Relações Etnicorraciais. 
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A ESCRITA COMO PRÁTICA MEDIADORA DAS INTERAÇÕES ENTRE O 

CANDIDATO AO PAES E A UEMA. 

 

Orientanda: Adriana Sousa de ALCÂNTARA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de Letras – CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Fabíola de Jesus Soares SANTANA. 

Profª. Drª.do Departamento de Letras – CECEN/UEMA. 

 

Os gêneros textuais são fenômenos históricos, profundamente vinculados à vida cultural e 

social. Fruto de trabalho coletivo, os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as 

atividades comunicativas do dia-a-dia. O Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior 

– PAES 2014 é destinado a selecionar candidatos, no limite das vagas ofertadas, para 

ingressar nos cursos de graduação da Universidade Estadual do Maranhão, nas 

modalidades presencial e a distância, para o primeiro e o segundo semestres do ano de 

2014. Plano de trabalho vinculado ao projeto de pesquisa “A escrita como prática 

mediadora das relações interpessoais na UEMA”, da Profa. Dra. Fabíola Santana. 

Objetivou-se em geral com este trabalho, investigar a produção de gêneros escritos, em 

uma abordagem retórica, como práticas mediadoras das interações entre o candidato ao 

PAES 2014 e a UEMA. E em específicos; identificar gêneros textuais produzidos nas 

interações intermediadas pelas comunicações escritas entre o candidato ao PAES e a 

UEMA; caracterizar o sistema de gêneros textuais escritos utilizados nas relações entre o 

candidato ao PAES e a UEMA; descrever o “script” entre o candidato ao PAES e a 

UEMA; Determinar quais os modelos retóricos e linguísticos empregados nos gêneros 

textuais escritos nas interações entre o candidato ao PAES e a UEMA. A pesquisa é 

baseada na vertente teórico-metodológica da análise retórica de gênero de linha americana. 

No processo de constituição dos dados, realizamos uma pesquisa de cunho etnográfico a 

fim de entender quais os motivos para a escolha e a produção de determinados gêneros 

escritos na esfera administrativa. Pesquisa dos principais referenciais de teoria de gênero 

textual. Fichamentos e discussões de seus textos. Coleta e análise de gêneros textuais no 

Manual do Candidato e nas notícias sobre o PAES 2014 encontradas no site da UEMA. 

Questionário e entrevistas no campus da UEMA/São Luís com ex-candidados ao PAES 

2014, já ingressantes no curso superior. O suporte teórico adotado pauta-se nos estudos de 

Miller (1984), Bazerman (1994), e do Brasil, Marcuschi (2002).  Coletamos no Manual do 

Candidato e no site da Universidade diversos gêneros textuais e intergêneros, com intuído 

de apresentar a escrita como prática mediadora entre o candidato ao PAES e a UEMA, 

como são diversos os eventos e microeventos acontecidos no PAES 2014, nos 

apreendemos em analisar o evento de isenção. O exemplo Edital de abertura de nº 

066/2013, é um caso para a situação dessa hibridização, temos um gênero funcional 

(edital) com diversos outros gêneros, os intergêneros: Mensagem do Reitor ao candidato e 

Mensagem da Pró-Reitora de Graduação ao candidato, estas são uns tipos de carta com 

remetente e assinatura, Sumário, Lista de endereços, Lista de apêndices, Lista de anexos, 

Calendário, Requerimentos, Declaração, Fichas, Tabelas. O Edital de isenção apresenta de 

forma clara os procedimentos a serem tomados pelo requerente. O requerente deve 

aguardar a avaliação dos documentos e a publicação do resultado, dessa forma, sendo 

aprovado neste processo o requerente deve obrigatoriamente se inscrever no PAES. Num 

estudo socioeconômico dos inscritos e aprovados nos diversos campi e um demonstrativo 

das políticas de ação afirmativa (isenção e cotas) do PAES 2013, realizado pelos membros 

da Comissão do Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior da UEMA, apresenta 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  562 

um número significativo de requerentes aprovados no processo de isenção e que não se 

inscreveram no Processo Seletivo 2014, conforme informação na tabela a seguir. 

 

Tabela 1. Quantitativo de candidatos isentos e não inscritos no PAES 2014. 

 

DISCRIMINAÇÃO / 2013 TOTAL 

Isenções aprovadas 14.789 

Isentos inscritos 13.680 

Isenções aprovadas de  
candidatos não inscritos no PAES 

1.109 

 

No questionário, realizado para este projeto, teve por intuito identificar dificuldades dos 

candidatos em relação ao PAES e perceber brevemente de uma forma geral se há interação 

efetiva ou não entre eles a partir da escrita, foram constatados que a maioria dos candidatos 

confunde o processo de isenção com o de inscrição, acreditando que são os mesmos 

eventos, os aspectos linguísticos são oferecidos de formas objetivos e claros no edital, de 

tal maneira, são eventos totalmente com objetivos diferentes. Ainda no que diz respeito ao 

questionário, foram entrevistados cinquenta pessoas, ex-candidatos ao PAES 2014, já 

ingressos em vários cursos, do ensino superior presencial da UEMA no campus da cidade 

de São Luís – Ma, assim, foram elaboradas três questões objetivas que tratam diretamente 

da relação do candidato com o PAES. Notamos que do total de pessoas que responderam 

os questionários quarenta e dois acreditam que a UEMA dá suporte suficiente de acesso às 

informações necessárias referentes ao PAES para candidatos. Quarenta e dois dos 

entrevistados, afirmam que no ato da inscrição não tiveram dificuldades em realiza-a. 

Trinta e oito acreditam que os editais oferecem uma linguagem objetiva, não gerando 

dúvidas ao candidato. E trinta e nove entrevistados acreditam que o candidato classificado 

no processo de isenção estar automaticamente inscrito no PAES. Percebemos que ao total 

de entrevistados, é significativa a quantidade de pessoas que acreditam que a UEMA não 

dá suporte informativo ao candidato, mas esta quantidade ainda é preocupante. O mesmo 

acontece com os entrevistados que acreditam que o candidato aprovado no processo de 

isenção estar automaticamente inscrito no PAES, isso reflete no que apresentamos no 

Quadro 1, cerca de um mil cento e nove isenções aprovadas de candidatos não inscritos no 

PAES. A pesquisa foi impulsionada para uma reflexão sobre a interação entre o candidato 

ao PAES e a Universidade Estadual do Maranhão verificamos diversos gêneros textuais 

que organizam um sistema de atividades com propósitos diversos. Isso ocorre por meio de 

uma relação intergenérica uma variada produção de gêneros. A pesquisa foi impulsionada 

para uma reflexão sobre a interação entre o candidato ao PAES e a Universidade Estadual 

do Maranhão verificamos diversos gêneros textuais que organizam um sistema de 

atividades com propósitos diversos. Isso ocorre por meio de uma relação intergenérica uma 

variada produção de gêneros.  

 

 

Palavras-chave: Interação. Candidato. PAES. 

 

 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  563 

REFERÊNCIAS 

BAZERMAN, C. 1994. Systems of Genres and the Enactement of social Intentions. In: 

FREEDMAN, Aviva; MEDWAY, Peter. Genre and the New Rhetoric. London: Taylor  

& Francis.  

CARVALHO, Gisele. Gênero como ação social em Miller e Bazerman: O conceito, 

uma sugestão metodológica e um exemplo. in: Meurer, Bonini, Motta-Roth.Gêneros: 

teoria, métodos e debates. São Paulo: Parábola, 2005. 

CUNHA, Maria Auxiliadora Gonçalves... [ET al.] Processo Seletivo de Acesso à 

Educação Superior da UEMA: um estudo do perfil socioeconômico de 2008 e 2013 / 

São Luís: EDUEMA, 2014. 

DEAN, Deborah. Genre theory: teaching, writing and being. Urbana, Illinois: Nacional 

Council of Teacheres of English, 2008 

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Gêneros textuais: definição e funcionalidade. In: 

DIONÍSIO, Angela Paiva; MACHADO, Anna Rachel; BEZERRA, Maria Auxiliadora 

(Org.). Gêneros Textuais & Ensino. Rio de janeiro: Lucerna, 2002. 

 _________. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São Paulo: Parábola 

Editorial, 2008. 

MARANHÃO, Universidade Estadual do. Manual do Candidato: Processo Seletivo de 

Acesso à Educação Superior – PAES 2014. Governo do Maranhão. 2014. 

MILLER, Carolyn R.  Genre as social action. Quartely Journal of Speech, 37, 151-167. 

1984. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  564 

AS PECULIARIDADES DA MICROTOPONÍMIA DOS MUNICÍPIOS DO SUL DO 

MARANHÃO. 

 

Orientando: Airton Carvalho SOUSA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmico do Curso de Letras Licenciatura CESBA/UEMA. 

 

Orientadora: Maria Célia Dias de CASTRO. 

Profª. Drª do Departamento de Letras CESBA/UEMA 

 

Este resumo visa apresentar a pesquisa acerca das peculiaridades da microtoponímia dos 

municípios do sul do Maranhão e os conhecimentos teóricos básicos aplicados a essa 

pesquisa linguístico-histórica e onomástica. O trabalho de pesquisa “As peculiaridades da 

Microtoponímia dos Municípios do Sul do Maranhão” motiva meu propósito em mostrar 

os conhecimentos teóricos aplicados à pesquisa linguístico-histórica da região de Balsas, 

fornecendo informações para a análise de aspectos culturais do povo maranhense. O estudo 

sistemático dos fenômenos linguísticos relacionados à história da colonização do 

Maranhão (CABRAL, 1992), por meio dos topônimos, é de importância fundamental para 

a compreensão da constituição desse Estado e para a língua e léxico local. A toponímia é 

uma ciência que se agrupa a vários ramos do conhecimento e se apropria com a gênese 

intelectual do pesquisador envolvido. Portanto, esses estudos contribuem com o 

melhoramento do aprendizado do aluno, tornando-o um pesquisador, e, consequentemente, 

capacitando-o a realizar trabalhos científicos na área da Linguística e da própria História 

cultural e crítica do Estado do Maranhão. A microtoponímia é um ramo da toponímia que 

estuda os nomes de lugares pequenos, sem independência administrativa, como os 

povoados, as fazendas, os sítios, as chácaras (CASTRO, 2012; 2013 e DICK, 1992). Dessa 

forma, a microtoponímia estuda exatamente os nomes dos lugares menores, geralmente 

mais afastados das cidades e há uma grande variedade de nomes no interior de Balsas que 

aciona elementos como água, nomes de santos e de pessoas dos lugares, nomes que 

representam o mundo espiritual e de certo modo mostram o poder deixado pelo 

colonizador, registrando assim a vertente linguística e a cultura dele. O objetivo geral da 

pesquisa é fornecer informações linguísticas sobre os aspectos linguístico-culturais do 

povo desta região por meio dos nomes dos aglomerados humanos rurais da região de 

Balsas. Os objetivos específicos são selecionar os nomes dos microtopônimos; classificá-

los segundo as taxionomias de Dick (1992) e indicar se os mesmos são povoados, 

fazendas, chácaras ou outras denominações para esses aglomerados rurais. Desenvolver 

esses objetivos pode significar um avanço para esses estudos na região sul do Maranhão. 

Quanto à metodologia, têm-se como parâmetros os princípios da linguística histórica e da 

onomástica, com a análise do processo das denominações, acontecendo principalmente por 

meio do estudo dos materiais bibliográficos sobre língua-toponímia, seleção do corpus a 

partir da relação dos municípios, categorização dos nomes por motivação e de mudança de 

nome e pela interpretação das decorrências histórico-linguísticas. A tabela classificatória 

possui os parâmetros de análise como seguem. 
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Tabela 1: Sistema de Classificação Toponímica (taxionomias de Dick). 
 

CATEGORIZAÇÃO 
REFERÊNCIAS 

(significação) 

REFERENTES  

(nomes próprios) 

A - Taxionomias de natureza física 

Astrotopônimos Corpos celestes Torre da Lua 

Cardinotopônimos Posições geográficas em geral Oriente Rancho 

Cromotopônimos Escala cromática Serra Vermelha (Castro 2012) 

Dimensiotopônimos Dimensões dos acidentes 

geográficos 

Lagoa Grande 

Fitotopônimos Vegetais Bacaba 

Geomorfotopônimos Formas topográficas Serrinha 

Hidrotopônimos Acidentes hidrográficos em 

geral 

Brejo Bonito 

Litotopônimos Minerais Prata 

Meteorotopônimos Fenômenos atmosféricos Fazenda Aurora (Castro 2012) 

Morfotopônimos Formas geométricas Morro Redondo 

Zootopônimos Animais Xupé 

B - Taxionomias de natureza antropocultural 

Animotopônimos Vida psíquica e espiritual  Boa Esperança 

Antropotopônimos Nomes próprios individuais  Márcia 

Axiotopônimos Títulos e dignidades Amaro Leite 

Corotopônimos Cidades, países, estados, 

regiões 

 Brasil 

Cronotopônimos Indicadores cronológicos  Flor do Tempo 

Ecotopônimos Habitação em geral Sobrado (Dick 1992) 

Ergotopônimos Elementos da cultura material Curralinho 

Etnotopônimos Elementos étnicos Batavo 

Dirrematopônimos Frases ou enunciados 

linguísticos 

Adeus Mamãe 

Hagiotopônimos 

(Hierotopônimo 

Mitotopônimo) 

Nomes sagrados de santos ou 

de santas; de entidades míticas 

Nossa Senhora de Guadalupe 

 

Historiotopônimos 

(Nootopônimo) 

Movimentos e nomes de cunho 

histórico 

Retiro 

Hodotopônimos Comunicação urbana e cultural Correios 

Numerotopônimos Adjetivos numerais Dois irmãos 

Poliotopônimos Vilas, aldeia, cidade, povoação 

arraial 

Aldeia 

Sociotopônimos Atividades profissionais, locais 

de trabalho e ponto de encontro 

de comunidade 

 Cantinho 

Somatopônimos Partes do corpo humano ou 

animal 

Pé de Galinha 

 

Dos 142 nomes de aglomerados humanos, melhor dizendo, microtopônimos, foram 

analisados e categorizados os conjuntos de nomes próprios nas seguintes taxionomias: 

hierotopônimo, 16,90% (24); hidrotopônimo 12,67% (18); animotopônimo 11,97% (17); 

fitotopônimo; 10,56% (15);  geomorfotopônimo 8.45% (12); zootopônimo 6,33% (9); 
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litotopônimos 4,92% (7); Antropotopônimo 3,52% (5); dimensiotopônimo 2,81% (4); 

Axiotopônimo 2,81% (4); nootopônimo 2,81% (4); ergotopônimo 2,81% (4); 

corotopônimo 2,11% (3); poliotopônimo 2,11% (3); sociotopônimo 2,11% (3); 

dirrematotopônimo 1,40% (2); numerotopônimo 1,40% (2); somatotopônimo 1,40% (2); 

astrotopônimo 0,70% (1); cardinotopônimo 0,70% (1); morfotopônimo 0,70% (1); 

odotopônimo 0,70% (1), conforme podemos perceber no gráfico que segue. 

 

 
 

Palavras-chave: Peculiaridades. Microtoponímia. Sul do Maranhão. 
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CONHECENDO E INTERFERINDO NO ENSINO DE LITERATURA. 

 

Orientanda: Antonia Aparecida Pereira BORGES – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

 

Orientadora: Profª. Drª. Ana Cristina Teixeira de Brito CARVALHO. 

 

A literatura possui um caráter qualificador na formação de leitores, pois apresenta uma 

grande diversidade de gêneros textuais e vários contextos linguísticos, sendo, portanto uma 

imprescindível ferramenta no desenvolvimento cognitivo do aluno, a contribuir no ensino 

da Língua Portuguesa. Por isso, o tema do estudo partiu através do reconhecimento da 

tamanha importância que os textos literários exercem na formação dos alunos. Objetiva-se 

nesta pesquisa a observação dos métodos pelos quais a literatura está sendo ensinada. 

Através da análise de aulas, buscamos verificar aspectos que não contribuam para o 

desempenho esperado no ensino da literatura. Tais observações serviram como base para a 

elaboração de questionários desenvolvidos com o intuito de avaliar o ensino literário a 

partir da opinião dos professores e alunos da escola Estadual Centro de Ensino Padre Fábio 

Bertagnolli, campo da pesquisa. A principal finalidade da pesquisa é o conhecimento dos 

métodos adotados no ensino de literatura e a interpretação dos dados colhidos no estudo 

para o levantamento de propostas de intervenção e aprimoramento do ensino literário. 

Pretende-se ainda, que os resultados de nosso estudo sirvam como referência para o ensino 

literário. A metodologia da pesquisa consistiu inicialmente na observação das aulas de 

literatura na Escola Estadual Centro de Ensino Padre Fábio Bertagnolli nos meses de 

agosto e setembro de 2013, em seguida a pesquisa teve continuidade através da aplicação 

de um questionário direcionado aos alunos que cursam o Ensino Médio na escola, tal 

questionário foi aplicado de modo proporcional, sendo que 150 alunos do turno vespertino 

foram entrevistados. Os resultados desses procedimentos foram descritos no primeiro 

relatório semestral. No segundo semestre da pesquisa foi realizado outro questionário a 90 

alunos das três séries do Ensino Médio. Para maior aprofundamento foi elaborado no mês 

de fevereiro de 2014 um questionário aos professores de Língua Portuguesa, sendo que 06 

professores do turno vespertino responderam ao questionamento. Junto à pesquisa de 

campo houve também o estudo de obras que avaliam e discutem sobre o ensino literário, 

como, por exemplo, Ligia Chiappini, Maria da Glória Bordini, Regina Zilberman, Marisa 

Lajolo, Carlos Magno Gomes, Vera Teixeira Aguiar, Antonio Candido, Willian Roberto 

Cereja, dentre outros autores. A última etapa resume-se na elaboração de uma proposta de 

intervenção para o ensino literário que sirva como parâmetro para o estudo literário e a 

apresentação dos resultados em seminários. De acordo com Cereja (2005), para que o 

ensino atual adquira interdisciplinaridade, o estudo da linguagem é um dos principais 

meios para o alcance de tal objetivo, além disso o estudo contextualizado é o que causa o 

verdadeiro resgate do humanismo e contribui para a constituição da identidade do aluno. 

Quanto ao modo de ensino, o mais comum é o método expositivo, em que o estudo 

literário nem sempre é fundamentado na leitura efetiva das obras literárias. Sobre a 

metodologia do ensino literário Candido (2006, pág. 199) afirma: 

 
Do ponto de vista metodológico, podemos concluir que o estudo da função 

histórico-literária de uma obra só adquire pleno significado quando referido 

intimamente à sua estrutura, superando-se deste modo o hiato frequentemente 

aberto entre a investigação histórica e as orientações estéticas. 

 

Antonio Candido em seu livro Literatura e Sociedade conclui que a análise do contexto 

histórico de uma obra literária só adquire sentido quando esta é realizada a partir do estudo 

estrutural da obra, o qual só é possível por meio da leitura. Ainda, segundo Cereja (2005), 
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O ensino de literatura no ensino médio não tem alcançado plenamente nem 

mesmo esses dois objetivos essenciais a que se propõem – a formação de leitores 

competentes, de textos literários ou não literários, e a consolidação de hábitos de 

leitura -, o que aponta para a necessidade de rever essa prática escolar, bem 

como redefinir o papel do ensino de literatura na disciplina Língua Portuguesa. 

(CEREJA, 2005, p.11) 

O professor Willian Roberto Cereja remete ao grande déficit existente no ensino da Língua 

Portuguesa no que diz respeito à literatura, mostrando que os dois objetivos essenciais no 

ensino literário não estão sendo alcançados. Estes objetivos resumem-se na formação de 

leitores competentes e o estímulo ao hábito de leitura. Para alcançar tais finalidades a 

escola deve adotar como principal recurso nas aulas de Literatura a leitura e a discussão de 

obras literárias. Em relação a obtenção de dados sobre o ensino, os questionários aplicados 

na pesquisa serviram para avaliarmos vários aspectos do ensino literário, um deles é o 

índice de leitura literária entre os alunos, para isso apresentamos abaixo um dos gráficos 

que descreve um questionamento a respeito da quantidade de livros lidos por solicitação da 

escola. Este gráfico faz parte do questionário aplicado a 150 alunos do Ensino Médio do 

turno vespertino da Escola Estadual Centro de Ensino Padre Fábio Bertagnolli no primeiro 

semestre da pesquisa, precisamente no mês de setembro de 2013. 

 

 

Por meio do gráfico 1 vê-se que o número de livros lidos pelos alunos ainda é muito baixo. 

Sendo que 52% leram apenas um livro de literatura, 25% de alunos não haviam lido 

nenhum livro de literatura no ano, somente 19% dos alunos leram até 4 livros e apenas 4% 

de estudantes chegaram a ler entre 3 a 4 obras literárias. Este índice retrata como é o perfil 

do ensino literário atual, a pesquisa aponta que o baixo nível de leitura literária é um dos 

responsáveis pelos desajustes do ensino literário. O gráfico abaixo, que faz parte do 

questionário respondido por 90 alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Pe. Fábio 

Bertagnolli, o qual foi aplicado no segundo semestre da pesquisa, especificamente em 

fevereiro de 2014 mostra a atitude que os alunos têm quando o professor solicita a leitura 

de uma obra literária: 

 

25% 

52% 

19% 

2% 

2% 

1.Quantos livros de Literatura você 
leu neste ano por solicitação da 

escola?  

 
Nenhu
m 

1 livro 

2 livros 
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A) Leio todas as obras. 

B) Leio quase todas obras literárias solicitada pelo professor(a). 

C) Leio poucas. 

D) Nunca leio as obras indicadas.  

E) Não leio, mas faço pesquisas relacionadas à obra literária indicada. 

 

Assim, constata-se que quando é solicitada a leitura de um livro de literatura, 21% dos 

alunos realizam a leitura de todas as obras indicadas pelo professor, 24% leem quase todos 

os livros exigidos, 22% afirmam que leem poucas obras literárias, 3% de estudantes 

declaram nunca ler essas indicações e ainda restam 30% de entrevistados que não leem, 

mas fazem pesquisas relacionadas à obra sugerida. Por meio da análise do gráfico 2, nota-

se que não há um resultado totalmente desfavorável, mas ainda há um número significante 

de alunos que não leem as indicações (30%), mas substituem a leitura da obra literária pelo 

resumo desta, sendo que ainda existe o percentual de alunos que leem poucas das obras 

indicadas ou nunca leem. Assim, percebe-se que um dos grandes problemas encontrados 

no ensino literário são decorrentes do fato de haver a substituição da leitura dos textos 

literários pelo estudo baseado apenas nos resumos das obras literárias, outro fator existente 

é o ensino voltado apenas para a abordagem das escolas literárias e de seus principais 

autores. Sugere-se que o ensino literário seja realizado, de modo que o aluno tenha contato 

com o texto literário. Portanto, para que as aulas de literatura sejam mais lúdicas pode ser 

incluída a exibição de obras literárias que foram adaptadas ao cinema, além de seminários 

apresentados à comunidade, de modo que os alunos falem especificamente sobre textos 

literários. 

 

Palavras-chave: Ensino. Literatura. Metodologia. 
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A NATUREZA E A POESIA REVELADAS NO ACERVO DO PNBE, DO CENTRO 

DE ENSINO SANTOS DUMONT. 

 

Orientanda: Bruna de Aguiar PINHEIRO – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de Letras– CESC/UEMA. 

 

Orientadora: Joseane Maia Santos SILVA. 

Profª. Drª  Adj. II do Curso de Letras – CESC/UEMA. 

 

Colaboradora: Brenda dos Santos SILVA – Graduanda em Letras – Literatura/UEMA 

 

A natureza sempre foi motivo de inspiração para os poetas, cujas produções encantam 

gerações de leitores. A literatura, enquanto arte é considerada a ciência do imaginário, 

consequentemente, a dimensão de sua importância. Todavia, em que pese seu valor 

indiscutível na formação cultural do ser humano, o nível de leitura do alunado brasileiro 

situa-se abaixo da média quando comparado com outros países. Por essa razão, tem sido 

intenso o debate sobre a necessidade de se empreender todos os esforços, a fim de que 

crianças e jovens sejam submetidas a práticas efetivas de leitura, sobretudo a literária.  

Existem autores que atribuem à literatura um poder ordenador da realidade a quem dela 

usufrui.  Isso ocorre porque, enquanto fruto da criação do escritor, a palavra organiza o 

caos originário que, por sua vez, organiza o caos interior do leitor, isto é, “Toda obra 

literária pressupõe esta superação do caos, determinada por um arranjo especial das 

palavras e fazendo uma proposta de sentido” (CANDIDO, 1995, p.178). O projeto - 

DIVULGANDO A POESIA E REVELANDO A NATUREZA DE CAXIAS - consiste na 

articulação entre meio ambiente e literatura, utilizando os estudos de obras teóricas sobre 

formação de leitores, literatura e meio ambiente, de autores como Isabel Cristina Moura 

(2011), Antonio Candido (1995), Marisa Lajolo (1997), Renata Junqueira de Sousa (2009), 

Joseane Maia (2007), Teresa Colomer (2007), Edgar Morin (2002), dentre outros. Teatro, 

cinema, pintura e a literatura – área esta em que está inserido esse projeto – são bens 

culturais a cujo acesso se tem raramente ou muito pouco, mesmo nas escolas que se 

constituem espaços privilegiados para atividades educativas promotoras do encontro entre 

educando e as variadas manifestações artísticas. Nesse sentido, com a intenção de formar 

leitores, defende-se uma educação literária em escolas públicas, que implica o 

desenvolvimento de práticas leitoras significativas, de modo que o leitor possa construir 

sentidos a partir dos recursos linguísticos de que dispõe e da experiência que a vida lhe tem 

conferido. Esse projeto apresenta como objetivos uma pesquisa da produção poética sobre 

a temática natureza nas obras que  compõe o acervo do PROGRAMA NACIONAL 

BIBLIOTECA DA ESCOLA – PNBE, do Centro de Ensino Santos Dumont, da rede 

estadual, através de pesquisas bibliográfica, de campo e pesquisa analítico-qualitativa, para 

a caracterização do discurso literário (de contemplação e/ou de conscientização) contido 

nas obras poéticas, bem como o desenvolvimento de atividades de mediação de obras 

literárias, visando estimular o gosto pela leitura e pela escrita em alunos do Ensino Médio, 

tendo como ponto de partida o texto poético e fotos da flora caxiense. Com essa finalidade, 

foram realizadas oficinas de leitura, produção de textos e expressão poética, tendo como 

referencial literário as mesmas obras pesquisadas no acervo do PNBE. O registro 

fotográfico da flora nas ruas, praças e avenidas do bairro, onde está situada a escola, 

contou com a colaboração dos alunos, através de uma ficha de observação. As primeiras 

oficinas, foram desenvolvidas no período de novembro a dezembro de 2013, com uma 

turma que se encontrava no 2° ano, do Ensino Médio e, no período de março a junho de 

2014, o projeto prosseguiu com os mesmos alunos, então, no 3º ano. As oficinas, num total 
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de seis, respectivamente, (Pescaria de Poesias, Varal de Haikais, Misturas Poéticas, Mural 

Poético, Móbile de Acrósticos, Receitas Poéticas), com exceção da penúltima, partiram da 

leitura de poesias, uma vez que tinham a finalidade de aproximar e desenvolver nos alunos 

o hábito por esse tipo de leitura. Cada oficina foi precedida de explicações teóricas antes da 

prática para eliminar possíveis dificuldades nas produções (Figura 1), orientação que 

revelou-se de muita valia considerando os resultados apresentados. Vale ressaltar que, 

durante a realização das primeiras oficinas, foram realizadas exposições do acervo do 

PNBE, de poetas consagrados que trazem nas suas poesias a natureza, a fim de incentivar a 

leitura dessas obras. Como resultado da pesquisa de autores que tematizam a natureza em 

suas produções poéticas, foram encontradas 53 poemas de autores nacionais e estrangeiros 

como: Vinicius de Morais, Cecília Meireles, Emily Dickinson, Manuel Bandeira, José 

Paulo Paes, Cora Coralina e Mario Quintana. Esses poemas descrevem uma natureza pura 

e exuberante, traduzem o real através de uma subjetividade poética, ao mesmo tempo em 

que apresentam a natureza não como algo distante de nós, ao contrário, fazemos parte dela. 

Os componentes da natureza expressos no poema como chuva, rio, flores, campo, abelhas, 

sol, céu etc., exaltam a beleza e a musicalidade, realçando a potencialidade da palavra, e 

conclamando o leitor para sua valorização. As práticas de incentivo à leitura como 

exposição de obras no Dia Nacional da Leitura e a divulgação do novo acervo PNBE 

2013/2014 (Figura 2), elevou a frequência de leitores na biblioteca, intensificando a 

relação aluno e leitura, que antes era bastante pontual e assistemática. Com essas 

atividades desenvolvidas, pode-se destacar que a leitura poética passou a fazer parte do 

cotidiano escolar, mudando a visão que os alunos tinham acerca do gênero como algo 

desinteressante, difícil, piegas e que apela, excessivamente, para sentimentos de amor, 

descobrindo, assim, que a poesia pode abordar questões humanas relacionadas a diversas 

sensações e emoções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A poesia é a maneira que o poeta encontra para expressar os seus mais profundos 

sentimentos, sendo a natureza, ao longo da história da humanidade, tema recorrente que 

motiva e inspira escritores de todas as escolas literárias. Por ser uma forma de arte, a 

poesia transmite múltiplos prazeres de leitura, transformando aquele que a usufrui, como 

exemplo, citamos os alunos envolvidos no projeto, que demonstraram crescente apreço em 

relação ao texto poético e um olhar mais atento à natureza circundante. Isso ocorre porque, 

a poesia como forma de incentivo à leitura, muda concepções de linguagem, enriquece o 

vocabulário, eleva a habilidade para o ato de escrever e de interpretar, foi o que se 

percebeu após aplicação de questionário junto aos alunos. A percepção demonstrada acerca 

da poesia é de admiração, pois ela está visível no olhar do ser humano significando Ouvir, 

Sentir e Entender. Sobre natureza, a apreciação revelou-se mais crítica, em que 

Figura 1. Produção da aluna 

Ethmiriam Torres 
Figura 2. Práticas de incentivo a 

leitura 
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reconhecem a falta do verdadeiro respeito, de consciência e dos cuidados humanos que 

inspira. 

 

Palavras-chave: Poesia. Natureza. Mediação de Leitura.  
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NOITE SOBRE ALCÂNTARA DE JOSUÉ MONTELLO POR ENTRE 

LEMBRANÇAS E RUÍNAS. 

 

Orientanda: Géssica da Silva PEREIRA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de Letras – CESTI/UEMA.  

 

Orientadora: Silvana Maria Pantoja dos SANTOS. 

Profª. Drª do Departamento de Letras CESTI/UEMA. 

 

O espaço é redutível a coisas e acontecimentos, afirma Lins (1976). No estudo literário, o 

espaço pode adotar particularidades funcionais e fazer-se articulador da memória. O autor 

esclarece que o estudo do espaço na narrativa engloba o mundo das personagens, contudo, 

não pode descontextualizar-se dos diversos enlaces da estrutura narrativa. O espaço faz 

ligação direta com a ação, personagens, foco narrativo e demais elementos que compõem a 

trama. Já a memória implica a revivência do passado.  A memória individual diz respeito à 

impressão particularizada de lembranças, enquanto a memória coletiva abarca lembranças 

compartilhadas pelos membros do grupo. Segundo Halbwachs (1989), esta última trata-se 

de uma lembrança mais confiável, posto que, ao invés de um, vários sujeitos certificam-se 

de um mesmo acontecimento. A partir dessas considerações, objetiva-se com este trabalho 

analisar o processo de ressignificação do passado (formas urbanas, cultura) que resistem 

aos impactos do meio transformacional, a partir da análise da obra Noite sobre Alcântara 

de Josué Montello. A pesquisa é de caráter qualitativo, de cunho bibliográfico tendo como 

fundamentação teórica o pensamento de Lins (1976), Sarlo (2007), Halbwachs (1989), 

dentre outros não menos relevantes. Em função do processo de globalização, bem como, da 

estrutura do mundo moderno, o sujeito estabelece novos modos de interação com a 

realidade, sendo o desprendimento dos costumes e a fragmentação da memória, 

consequências desses fatores.  O espaço sólido conservado pelo passado generoso, com a 

modernidade, passara a ter curta duração, fragmentando-se ante aos olhos do homem 

moderno voltado para dentro de si. Assim, muda-se também o modo de interação com os 

antigos e novos espaços. Os elementos espaciais permitem a identificação do antes e do 

agora através da simultaneidade. Esse entrosamento com o espaço possibilita senti-lo e 

compreendê-lo de forma a possibilitar diversas probabilidades de interações (MASSEY 

citado por SANTOS, 2013). A obra Noite sobre Alcântara apresenta um narrador 

heterodiegético que conta os fatos a partir de uma certa distância. No que se refere ao 

espaço e ambientação, Lins (1976) classifica a ambientação reflexa como a que situa a 

narrativa na terceira pessoa, intercalada pela voz das personagens, impedindo uma temática 

vaga. A obra, em situações específicas, caracteriza-se por esse tipo de ambientação, sendo 

possível ao leitor avaliar as impressões de Natalinho, personagem central da obra, sobre o 

espaço observado e/vivenciado. Josué Montello situa a trama na realidade maranhense, em 

especial na cidade de Alcântara em um contexto em que a cidade é marcada pelo atraso 

econômico e sócio-cultural em relação a outras cidades do país. A trama torna evidente a 

decadência da Monarquia, o banimento da família real e a proclamação da República, 

acontecimentos de tamanha importância para a cidade. A obra é representada por um 

tempo em ruína, cujos espaços gradativamente vão se tornando esvaziados. Com a 

decadência econômica, os poderosos de Alcântara se desfazem de seus bens com a venda 

de imóveis e objetos de valor, desencadeando o abandono dos sobrados e mudanças para a 

capital, São Luís, a procura de melhores formas de vida. O romance narra a história de 

Natalino, um jovem rapaz, filho de Visconde e Baronesa, família de grande importância 

para a região. É Majó na maior parte da trama, mas deixa a farda em decorrência da idade. 

Natalino é sedutor, despertando desejo das moças da cidade. Apesar de não ser a favor de 
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compromissos amorosos, termina a história com Maria Olívia, moça prometida a ele pelos 

pais. Natalino representa o homem moderno, pois em combate na guerra do Paraguai acaba 

convivendo com novos espaços, diferentes dos de sua provinciana cidade. Nessa 

convivência, absolve costumes e culturas diferentes, no entanto, Natalino não se desvincula 

de suas referências. Vale observar a simbologia do nome Natalino: derivado de natal 

remete a enraizamento que, nesse caso, interliga Natalino à cidade de Alcântara. Alcântara 

é foco de lamento e espanto sob o olhar de Natalino, sendo atingida pelo poder 

eliminatório: espaços como fazendas, sobrados, ruas, dente outros, foram regredidos 

devido ao aparecimento de um mundo globalizado além mar. Assim, costumes e tradição 

também tenderam ao enfraquecimento.  Alcântara cai em ruína. Por esse motivo Natalino 

presencia o embarque da maior parte de seus conterrâneos para a cidade de São Luís.  Sarlo 

(2007) afirma que o extermínio da continuidade de gerações não parte da essência da 

experiência, mas sim, dentre outras coisas, da acelerada passagem do tempo. Natalino não 

só presencia, como se ressente da ruína de espaços de acolhimento e lamenta as perdas de 

referência. Volta a lembrar o espaço social de outrora, com suas festas de final de ano 

animadas por tambores; rememora o espaço da fazenda do senhor Visconde, seu pai. A 

fazenda representa o espaço físico de referência da personagem, assim sendo, Natalino 

permanece estagnado ante imagens decadentes e as compara com visões do passado, 

quando a fazenda  era sinal de imponência e admiração por ser uma das maiores da região 

na exportação de alimentos. No estudo da literatura, a atmosfera, segundo Lins (1976), 

possui caráter abstrato, versa sobre procedimentos literários criados para caracterizar o 

estado de espírito das personagens. Em muitas situações a obra apresenta atmosfera de 

angústia: Natalino sentia-se oprimido ao passar pelas ruas de Alcântara e observar em 

todas elas, o mesmo silêncio seguido de casas vazias. Natalino encontra-se só, diante da 

suposta claridade trazida pela lembrança que reforça o espaço esvaziado. O estudo em 

questão possibilitou constatar que a identidade de Natalino está intimamente relacionada a 

espaços de referência de Alcântara, sua cidade natal: fazendas, sobrados, largo da Matriz, 

ruas, dentre outros. Todos são elementos que, mesmo em ruína, permanecem latentes em 

suas lembranças. Ao término da obra, Natalino se recusa a partir, permanece em Alcântara 

devido ao forte vínculo que mantém com a cidade. Os espaços realçados na obra pelo olhar 

de Natalino são espaços representativos da tradição da qual o personagem faz parte. As 

rupturas dos espaços provocadas pela alteração em suas formas refletem diretamente nas 

sensações da personagem, que lamenta quando se coloca frente a tais alterações. 

Constatou-se que o desaparecimento de formas urbanas que guardam a memória citadina é 

resultado do comportamento humano perante a um rompimento de padrões sociais, 

culturais e econômicos. Constatou-se, ainda, que perante o processo de globalização, as 

cidades sofrem intensas alterações que tornam os antigos espaços que conservam marcas 

de referências e de memórias históricas, vulneráveis. As aceleradas transformações 

provocam no homem moderno novas perspectivas, produzindo novos significados, que o 

conduz ao desprezo de antigas formas urbanas, antigos costumes e tradições. Os espaços 

antigos acabam passando desapercebidos ante olhar habituado com a continuação do 

sempre novo. A pesquisa mostrou que a narrativa estimula a valorização e conservação da 

memória da cidade, mediante a um cenário de quebra de paradigmas, de uma contínua 

mutabilidade, ocasionada pela rapidez da vida contemporânea. Por fim, considera-se 

relevante a pesquisa realizada em torno da obra Noite sobre Alcântara de Josué Montello, 

no que tange à ressignificação da memória citadina. 

 

Palavras-chave: Literatura. Espaço. Memória. 
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REPRESENTAÇÕES LINGUÍSTICAS E CULTURAIS DO BRASILEIRO EM 

TEXTOS DO COTIDIANO: NOTÍCIA. 

 

Orientanda: Juliana de Jesus Carvalho Farias PIRES – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de Licenciatura em Letras- CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Maria José NÉLO. 

Profª. Drª. do Departamento de Letras- CECEN/UEMA.  

 

As manchetes das notícias, especificamente nos jornais Folha de S. Paulo e Correio 

Braziliense, apresentam expressões linguísticas que remetem fatores da cultura do 

brasileiro, isto é, modos de ser, agir, falar, pensar e ocultar-se nas suas interações sociais. 

Assim sendo, é de grande relevância os estudos acerca das representações linguísticas e 

culturais nos intertextos e interdiscursos deste gênero textual, uma vez que nessas 

manchetes estão explícitos conhecimentos que podem ser trabalhados para o ensino de 

Português como Língua Estrangeira- PLE e/ou falantes de outras línguas, por exemplo, os 

indígenas brasileiros, uma vez que o falante de outra língua tem dificuldades em 

compreender aspectos culturais indispensáveis à comunicação entre nativos e estrangeiros. 

Deste modo, fez-se necessário a delimitação das manchetes selecionadas para as categorias 

de análises: informação, opinião e sedução, sendo que na categoria informação, as 

expressões conduzem o leitor a acionar e entender o fato em sentido global; na opinião, 

quando as expressões possuem valor avaliativo sobre o que foi noticiado e sedução, 

quando evocam e/ou invocam, de forma explícita ou implícita, o leitor, e chama-lhe a 

atenção para a leitura do fato noticiado. A pesquisa tem por fundamentação teórica 

Textualidade e Análise Crítica do Discurso – ACD, com vertente sociocognitiva, na 

medida em que relaciona discurso, sociedade e cognição, tendo Van Dijk como principal 

representante. A pesquisa teve como objetivo geral: Identificar em manchetes, aspectos 

sociocognitivos da identidade cultural do brasileiro, em discursividade com outras práticas 

sociais: história, cultura no ensino de língua; e como objetivos específicos: examinar nos 

intertextos e interdiscursos textuais, palavras e expressões linguísticas representativas da 

identidade cultural do brasileiro como estratégia opinativa do enunciador; elaborar material 

didático correspondente à necessidade de acordo com os objetivos dos alunos; elaborar 

material didático e selecionar material autêntico para curso de Português brasileiro em 

diferentes níveis. Para a realização das propostas previstas fez-se necessário a compilação 

das manchetes dos jornais Folha de S. Paulo e Correio Braziliense. Por motivo de 

valorizar os interesses da temática, as datas foram aleatórias, interessando, em especial, as 

abordagens de ensino, baseada nos princípios teóricos que possibilitam as orientações da 

Linguística Textual, da Análise Crítica do Discurso e das Representações Sociais. Além de 

encontros com a orientadora para manter o Plano e o cronograma de trabalho, as 

orientações de leituras, delimitação da amostra da pesquisa, bem como a pesquisa e revisão 

bibliográfica que sustentará a pesquisa, foram elaboradas propostas de entrevistas, 

atividades e aplicação do material didático-pedagógico com alunos de PLE, em fase 

intermediária. Somam-se a esses encontros a aplicação de atividades, ou seja, elaboração e 

interação com os alunos visitantes, que, na sequência, realizaram as atividades com 

manchetes, enfocando-se as expressões que explicitam fatores linguísticos e culturais dos 

brasileiros. As representações culturais do brasileiro, conjunto de conhecimentos 

ideológicos advindos da interação social, são identificadas através de expressões 

linguísticas recorrentes em manchetes. Assim sendo, seguem, como resultados, as 

entrevistas realizadas com os alunos colaboradores, bem como a sugestão de manchetes 

que poderiam ser utilizadas e que correspondem a cada categoria de análise, além das 
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atividades que foram realizadas com os alunos. É importante ressaltar que para a 

preservação da imagem, seguem as abreviaturas dos nomes dos alunos colaboradores e 

suas respectivas nacionalidades: Nome: ES. País de origem: Uruguai. Informações sobre 

o Brasil e como as obteve: ES: Não sabia o suficiente, somente a respeito das praias do 

Rio de Janeiro, do futebol, do samba, carnaval, das garotas bonitas. O brasileiro é um povo 

feliz sempre, que gosta muito de samba. No entanto, apesar de não ter informações 

detalhadas, sabe da presença de favelas grandes e outras situações que geram terror no 

país. Obteve essas informações por meio dos meios de comunicação, em seu país. Motivos 

que o trouxeram para o Brasil e se houve outra opção: ES: Veio estudar na 

Universidade Federal da Integração Latino-Americana- UNILA, que tem sede em Foz do 

Iguaçu- Paraná, que oferece 50% das vagas para estrangeiros e 50% para brasileiros e não 

teve outra opção. Estuda Relações Internacionais e Integração. Situações vivenciadas que 

o deixaram com dúvidas: ES: Referem-se mais às questões linguísticas, pois fez o curso 

de Português no Uruguai, mas quase não entendia as palavras, quando ia se comunicar. 

Rotina em seu país de origem e, atualmente, aqui no Brasil: ES: Cursava o Ensino 

Médio, Inglês e Português. Hoje, no Brasil, recebe uma bolsa para, somente, estudar. O 

que ele sabe do estado do Maranhão: ES: Através de um professor do curso de 

Economia, na UNILA, que é maranhense, ouviu falar dos Lençóis Maranhenses. Outras 

pessoas falavam que o estado é perigoso, mas, ao chegar aqui, não sentiu muita 

insegurança.  Como manchete de informação, tem-se: ELA BATE UM BOLÃO (FSP- 

ILUSTRADA- 22/12/13)- O jornal FSP utiliza como estratégia a informação, através da 

expressão “bate” informando o leitor que alguma mulher é bonita e está em forma. Há a 

representação da identidade cultural do brasileiro visto como aquele que gosta de se cuidar, 

que se interessa em questões físicas e sexuais. Além disso, há a representação linguística, 

por meio da expressão “bate um bolão”, que significa “estar em forma”, “continuar por 

cima”. Como manchete de sedução, tem-se: ALEXÂNIA VIRA POLO DE CACHAÇA 

(CB- CIDADES- 26/01/14)- O jornal CB utiliza como estratégia a sedução, a partir da 

expressão “vira polo de cachaça”, levando o leitor a ler a notícia completa e obter mais 

informações acerca desta bebida. Há a representação da identidade gastronômica 

representada pela cachaça, que é uma bebida formada pela destilação do caldo de cana e 

caracteristicamente brasileira. Como manchete de opinião, tem-se: ROLEZINHOS, DA 

PAZ À CONFUSÃO (CB- BRASIL- 26/01/14)- O jornal CB utiliza como estratégia a 

opinião, a partir da expressão “da paz à confusão”, indicando a ideia que o jornal levanta 

de que os “rolezinhos”, encontros de pessoas em locais públicos, iniciaram-se de maneira 

pacífica e que haviam se transformado em movimentos violentos e tumultuados. Há a 

representação da identidade linguística representada pela expressão “rolezinhos”, 

diminutivo da palavra “rolé”, que significa na linguagem popular ‘dar uma volta, um 

passeio’. Estes “passeios” estão crescendo, atualmente, no Brasil, e são encontros 

marcados por pessoas de classe média baixa, através de redes sociais, em shoppings 

centers, causando vandalismo, violências, furtos e medo. Essa manchete foi utilizada para a 

aplicação das atividades, que seguem abaixo com as respectivas respostas do aluno 

estrangeiro: - Qual a ideia depreendida por você ao ler esta manchete? Já ouviu falar desta 

expressão “rolezinho” em seu país ou aqui mesmo? ES: A manchete se refere à 

movimentação de algumas pessoas contra a realização da Copa do Mundo, no Brasil. 

Nunca ouviu falar nesta expressão, no Uruguai. Mas, aqui no Brasil, já ouviu várias 

pessoas falando e acredita que seja de maneira pejorativa. Quando ouvia falar era no 

sentido de “Vamos dar um rolé, um passeio”.  - Apresente o significado da expressão que 

você teve dúvida: ES: Não teve dúvida com nenhuma expressão. - Existe alguma 

expressão equivalente ao “rolezinho”, em seu país? Compare a identidade cultural e 

linguística do Brasil e de seu país e elabore um texto oral e, depois, escrito: ES: Não existe 
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a expressão “rolezinhos”, mas a expressão “Vamos a dar una vuelta” indica “vamos 

passear, vamos dar uma volta”. A pesquisa acerca das representações linguísticas e 

culturais do brasileiro em textos do cotidiano: noticias, delimitadas às manchetes dos 

jornais Folha de S. Paulo e Correio Braziliense, tornou possível conferir as hipóteses 

acerca das expressões linguísticas que explicitam fatores capazes de identificar aspectos 

culturais dos brasileiros, especialmente como forma de ensino de Português como Língua 

Estrangeira - PLE. Além disso, compreendeu-se a importância de se estudar os fatores 

além do limite gramatical, pois são esses aspectos que prejudicam, muitas vezes e 

enfaticamente, a comunicação e o aprendizado em um país diversificado, tanto para quem 

aqui chega quanto para quem é nativo, sem esquecer as teorias linguísticas indispensáveis à 

produção e à recepção de todo e qualquer texto/discurso. As manchetes foram selecionadas 

a efeito de sugestão para aplicação de atividades, porém nem todas foram utilizadas, haja 

vista o tempo para a realização das mesmas ser escasso, bem como a demanda de alunos 

colaboradores, este ano, não ser tão favorável ao desenvolvimento das atividades, o que 

não comprometeu a realização e resultados obtidos com alunos estrangeiros. Entende-se, 

assim, que cada manchete, dependentemente da linha ideológica em que o jornal que a 

veicula se enquadra, apresenta elementos indicativos de representações do agir, falar, 

pensar, dentre outros aspectos que caracterizam a cultura e que podem ser trabalhados 

como conteúdos para o estudo de língua e cultura materna e estrangeira, além de levantar 

no alunado questões de cunho socioculturais, muitas vezes não discutidas e que tornam os 

sujeitos aprendizes meros receptores. 

 

Palavras-chave: Identidade Cultural. Expressões linguísticas. Representações do 

cotidiano. 
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ANÁLISE DE POEMAS LITERÁRIOS DE JORNAIS MARANHENSES NO 

SÉCULO XIX. 

 

Orientanda: Lígia Vanessa Penha OLIVEIRA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de Letras Licenciatura Português/Inglês e Respectivas Literaturas – 

CESC/UEMA. 

 

Orientadora: Algemira de Macêdo MENDES. 

Profª. Drª. do Departamento de Letras do CESC/UEMA. 

 

O estado do Maranhão sempre teve uma tradição grande de poetas, mas no final do século 

XIX a comunicação e a expansão das produções desses poetas eram muito difíceis, o único 

meio era através dos jornais de circulação popular. Durante muitos anos esses arquivos se 

perderam nos fundos de bibliotecas na capital e nos interiores do estado do Maranhão. 

Dado a isto o trabalho tem como objetivo reconstituir, através do resgate em jornais e 

arquivos, as categorias históricas das praticas literárias do séc. XIX, no Maranhão através 

dos meios materiais de produção e transmissão das obras, das situações de seu consumo, as 

características do público implícito que elas representavam e a quem se dirigia. Para tanto 

se buscou pesquisar em museus e instituições do Maranhão em que o acervo de jornais e 

folhetins foi preservado a fim de contribuir na identidade literária do maranhão. No entanto 

reconstituir, através do resgate estas categorias históricas das práticas literárias do século 

XIX, no Maranhão tem sido um desafio, e para fundamentar à pesquisa em questão 

procurou-se sustentação teórica autores como: Michel de Certeau (1996), João Adolfo 

Hansen Regina Zilberman (2003), Jacques e BURK, Magda Lopes, Le Goff, dentre outros, 

além de teóricos que tratam acerca da questão proposta. 

 

Tabela 1 - Alguns jornais publicados no Maranhão no sec. XIX e que ilustravam com 

algum tipo de texto literário em suas páginas na capital São Luís. 

 

Esse breve panorama da historia de imprensa literária maranhense serve pra mostrar o 

quanto o estado sempre teve uma tradição literária forte e que mesmo o jornal sendo um 

Q Nome Cidade Ano 

01 O Recreio dos Maranhenses São Luís 1839 

02 A Revista São Luís 1842 

03 O Publicador Maranhense São Luís 1842 

04  O Jornal de Instrucção e Recreio  São Luís 1845 

05  A Marmota Maranhense  São Luís 1850 

06  A Marmotinha  São Luís 1852 

07  A Sentinella  São Luís 1855 

08  A Estrella da Tarde  São Luís 1857 

09  A Estrella Maranhense  São Luís 1859 

10  Parnaso Maranhense  São Luís 1861 

11  Eco da Juventude  São Luís 1864 

12  Semanário Maranhense  São Luís 1868 

13  O Ramalhete  São Luís 1863 
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órgão noticioso passou a ter poesias em suas paginas, se tornou necessário o uso de algum 

tipo de ferramenta que divertisse o leitor. 

 

Tabela 2 - Alguns jornais que ilustravam com algum tipo de literatura as suas páginas na 

origem da Imprensa Maranhense no interior: 

01 O Álbum Caxiense Caxias 1862 

02 O Lidador Caxiense Caxias 1873 

03 Alavanca Viana 1876 

04 O Vianense Viana 1877 

 

A vasta quantidade de jornais pesquisados revelou os variados gêneros literários existentes 

naquela época. A literatura da época no Maranhão vinha em consonância com a do resto do 

Brasil, ou seja, a fase romântica. Foram encontrados trinta e nove (39) autores em jornais e 

folhetins que foram pesquisados, dezessete (17) jornais, mais de cinquenta (50) poemas e 

muitos outros gêneros literários, como contos, enigmas e charadas. Segue abaixo a análise 

de um dos poemas encontrados “Epigrammas”, retirado de “A marmota maranhense” de 01 

de março de 1851, (Figura 1), este foi assinado apenas como Ricardo sendo o autor, segue 

o retalho do jornal de onde foi retirado e a transcrição do poema. 

 

EPIGRAMMAS 

De varas fiz uma cruz 

Sendo a base um grande coufo, 

Trajei com rico vestido 

Que ficou-lhe todo foufo. 

Mas que importa? Com cautela... 

Arranjei-lhe a perfeição, 

Metendo d'aqui, d'alli... 

Bocados de algodão. 

Depois de prompta, se vissees... 

Derieis, - que linda moça! 

Era por fora – Perfeita, -. 

Por dentro, toda era ouca! 

Ricardo 

 

Aqui o eu lírico do poema descreve uma moça, como ele mesmo diz, e nos faz reportar a 

ideia de perfeição a essa moça, no entanto, a perfeição dela está no exterior, pois diz que 

ela por dentro era toda ouca, mostrando a falta de sabedoria da moça, não importando sua 

beleza exterior. Quanto à forma do poema, este se constitui em um epigrama, que seria um 

tipo de poema que expressa uma ideia única e pode ser de caráter satírico, neste poema as 

rimas são misturadas, devido à falta de organização que há entre elas. Rimam-se os versos 

2 e 4 (coufo/foufo), os versos 6 e 8 (perfeição/algodão), e os versos 10 e 12 (moça/ouca), 

os demais versos não rimam com nenhum outro, sendo chamados de versos perdidos ou 

órfãos. Todas as rimas encontradas são ricas, devido à diferença de classe gramatical entre 

elas. A falta de liberdade de expressão era um obstáculo no Maranhão quando a imprensa 

aqui se instalou no tocante a poesias e textos afins, talvez pelo fato do direcionamento de 

algumas publicações, ou seja, os jornais eram exclusivamente políticos e noticiosos. Com a 

criação de tipografias mais modernas e mais rápidas os escritores e poetas tinham mais 

chances de fazerem seus próprios livros e publicá-los sem o auxilio dos periódicos, pois 

De “A Marmota Maranhense” de 01 de março de 1851 
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isso se tornou de certa forma mais barato, o que tornou difícil achar publicações 

extremamente literárias. 

 

Palavras-chave: análise. Resgate. memória. 
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REPRESENTAÇÕES LINGUÍSTICAS E CULTURAIS DOS BRASILEIROS EM 

TEXTOS DO COTIDIANO: ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS. 

 

Orientando: Renato Gomes dos SANTOS – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmico do Curso de Letras – CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Maria José NÉLO. 

Profª. Drª do Departamento de Letras – CECEN/UEMA 
 

Os estudos que tratam das representações linguísticas e culturais sobre a identidade dos 

brasileiros são amplos, mas, para delimitar a proposta desta pesquisa visam-se 

compreender como ensinar língua Portuguesa variante brasileira, recorrendo a textos que 

circulam no cotidiano, que podem se transformar em material didático autêntico, ou seja, 

os recursos disponíveis no dia a dia do brasileiro são adequados para a aprendizagem e 

interação dos alunos estrangeiros com os falantes nativos, tal como os anúncios 

publicitários. Para corroborar com tais fatos, fez-se relevante destacar os esboços teóricos 

da Textualidade, da Linguística Textual – LT; da Análise Crítica do Discurso – ACD, com 

vertente Sociocognitiva tendo por relação às categorias discurso, sociedade e cognição; e 

da vertente Semiótica Social, focalizando na Gramática de Designer Visual – GDV, dessa 

forma, entende-se que as representações linguísticas e multimodais indicam fatores de 

identidade e cultura do brasileiro. É nesse contexto que os estudos da identidade devem ser 

percebidos: como um conjunto de elementos que são utilizados pelos criadores dos 

anúncios, de forma a interferir na sedução e, ao mesmo tempo, envolver o consumidor a 

adquirir aquele produto, sem que esse consumidor intervenha nas relações entre causa e 

efeito usadas naquelas criações de textos e imagens. Visa-se contribuir com a ampliação 

dos estudos sobre os anúncios que circulam no cotidiano do brasileiro e são usados para 

seduzir o consumidor. Espera-se propiciar outros prismas sobre as formas e estratégias de 

construir a sedução que, sutilmente, dominam a visão reflexiva do consumidor desatento. 

O anúncio publicitário é um gênero que está presente no nosso dia a dia, o aluno 

estrangeiro sempre está muito informado sobre os acontecimentos da política, economia e 

situação social brasileira, sendo assim, os conteúdos abrangentes são de fáceis 

assimilações, mas há gêneros textuais pouco acessíveis para compreensão desses alunos, 

tal como o anúncio publicitário, crônicas, manchetes, charges, tornam-se textos superficiais 

para os alunos, pois há recorrências de implícitos culturais. Entendem-se, assim, que as 

dificuldades decorrem dos implícitos peculiares à cultura e às estratégias de o brasileiro 

sobreviver com “um jeitinho” as dificuldades hodiernas, por esse motivo justifica-se a 

elaboração de propostas de atividades didático-pedagógicas para o ensino de Português 

como Língua Estrangeira - PLE. Assim, apresenta-se uma visão panorâmica do tema, além 

dos principais pontos tratados nos estudos realizados, inclusive as novas perspectivas, e a 

definição de conceitos básicos para o entendimento da temática da pesquisa realizada; em 

seguida, encontram-se a metodologia usada e propostas de atividades com o uso de textos, 

anúncios publicitários selecionados como corpus da pesquisa. Visa-se contribuir, a partir 

desta pesquisa, com a ampliação de conhecimento a serem alcançados por parte de 

cidadãos mais conscientes acerca de sua identidade cultural, bem como estudantes de PLE 

que valorizem sua cultura e aquela a qual está se contatando, focando-se nos saberes que 

ultrapassam a norma padrão gramatical. A pesquisa teve como suporte a agenda do Plano 

de Trabalho e, como procedimento metodológico seleção de anúncio publicitários 

ocorrentes em revistas Veja e Cláudia, essas análises realizadas do material coletado 

buscam conferir e complementar os resultados apresentados pelos estudiosos da 

Linguística Textual, a Análise Crítica Discurso com vertente Sociocognitiva e Semiótica 
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Social, e Identidade Cultural, Semiótica Social; entendendo-se, também, que ensino de 

língua e as abordagens do gênero em anúncio publicitário constituem recursos de material 

para ensino-aprendizagem de língua portuguesa para estrangeiro. Por conseguinte, o 

material coletado constitui sugestões de atividades para o ensino PLE direcionado a alunos 

estrangeiros de língua interface ou de distanciamento. Nesses anúncios, focalizaram-se as 

expressões linguísticas para conferir os objetivos de ensino-aprendizagem de PLE, bem 

como propiciar a leitura dos recursos multimodais com vistas a conferir as estratégias de 

sedução, persuasão implícitas também nos elementos multimodais como forma de 

identidade cultural do brasileiro. Assim sendo, para que os alunos entendessem os textos 

que foram trabalhados, verificou-se a necessidade de expor para tais alunos que os textos 

anúncios estão veiculados nos meios de comunicação impressos e falados, e fazem parte do 

cotidiano do brasileiro, à medida que o aluno adquire tal informação, também, passa o 

observar a diferença de sua própria. Por conseguinte, confirma-se que esses textos são 

adequados para o ensino: a) encontra-se em circulação do cotidiano; b) contém traços e 

marcas de identidade cultural do brasileiro; c) envolvem organização multimodal: imagem, 

textos, ideal, real, velho e novo; d) possibilitam constituir atividades envolvendo palavras e 

expressões linguísticas. Na imagem 1, a seguir, o enfoque dá-se na beleza e jovialidade na 

escolha das modelos que representam o ideal do público feminino que é enfatizado pelo 

produto da Duloren valorizando o corpo da mulher; como estratégia para atrair o 

leitor/consumidor o enunciador infere implicitamente a discussão polêmica sobre a 

homoafetividade direcionando o texto a um público específico e causando um efeito de 

interferência e participação do leitor  marcada pelo verbo achar flexionado na primeira 

pessoa “[...] achei que já estava tudo liberado”; além disso, o slogan sugere uma 

expectativa como estratégia: “Você nem imagina do que a Duloren é capaz”. Esta frase 

exerce a função de qualificar o produto como surpreendente, este adjetivo é subtendido 

fazendo uma relação com o texto visual. Na figura 01, o novo é apresentado em uma 

situação comparativa, tanto o produto é evidenciado pelo corpo das representantes como 

também a homoafetividade se apresenta como uma novidade para a sociedade brasileira. 

As cores são bem sugestivas, pois não são quentes, nem frias, mas neutras, representando a 

sutilidade desta temática. A ênfase nas palavras “homoafetividade” e “jura?” para retomar 

o MCS e fazer consequentemente a avaliação ou aderir à avaliação implícita “achei que já 

estava tudo liberado”. Para a utilização desse anúncio em sala aula para alunos falantes de 

outras línguas e cultura, sugere-se na figura 01: - Realizar a leitura das prioridades da 

cultura do brasileiro: destaque para o corpo e sensualidade da mulher, valorização das 

curvas e silhuetas, que nem sempre é o padrão de beleza da mulher brasileira, mas das 

tendências de idealização; - Analisar a composição de texto e de imagem, de cores, e 

respectivas atribuições de valores, paixão, romance, sensibilidade, sensualidade, prazer; - 

Examinar as estratégias do dado (o que se conhece e se mantem na cultura) e do novo as 

informações destacadas pelo slogan “Você não imagina do que a Duloren é capaz”, e as 

representações das participantes enfatizando a homoafetividade; - Sugerir-se que os alunos 

reconheçam as estratégias que podem indicar sedução, ideologia, cultura outras: 

necessidades, esforço e satisfação. As análises indicam que teoria e prática ocorrem em 

interface, consequentemente, uma e outra justificam os argumentos da Linguística Textual 

e da Análise Crítica do Discurso, tendo em vista que as vertentes corroboram com os 

fazeres e os saberes construídos em sociedades e, as estratégias manifestas nos anúncios 

publicitários confirmam as bases das leituras realizadas. Ao considerar que as 

representações linguísticas e os recursos multimodais são pertinentes para os estudos da 

identidade cultural do brasileiro e, atendem as expectativas de veiculação utilizadas como 

estratégias de sedução na construção dos anúncios publicitários, selecionados nesta 

pesquisa, comprovam que esses discursos publicitários podem tornar-se materiais 
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autênticos para o ensino de Português como Língua Estrangeira (PLE). Ao considerar que 

as representações linguísticas e os recursos multimodais são pertinentes para os estudos da 

identidade cultural do brasileiro e, atendem as expectativas de veiculação utilizadas como 

estratégias de sedução na construção dos anúncios publicitários, selecionados nesta 

pesquisa, comprovam que esses discursos publicitários podem tornar-se materiais 

autênticos para o ensino de Português como Língua Estrangeira (PLE). Os aportes teóricos 

deram subsídio para a compilação e análise do corpus e elaboração das atividades, tendo 

em vista que eles orientam o ensino de língua assimilado à cultura, considerando todos os 

fatores de identidade de um povo representados por textos que circulam no cotidiano, 

como anúncio publicitário. O embasamento teórico conduziu as análises e a elaboração de 

atividade com o uso do corpus, a partir das perspectivas estabelecidas por meio dos 

objetivos do Projeto da pesquisa, bem como do Plano de Atividades, Trabalho do bolsista, 

de forma a consolidar as ações executadas. 
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Figura 1 
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2.8 ENGENHARIAS 

2.8.1 Civil 
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AVALIAÇÃO DO RISCO DE HIDROPLANAGEM EM PAVIMENTOS 

ASFÁLTICOS DE SÃO LUÍS –  MA. 

 

Orientando: Marcela Silveira SOARES – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de Engenharia Civil – CCT/UEMA. 

 

Orientadora: Maria Teresinha de Medeiros COELHO. 

Profª. Drª do Departamento de Expressões Gráficas e Transportes. 

 

Nas últimas décadas as grandes cidades tem experimentado um crescimento muito 

acelerado na sua frota de veículos, tanto em quantidade quanto em tecnologias asfáltica, 

permitindo, sob este aspecto, que os veículos possam trafegar com maior velocidade. 

Todavia, as irregularidades superficiais dos pavimentos influenciam de sobremaneira o 

desempenho de um pavimento, desde o conforto de rolamento e a segurança em pista 

molhada até o seu desgaste e deterioração. Vários fatores têm influenciado na segurança do 

usuário, dentre eles pode se destacar a aderência do veiculo em pistas molhadas. Uma das 

causas de acidentes é a má condição da superfície de rolamento das rodovias, que leva a 

perda de aderência pneu/pavimento e consequentemente a dificuldade de manter os 

veículos na trajetória desejada. Quanto a esse aspecto os fatores mais essenciais, que 

contribuem para a aderência pneu-pavimento em pistas molhadas são: a textura superficial 

da pista e características dos pneus. Dentre as consequências observadas da pouca 

aderência pneu/pavimento é a hidroplanagem, que é responsável por grande número de 

acidentes nos centros urbanos. Segundo Bernucci (2007), a hidroplanagem ou 

aquaplanagem ocorre quando os pneus perdem o contato com o pavimento devido à 

presença de um filme de água não rompido pelos pneus ou pela textura da pista. Nessa 

situação os pneus deixam de rolar sobre a superfície e passam a escorregar sobre ela. A 

manutenção do contato entre as superfícies é essencial, portanto, para evitar a 

hidroplanagem. Através desse contato pode-se garantir o atrito, que é mobilizado quando 

uma das superfícies está em movimento em relação à outra. Quando o atrito fica reduzido, 

pode-se perder o controle da direção e a frenagem também fica prejudicada. Dentro deste 

contexto, é comum fazer a avaliação do risco de hidroplanagem a partir de ensaios que 

permitam analisar os fatores que interferem na adesão entre a borracha do pneu e o 

pavimento asfáltico. Dentre esses fatores destaca-se, principalmente a presença de 

agregados na superfície. Os ensaios adotados para avaliar a textura do pavimento foram o 

ensaio de mancha de areia e o ensaio de drenabilidade. O primeiro consiste em espalhar 

com a ajuda de um bastão 25cm³ de areia ou microesfera de vidro graduados segundo 

recomendações da norma, em movimentos circulares até o momento que a mancha não 

crescer mais radialmente, em seguida, são realizadas quatro medições do diâmetro da 

mancha para se calcular a média e encontrar a altura da mancha (HS). Já o ensaio de 

drenabilidade, mede o tempo de escoamento que 0,75 litros de água demora para escoar do 

drenômetro, sendo realizadas três medições de tempo e em seguida, também se calcula a 

média para ser aplicada em relação que determina, também, a altura da mancha de areia 

(HS), com estes valores das alturas, utilizamos como referência os dados da tabela abaixo 

para determinarmos a classificação da macrotextura do pavimento assim como a 

recomendação dos pavimentos analisados quanto à velocidade máxima e aos riscos de 

aquaplanagem.  
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Tabela 1 – Limites de aplicação do revestimento segundo sua macrotextura 

 
Fonte: Pasquet (1968). 

 

O objetivo principal deste trabalho é avaliar o risco de hidroplanagem em pavimentos 

asfálticos, de São Luís – MA, através dos ensaios de mancha de areia e de drenabilidade, 

identificando as áreas críticas de acidentes associando ao tipo de revestimento asfáltico e 

analisar aspectos relacionados à textura dos pavimentos selecionados para estudo. Para 

consolidar o estudo proposto, foram selecionadas áreas na cidade de São Luís onde existe 

grande ocorrência de acidentes, segundo informações dos órgãos competentes responsáveis 

por coletar esse tipo de dado, sendo selecionadas as cinco avenidas com maior número de 

acidentes, são elas, Avenidas Jerônimo de Albuquerque, Franceses, Daniel de La Touche, 

Guajajaras e Holandeses, além da Via Expressa, Avenida Litorânea e Avenida Professor 

Carlos Cunha (ver figura 1). Nessas vias, foram executados os ensaios de mancha de areia 

(ver figura 2) e de drenabilidade (ver figura 3), cujos resultados obtidos estão apresentados 

na tabela 2, com as respectivas recomendações de aplicação do revestimento existente. 

Com a análise dos dados, e da macrotextura dos pavimentos ensaiados, foi perceptível a 

presença do risco de hidroplanagem nas avenidas dos Franceses, Daniel de La Touche, 

Litorânea, Jerônimo de Albuquerque, Holandeses e Avenida Professor Carlos Cunha, 

enquanto nas demais, apresentaram resultados favoráveis quanto à segurança da aderência 

pneu-pavimento, mas, não devemos deixar de ressaltar que muitas delas apresentam seus 

revestimentos com defeitos que futuramente poderão também acarretar sérios riscos de 

acidentes.   

 

Figura 1 – Representação das dez avenidas de São Luís com maiores números de 

acidentes. 
Fonte: SMTT (2014). 

    
Figura 2 – Equipamentos e realização do ensaio de mancha de areia. 
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Figura 3 – Equipamentos e realização do ensaio de drenabilidade. 

 

Tabela 2 – Resultados dos ensaios de mancha de areia e drenabilidade.   

 

 

 

Palavras-chave: revestimento asfáltico. macrotextura. aquaplanagem.  
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Classe de 

macrotextura 
Recomendação

Classe da 

macrotextura
Recomendação

Guajajaras Em todos os trechos analisados Microrrevestimento
grosseira ou 

aberta

indicadas para vias 

rápidas V>120 Km/h

grosseira ou 

aberta

indicadas para vias 

rápidas V>120 Km/h

Próximo à avenida Professor Carlos Cunha. E 

no meio da via, sentido Cohafuma - Av. Prof. 

Carlos Cunha  

CAUQ
grosseira ou 

aberta

indicadas para vias 

rápidas V>120 Km/h
fina

indicadas para vias 

urbanas V<80 Km/h

Final da Via Expressa, depois da ponte CAUQ
grosseira ou 

aberta

indicadas para vias 

rápidas V>120 Km/h
média

indicadas para vias 

80Km/h<V<120Km/h

Antes da rodoviária, sentido S. Cristóvão - 

Alemanha
Microrrevestimento

muito fina ou 

muito fechada

não deve ser utilizada 

(risco de hidroplanagem)
fina

indicadas para vias 

urbanas V<80 Km/h

Depois do Ceuma sentido Rodoviária - 

Alemanha
Microrrevestimento

muito fina ou 

muito fechada

não deve ser utilizada 

(risco de hidroplanagem)
média

indicadas para vias 

80Km/h<V<120Km/h

Daniel de La 

Touche  
Em todos os trechos analisados Microrrevestimento

muito fina ou 

muito fechada

não deve ser utilizada 

(risco de hidroplanagem)
fina

indicadas para vias 

urbanas V<80 Km/h

Próximo ao prédio dos bombeiros CAUQ
muito fina ou 

muito fechada

não deve ser utilizada 

(risco de hidroplanagem)
média

indicadas para vias 

80Km/h<V<120Km/h

Próximo ao parque de recreação CAUQ
grosseira ou 

aberta

indicadas para vias 

rápidas V>120 Km/h
média

indicadas para vias 

80Km/h<V<120Km/h

Final da avenida, trecho novo CAUQ
grosseira ou 

aberta

indicadas para vias 

rápidas V>120 Km/h
fina

indicadas para vias 

urbanas V<80 Km/h

Próximo à curva do noventa. E, nos trechos 

Em frente a Assembléia Legislativa; Bairro 

Angelim, em frente aos apartamentos

Microrrevestimento
grosseira ou 

aberta

indicadas para vias 

rápidas V>120 Km/h
média

indicadas para vias 

80Km/h<V<120Km/h

Em frente à Maternidade Marly Sarney, 

sentido Cohab - Forquilha 
Microrrevestimento

muito fina ou 

muito fechada

não deve ser utilizada 

(risco de hidroplanagem)
fina

indicadas para vias 

urbanas V<80 Km/h

Em frente ao centro comercial Appiani. E nos 

trechos depois do retorno do Olho D'água; 
Microrrevestimento

grosseira ou 

aberta

indicadas para vias 

rápidas V>120 Km/h
média

indicadas para vias 

80Km/h<V<120Km/h

Ponta do farol, sentido Olho D'água - São 

Francisco
Microrrevestimento

muito fina ou 

muito fechada

não deve ser utilizada 

(risco de hidroplanagem)
fina

indicadas para vias 

urbanas V<80 Km/h

cont. 

Holandeses

Continuação da Holandeses, acesso lateral à 

Ponta D'areia, via lateral à praia 
AAUQ

grosseira ou 

aberta

indicadas para vias 

rápidas V>120 Km/h
fina

indicadas para vias 

urbanas V<80 Km/h

Em frente ao shopping São Luís Microrrevestimento
muito fina ou 

muito fechada

não deve ser utilizada 

(risco de hidroplanagem)
fina

indicadas para vias 

urbanas V<80 Km/h

Em frente ao fórum Microrrevestimento
grosseira ou 

aberta

indicadas para vias 

rápidas V>120 Km/h
fina

indicadas para vias 

urbanas V<80 Km/h

Via expressa

 Franceses  

Litorânea

Jerônimo de 

Albuquerque

Holandeses 

Professor 

Carlos Cunha

Avenida Trecho

RESULTADO DOS ENSAIOS - PROJETO SOBRE HIDROPLANAGEM

Revestimento
Ensaio de mancha de areia Ensaio de Drenabilidade
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2.8 ENGENHARIAS 

2.8.2 Mecânica 
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ANÁLISE EXPERIMENTAL EM CHAMAS PULSADAS. 

 

Orientando: João Wilker Ribeiro Barros LIMA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de Engenharia – CCT/UEMA. 

 

Orientador: Fernando Lima de OLIVEIRA. 

Prof. Dr. do Departamento de Hidráulica e Saneamento/HDS CCT/UEMA. 

 

Colaborador: Antônio Marcos Feitosa da SILVA – Graduando em Engenharia 

Mecânica/UEMA. 

 

Desde a história da humanidade a Combustão tem sido a fonte de calor e trabalho mais 

utilizada de forma efetiva e confiável para a conversão de energia. A restrição do uso das 

reservas de combustíveis fósseis e a crescente preocupação com a emissão de poluentes na 

atmosfera tem gerado um grande avanço na pesquisa de processos para aprimoramento da 

combustão nas últimas décadas (OLIVEIRA, 2007). Neste cenário a Combustão Pulsante 

tem se mostrado uma interessante ferramenta no aprimoramento da geração de energia, 

pois oferece grandes vantagens sobre o processo de combustão convencional devido a uma 

maior taxa de mistura entre o combustível e o oxidante, aumentando a turbulência na 

região de chama, o que gera uma queima mais eficiente e, consequentemente, uma redução 

na quantidade de combustível utilizada (LACAVA et al., 1999). O presente trabalho teve a 

finalidade de projetar e construir um queimador para se realizar um estudo da emissão de 

fuligem usando a técnica da combustão pulsante. O queimador possui um sonofletor 

acoplado de forma sistemática para identificar o comportamento da fuligem na chama 

durante a combustão. O queimador é composto por conectores, adaptador, corpo do 

queimador e difusor. Seus componentes foram dimensionados com auxílio do software 

SolidWorks e posteriormente confeccionados (Tabela 1). Devido à literatura de 

queimadores ser restrita a queimadores convencionais, foi utilizado alguns métodos 

empíricos para obter a configuração do atual queimador. Entretanto houve associação entre 

os estudos realizados por Gaydon & Wolfhard (1970) para obter a dimensão ideal de 

queimadores comumente utilizado em laboratório, como exemplo o Bico de Bunsen e 

queimador de Méker.   

 

Tabela 1 – Descrições componentes do queimador. 

Componente Dimensões (mm) Qte de componentes Material 

Corpo do queimador 1 1/4” schedule 40 1 Aço 1020 

Sistema de injeção 25 3 Espiga 1/4 NPT 

Difusor 42,16 x 9,38 1 Aço 1020 

 

Após confecção do queimador foi realizado o dimensionamento de um transdutor 

eletrodinâmico para otimização em um sonofletor por meios de parâmetros sugeridos por 

Thiele-Small Assim, foram realizadas as seguintes etapas: a) utilizaram-se os parâmetros 

Thiele-Small do transdutor eletrodinâmico; b) estudo de sonofletores com auxílio de um 

instrumento de análise e correção acústica em técnica RTA (analisador em tempo real); c) 

utilização de geradores de sinal rosa e métodos computacionais para simulação. Após as 
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etapas apresentadas anteriormente fez-se a varredura dos dados encontrando assim a 

frequência de ressonância do queimador (frequência natural) que foi utilizada como 

referência para conseguinte sintonizar o queimador, o transdutor eletrodinâmico e o 

sonofletor. O efeito do campo acústico sobre a estrutura da chama e ainda sobre a taxa de 

mistura entre o combustível e o oxidante foi estudado em 1999 em chamas pré-misturadas 

de GLP com ar, pulsadas acusticamente com alto falante (LACAVA et al., 1999). Chamas 

difusivas pulsantes livres usando GLP foram estudadas por Bastos (2001) indicando que a 

combustão pulsante altera sensivelmente a aparência da chama, transformando-a de 

amarela em azul, o que denota uma melhor mistura entre combustível e oxidante e diminui 

as emissões de fuligem. Os experimentos foram realizados no Laboratório de Engenharia 

do Produto, localizado no NUTENGE, em um queimador livre, ou seja, não confinado em 

uma câmara de combustão (Figura 1). O combustível utilizado foi o Gás Liquefeito de 

Petróleo (GLP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Realização dos testes no Laboratório Engenharia do Produto, NUTENGE. 

 

A identificação de maior ou menor emissão de fuligem foi detectada com auxilio do 

sistema de captura de imagens. Estudos apresentado por Lacava e Bastos comprovam que a 

cor amarelada da chama é característica de presença de fuligem na chama. A mudança de 

coloração de amarela para azul denota uma melhor mistura entre combustível e oxidante e 

diminuição nas emissões de fuligem. Segundo Oliveira (2007), para o caso de uma chama 

difusiva a sua transformação de laminar para turbulenta está relacionada com o número de 

Reynolds do jato de combustível. Por exemplo, considerando um combustível gasoso cujo 

jato emerge de um orifício circular de diâmetro  em uma atmosfera estagnada de ar. 

Quando a velocidade do jato aumenta, as características da chama mudam. Para os jatos de 

baixa velocidade a taxa de mistura com ar estagnado é baixa e a chama é longa e suave 

(laminar). O comprimento da chama laminar aumenta quase que linearmente com a 

velocidade do jato até um ponto onde a chama começa a se tornar turbulenta. Deste ponto, 

o comprimento da chama diminui devido ao rápido processo de mistura turbulenta. Na 

região de completo desenvolvimento turbulento, o aumento do número de Reynolds 

praticamente não afeta mais o comprimento da chama, sendo que a justificativa para esse 

fato é que nessa região o aumento da taxa de mistura entre combustível e oxidante é 

aproximadamente proporcional ao número de Reynolds (Turns, 1996). Os resultados 

experimentais revelam que a estrutura da chama é bastante sensível à frequência de 

oscilação, influenciando no corpo da chama obtendo forma mais delgada a partir da 

aplicação de frequência em 500 Hz. Observamos que a chama difusiva laminar tinha uma 

região de alta formação de fuligem, e ao aumentar a frequência para 550 Hz, e oscilar a 

pressão gerando turbulência na região próxima ao difusor a chama mudou sua coloração de 
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amarelada para azul. Esta condição azulada indica melhor taxa de mistura entre os 

reagentes possibilitando menor proporção na emissão de fuligem. As condições de 

frequência que obteve menor emissão de fuligem foram na variação 570 – 580 Hz onde a 

produção de fuligem é reduzida até que a chama se torna, quase, completamente azul 

(Tabela 2). A região de pré-mistura, devido a grande zona de turbulência, formada entre o 

bocal do queimador e a base da chama levantada justifica a diminuição da formação de 

fuligem. A partir de 600 Hz fração de fuligem produzida começa a aumentar novamente, 

ao passo que a pressão acústica diminui. Como consequência, a coloração azul da chama 

passa a ser tomada pelo tom avermelhado, característico da radiação emitida por essas 

partículas. 

 

Tabela 2 - Análise visual da fuligem na chama com e sem atuação acústica 

400 Hz 450 Hz 500 Hz 550 Hz 570 Hz 580 Hz 600 Hz 650 Hz 

        

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 

Palavras– chave: Combustão pulsante. Chama difusiva. Fuligem. 

 

REFERÊNCIAS 

GAYDON, A. G.; WOLFHARD, H. G. Flames: Their Structure, Radiation and 

Temperature. 3ª ed., Londres: Chapman and Hall Sons, 1970. 

LACAA, P. T., 2002. Elementos de combustão, São José dos Campos: Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica. 

OLIVEIRA, Fernando Lima – Presença de Fuligem não pré-misturadas com excitação 

acústica. Tese de mestrado – Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos-

SP. 2007. 

TURNS, S.R. An Introduction to Combustion: Concepts and Applications, McGraw-Hill, 

1996. 

 

 

 

 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  594 

PROJETO CONCEITUAL DE ASAS PARA AERONAVES OTIMIZADAS. 
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Orientador: Fernando Lima de OLIVEIRA. 
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A integração de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) no Espaço Aéreo Civil ainda 

possui grandes barreiras que passam pelos domínios de regulamentação corrente, falta de 

experiência operacional e deficiências tecnológicas. VANT é um termo genérico que 

identifica uma aeronave que pode voar sem tripulação, normalmente projetada para operar 

em situações perigosas e repetitivas em regiões consideradas hostis ou de difícil acesso 

(FURTADO et al., 2008). Os VANTs podem ser utilizados em diversas aplicações, tais 

como: militares, vigilância policial de áreas urbanas e de fronteira, inspeções de linhas de 

transmissão de energia, monitoramento de dutos de petróleo, levantamento de áreas 

agrícolas, acompanhamento de safra, controle de pragas e de queimadas (FONTANARI, 

2011). Verifica-se que as pesquisas direcionadas a essa abordagem não são acessíveis 

mesmo com a abertura da tecnologia ao público não governamental. É parte de uma 

tecnologia de grande impacto e ainda possuem restrições devido a leis de 

confidencialidade, o que diminui o número de artigos e plataformas na literatura. Neste 

contexto, este projeto de pesquisa mostra o desenvolvimento de algoritmos genéticos 

usando os softwares MatLab e modeFRONTIER na otimização de componentes de 

aeronaves através de fatores relacionados com Aerodinâmica de uma aeronave que defina 

um projeto altamente seguro. Assim, o projeto contempla vários objetivos, tais como: a) 

Adquirir conhecimento no desenvolvimento de aeronaves não tripuladas; b) Otimização 

por critérios pré-estabelecidos da asa; c) Definir os dados de entrada que sejam importantes 

para a confecção de uma aeronave; d) Determinar a sistematização da metodologia de 

cálculo para dimensionar a asa de um VANT e avaliar o seu desempenho por meio dos 

softwares MatLab e modeFRONTIER. No desenvolvimento do trabalho as atividades 

realizadas foram as seguintes etapas: pesquisa bibliográfica, desenvolvimento do perfil 

aerodinâmico no XFLR5, definição dos parâmetros de entrada, seleção das equações 

aerodinâmicas e desenvolvimento do script de programação em MatLab e 

modeFRONTIER. Após adquirir as informações do projeto de concepção de aeronaves, foi 

desenvolvido o perfil aerodinâmico Ao14 (Figura 1) e a partir dele foi retirado os 

principais dados de entrada para a construção do script de programação tanto em MatLab 

quanto em modeFRONTIER. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Perfil aerodinâmico Ao14 

 

Como foi dito anteriormente, para início de projeto foi feita a seleção do perfil da 

aeronave. O aerofólio Ao14 foi desenvolvido por meio da interpolação de perfis de alta 

sustentação no software XFLR5, como: Selig1223, Eppler 423, Salvador, Wortmann. Essa 

análise foi feita sob número de Reynolds na ordem de 380000. Este número é considerado 
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por ser uma aeronave subsônica de pequena escala. O script de programação para o Matlab 

e modeFRONTIER foi desenvolvido, utilizando alguns pré-requisitos calculados a partir 

do perfil aerodinâmico Ao14, foi possível chegar a valores de eficiência e gerar o gráfico 

da polar de arrasto que ilustrarão a relação sustentação/arrasto de cada geometria de asa. 

Os principais dados de entrada e saída estão representados na figura 2, logo abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Fluxograma simplificado de dados de entrada e saída para dimensionamento da 

asa. 

 

Os parâmetros gerados a partir da seleção do perfil Ao14 nos deu embasamento inicial para 

a aplicação das fórmulas aerodinâmicas no algoritmo e, a partir dele, calcular a eficiência 

aerodinâmica das diversas configurações de asas, representada na tabela 1. 

 

Tabela 1 – Eficiência máxima de cada configuração de asa  

 

 

Vale ressaltar que o presente trabalho ainda pode ser significantemente explorado a fim de 

se obter melhor entendimento do projeto de aeronaves. Visando, ainda, melhorar o 

desenvolvimento dos VANTs, tanto na academia quanto em atividades comerciais 

Contudo, espera-se que por meio dos resultados aqui obtidos através da metodologia 

aplicada, esta pesquisa se torne uma fonte para melhorar a compreensão no 

desenvolvimento de VANTs de outros projetos de mesma natureza e em especial dos 

projetos da comunidade acadêmica desta universidade. 

 

Palavras-chave: VANTs. ALGORITMO. GENÉTICO. 
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2.8 ENGENHARIAS 

2.8.3 Computação 
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UMA FERRAMENTA DE SINCRONIZAÇÃO USANDO REDES MANET EM 

DIREÇÃO A UM AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM UBÍQUO. 

 

Orientanda: Luana Maria Oliveira de CARVALHO – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmica do Curso de Engenharia de Computação- CCT/UEMA. 

 

Orientador: Luis Carlos Costa FONSECA. 

Prof. do Curso de Engenharia da Computação. 

 

O conceito de computação ubíqua vem cada vez sendo mais trabalhado na atualidade. A 

Computação Ubíqua (Weise,1991) é uma evolução da computação móvel, possuindo 

características como mobilidade, localização e também características próprias como 

invisibilidade, contexto e sensibilidade. Tais características se tornaram possíveis devido a 

evolução de tecnologias e o aumento no uso de dispositivos eletrônicos portáteis que vem 

aumentado consideravelmente o seu poder de processamento, entre eles smartphones e 

tablets. Com a propagação de redes que possam trabalhar sem uma infra-estrutura prévia e 

o aumento dos dispositivos móveis um modelo de rede que vem tomando espaço no 

mercado são as redes MANET (mobile ad-hoc network). Devido a sua natureza 

descentralizada e topologia dinâmica as redes Ad-Hoc possuem muitas utilidades para 

diversos tipos de aplicações. Porém o sistema que pretende fazer uso desse modelo de rede 

precisa ser projetado para trabalhar com essa infra-estrutura. O que fez com que houvesse 

um aumento de pesquisa sobre um modelo de rede similar a esse, que são as redes Peer-to-

peer (P2P). Foi estudado três tipos de redes, P2P, MANETS’s e Peer-to-MANET que 

possuem características semelhantes para serem utilizados em ambientes descentralizados 

com mobilidade dinâmica. Foram expostas suas diferenças e similaridade, transcorrendo 

sobre os casos em que cada uma possui mais utilização e o resultado de sua aglutinação. 

Citando exemplos práticos de avaliação e desempenho de protocolos.  Os testes com redes 

Peer-to-peer foram bastante proveitosos. E é essa tecnologia de rede que será utilizada nos 

protótipos. Aproveitando os protocolos que estão encapsulados no Wifi-direct (uma 

tecnologia de redes P2P). Após ter definido que o modelo de redes Peer-to-peer seria 

implementado, não aprofundamos nos testes de tecnologia de redes MANET. Porem foram 

realizados testes no modelo de redes Peer-to-MANET. Através do ambiente de simulação 

de redes NS-2(network simulation). E foi possível observar que esse modelo não era 

convencional, pois a medida que o tamanho do conteúdo compartilhado crescia (no caso 

arquivos) o tempo de entrega também aumentava de forma análoga, e conforme o número 

de nós na rede aumentava, o tempo de entrega também aumentava. 

      
 

A plataforma escolhida para implementação do protótipo foi o Eclipse, com as API’s do 

android instaladas. O protótipo é ideal para ser utilizado na versão 4.0 do sistema 
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operacional android, já que somente a partir dessa versão o Wifi-direct funciona. A 

interface do protótipo é apresentada abaixo: 

 

Os testes obtidos com o protótipo foram satisfatórios.Como continuidade deste trabalho 

pretende-se testar a ferramenta em escolas carentes onde o desempenho dos usuários (entre 

eles aluno e professores) será analisado de forma quantitativa. 

 

Palavras chave: redes MANET, redes peer-to-peer, dispositivos android. 
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VISUALIZAÇÃO VOLUMÉTRICA INTERATIVA DE DADOS MECÂNICOS 

PARA MOBILE. 

 

Orientando: Ricardo Sousa da COSTA – Bolsista PIBIC/FAPEMA. 

Acadêmico do Curso de Engenharia da Computação – CCT/UEMA. 

 

Orientador: Fernando Jorge Cutrim DEMETRIO. 

Prof. Dr. Do Curso de Engenharia da Computação – CCT/UEMA 

 

A visualização de dados é uma atividade com aplicações em diversos domínios de 

conhecimento e o aumento crescente no volume de dados dificulta o processo de 

visualização tradicional realizado localmente em uma máquina-cliente devido ao alto custo 

computacional para manipular e exibir os volumes de dados. Os dados volumétricos são 

provenientes de duas fontes principais, simulação e aquisição. Este trabalho tem como o 

objetivo o desenvolvimento de um aplicativo para visualização de imagens interativas 

tridimensionais para mobile que permita uma maior acessibilidade dos dados volumétricos 

com maior riqueza de detalhes, sem grandes gastos de memória ou processamento 

utilizando o Open Gl. Ao iniciar o projeto foi feito uma análise das grandes plataformas 

que são encontradas e da variedade de linguagens de programação, após a escolha deu-se 

início ao desenvolvimento do dispositivo. Ao concluir a análise optou-se pela escolha de 

utilizar a plataforma android a com a linguagem Java (tabela 1).  

 

Tabela 1: Analise das linguagens. 
 LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÂO 

 HTML 5 C # JAVA OBJECT C 

Acessibilidade a 

Dispositivos 

Móveis 

X X X X 

Plataformas aceitas ANDROID e IOS ANDROID ANDROID IOS 

Suporte a 

aplicações gráficas 
X X X X 

Suporte de API’s 

Open Gl 
- - X - 

 

A escolha do android levou-se em consideração devido a biblioteca do Open Gl que dá 

uma acessibilidade ao acesso de imagens bidimensionais e tridimensionais, possuindo 

API’s especificas para todas as versões do android. O projeto foi iniciado utilizando os 

moldes básicos aceito pelo Java utilizando sdk do android e a API Open Gl ES 2.0 

suportado por dispositivos com o sistema operacional android 2.2 a superiores. A seguir 

temos a FIGURA 1 feita durante a execução do aplicativo em um dispositivo móvel com 

alto poder computacional. A movimentação do objeto se dá por meio do toque diretamente 

na tela sem nenhum auxilio de botões ou painéis em sua aplicação. A imagem rotasiona 

nos eixos X, Y e Z, mas com a entrada de dados para a aplicação se dá a partir do toque, só 

é possível o recebimento de dados para dois eixos de coordenadas devido ao fato de 

dispositivos computacionais trabalharem somente com duas dimensões podendo estar 

serem movimentadas, assim para atribuir valor a terceira coordenada optou-se que essa 

coordenada recebesse o valor da soma das duas outras coordenadas. 
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A imagens executadas dentro deste aplicativo só poderão ser executadas no formato .Obj, 

caso a imagens a ser executada tenha um formato diferente do proposto a mesma não 

poderá ser executada ou a mesma deverá sofrer modificações para poder ter o formato .Obj 

e ser executada, lembrando que o aplicativo não faz chamada ou abertura de imagens 

escolhidas pelo usuário. Qualquer imagem a ser executada no aplicativo deverá ser 

acrescentada no projeto raiz e compilado para poder ser executado no dispositivo móvel. A 

entrada de dados ao aplicativo se dá por toque na tela. Qualquer movimentação na tela com 

o toque de 1 dedo fará o objeto se movimentar de acordo com o seu movimento. Utilizando 

o toque com 2 dedos teremos a função do Zoom In que poderá ter qualquer tipo de 

movimentação que executará a função proposta. Para a função Zoom Out utilizasse o toque 

com 3 dedos com qualquer movimentação. Se o objeto for afastado a máximo suficiente e 

o usuário tentar afastá-lo mais ainda o objeto inverterá e começará a aumentar seu tamanho 

tendo todas as suas funções de Zoom invertidas. Para a movimentação diversa usasse o 

toque com 5 dedos. Sendo que a movimentação na vertical o movimento deve ser contrário 

e na horizontal no mesmo sentido que deseja que o objeto se movimente. Foi realizado um 

teste em 3 dispositivos todos do fabricante SAMSUNG onde o resumo do teste se encontra 

na TABELA 2.  

 

 

Figura 1. Imagem gerada a partir do 

aplicativo em funcionamento. Aplicativo 

sendo executado no dispositivo Tablet no 

modelo GT – P3110 do fabricante 

SAMSUNG de 7 polegadas. 
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Tabela 2: Teste da Aplicação em dispositivos. 

 Galaxy Tab 2 Galaxy S Duos Galaxy Star Trios 

Modelo GT-P3110 GT-S7562L GT-S5283B 

Tamanho da tela 7” 4” 3,14” 

Versão Android 
4.0.3 Ice Cream 

Sandwich 

4.0.3 Ice Cream 

Sandwich 
4.1.2 Jelly Bean 

Funcionamento de 

Todas as Funções 
X X - 

Problemas na 

Instalação 
- - - 

Travamento na 

Aplicação 
- - - 

Travamento no 

Dispositivo 
- - - 

Problema Encontrado - - 

Não consegue executar 

as funções que 

possuem mais de 2 

toques simultâneos na 

tela.  

Aconselhável o Uso X X - 

 

Neste projeto foi demonstrado todo o desenvolvimento deste projeto em 1 (um) ano de 

trabalho mostrando os nossos resultados e o que pode ser feito para aperfeiçoar este 

trabalho. Mesmo com a aparente facilidade do projeto, a cada teste já realizado, parágrafos 

lidos é possível se encontrar coisas novas que devem ser aperfeiçoadas e ajustadas para 

serem incorporadas ao projeto. 

 

Palavras-chave: Aplicativos. 3D. processamento de imagens. 
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3.1 CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

3.1.1 Veterinária 
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ANÁLISE IMUNO-HISTOQUÍMICA DE LESÕES DA PLACENTA DE BOVINOS 

INFECTADOS POR NEOSPORA CANIUM ORIUNDOS DE MATADOUROS DA 

ILHA DE SÃO LUÍS-MA. 

 

Orientanda: Allana Freitas BARROS – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Medicina Veterinária – CCA/UEMA. 

 

Orientador: Fábio Henrique Evangelista de ANDRADE. 

Prof. Dr. Adjunto do Departamento de Patologia CCA/UEMA  

 

Colaboradores: Ana Lúcia ABREU SILVA – Doutora em Biologia Parasitária – 

FIOCRUZ, Pesquisador Nível 1 CNPq; Prof. Dr. José Arnodson COELHO de Sousa 

Campelo – Doutor em Medicina Veterinária – UNESP; Prof. Dr. Ferdinan Almeida MELO 

– Doutor em Patologia – UFMG; Profa. Dra. Ana Clara Gomes dos Santos – Doutora em 

Parasitologia Veterinária – UFRRJ; Vanessa de Oliveira SANTOS JACINTO; Aarão 

Filipe ATAÍDES LIMA; Higor da Silva FERREIRA – Bolsistas IC/UEMA. 
 
A neosporose bovina é causada pelo parasito coccídeo e formador de cistos, Neospora 

caninum, descrito e caracterizado pela primeira vez em cães, nos EUA (DUBEY,1988). 

Pertence ao filo Apicomplexa, semelhante ao Toxoplasma gondii, mas possui diferenças 

estruturais e antigênicas. Apresenta três estágios infecciosos: bradizoítos, taquizoítos e 

esporozoítos. Os bradizoítos representam o estágio de proliferação lenta, no qual os 

parasitos formam cistos teciduais, principalmente no sistema nervoso central. Os 

taquizoítos e bradizoítos são os estágios intracelulares encontrados nos hospedeiros 

intermediário (DUBEY,1996). O ciclo biológico da neosporose tem como hospedeiro 

definitivo o cão, que elimina oocistos do parasito nas fezes os quais, após esporulação, são 

ingeridos por um hospedeiro intermediário, que pode ser o bovino, equino, cervídeo, 

caprino e ovino, e nestes formar cistos teciduais. Entretanto, este tipo de transmissão 

(horizontal) não é frequente, sendo a maioria das infecções por Neospora ocorrer com a 

transmissão de modo vertical (Mc ALLISTER, 1998). Sinais clínicos de neosporose em 

bovinos são observados aborto, infertilidade, nascimento de bezerros natimortos e doentes. 

O aborto é o resultado da transferência congênita dos taquizoítos para o feto, durante a 

gestação. O diagnóstico da neosporose bovina é realizado pela sorologia, pelo exame 

parasitológico e com o auxílio dos exames histopatológico, imunohistoquímico e de reação 

em cadeia da polimerase (PCR), os quais auxiliam nas análises do estágio de infecção e sua 

correlação com comportamento biológico e lesões observadas em tecidos de eleição pelo 

parasito. O isolamento das formas infectantes mediante inoculação do material suspeito em 

cultivo celular ou em animais de laboratório favorece na averiguação dos principais 

sintomas clínicos. Resultados positivos na sorologia indicam infecção, mas não confirmam 

a causa do aborto como sendo originários da neosporose, isso apenas é conseguido com a 

realização do exame histopatológico associado à imunohistoquímica, técnicas específicas 

para o diagnóstico dessa enfermidade (ANDERSON, 2000). Objetivou-se com esse 

trabalho avaliar a infecção parasitária do Neospora caninum, aplicando-se as técnicas de 

imunohistoquímica e histopatologia para descrição das alterações patológicas e lesões 

produzidas em placentas e úteros de vacas oriundas de matadouros da ilha de São Luís. 

Foram coletadas 30 amostras sanguíneas para a obtenção do soro e 30 amostras 

correspondentes de placenta e útero. Selecionamos 16 amostras de placenta para a 

realização da técnica de imunohistoquímica. Os fragmentos de placenta foram fixados em 

suspensão de formalina tamponada a 10%, transportados ao Laboratório de 

Anatomopatologia da Universidade Estadual do Maranhão, onde foi realizado 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  607 

processamento pelos métodos histológicos de fixação e inclusão em blocos de parafina. Os 

cortes histológicos de 4µm foram submetidos ao protocolo de imunohistoquímica com 

reativação antigênica pela Streptavidina-Peroxidase. No material analisado observamos 

positividade em cinco amostras de placentas de bovinos, e os achados histopatológicos 

foram compatíveis com o grau de sensibilização imunohistoquímico (Figura 01). Cabral et. 

al (2009) evidenciaram que o parasito se localiza com maior frequência na placenta, no 

cérebro e coração dos fetos abortados que em outros órgãos, sendo principalmente 

detectado no início da gestação, o que confirma a observação deste trabalho quanto a 

presença em tecidos de órgãos da esfera reprodutiva de bovinos. As lesões placentárias 

geralmente se limitam ao cotilédone e consistem de áreas focais de necrose e inflamação 

com presença de taquizoítos no trofoblasto (BARR, 1991). As lesões mais frequentemente 

descritas em placentas de bovinos com neosporose demonstraram padrão degenerativo e 

inflamatório acompanhados de áreas de necrose multifocal e infiltrado de células 

mononucleares (SHIVAPRASAD, 1989; LINDSAY, 1993; DUBEY, 1988). No presente 

estudo, os achados mais comuns foram a presença de edema no córion liso e no viloso, 

congestão, presença de hemossiderina e hemorragia no córion liso (Figura 02). Com estes 

resultados pode-se afirmar a presença do agente Neospora caninum em bovinos abatidos 

em matadouros da ilha de São Luís, de onde provêm a carne que supre a população 

ludovicense. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Cortes histológicos de placenta bovina marcados por imunohistoquímica. A e 

C. 40x. B. e D. 40x – Observar a marcação de taquizoítos de Neospora caninum (setas), 

agregados de taquizoítas do parasito marcado pela técnica de imunohistoquímica 

Streptavidina biotina peroxidase (círculo avermelhado). 
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Figura 02. Cortes histológicos de placenta bovina corados por H&E. Padrão normal do 

tecido em que se observa as vilosidades A. 10x. Setas pretas B. 40x – Observa as áreas de 

edema no corion liso (setas amarelas) e a presença de células mesenquimais (seta 

vermelha). C. 40x - Edema no corion liso 9setas amarelas) depósito de hemossiderina 

(cabeça de seta preta), hemossiderose (cabeça de setas pretas). D. 40x - Congestão 

intravascular (cabeças de seta com contorno branco) e hemorragia no corion liso (setas 

pretas). 

 

Palavras-chave: Neospora bovino, imunohistoquímica, matadouro. 
 

REFERÊNCIAS 

ANDERSON, M. L.. ADRIANARIVO, A. G; CONRAD P. A. Neosporosis in cattle. 

Animal Reproduction Sience. v. 60-61, p. 417-431. 2000. 

BARR, B. C. et al. Neospora-like protozol infections with bovine abofiion. Veterinary 

Pathology, Thousand Oaks, v. 28, n. 2, p. 110-116, Mar. 1991. 

CABRAL, A. D. Pesquisa de Neospora caninum em fetos bovinos abortados utilizando 

análises histológicas (HE), imunoistoquímica (IHQ) e nested PCR. Dissertação 

(Mestrado) Instituto Biológico (São Paulo). Programa de Pós Graduação. –São Paulo, 

2009. 

DUBEY, J.P., LINDSAY, D.S. A review of Neospora caninum and neosporosis. Vet 

Parasitol, v.67, p.1-59, 1996. 

  

  

 
 
 

_______ 40µm 

 
 
 

_______ 20µm 

 
 
 

_______ 20µm 

 
 
 

_______ 20µm 

A B 

C D 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  609 

DUBEY, J.P.; HATTEL, A.; L.; LINDSAY, D.S.; TOPPER, M. J.Neonatal Neospora 

caninum infection in dogs: isolation of the caus ative agent and experimental transmission. 

Journal AmericanVeterinary Medical Association, v. 193, p.1259-1263, 1988. 

LINDSAY, D. S.; SPEER, c.A.; TOIVIO-KINNUCAN, M.A.; DUBEY, J.P.  

BLAGBURN B.L. Use of infected cultured cells to compare ultrastructural features of 

Neospora caninum from dogs and Toxoplasma gondii. American Journal Veterinall'  

Research. v.54, p.103-106, 1993. 

MCALLISTER M. M.; DUBEY, J. P.; LINDSAY D. S.; JOLLEY, W. R.; WILLS, R. A., 

MCGUIRE, A. M. Dogs are definitive hosts of Neospora caninum. International Journal 

for Parasitology, v. 28,p.1473-1478, 1998. 

SHIVAPRASAD H.L. ELY R.; DUBEY J.P. Neospora-like protozoan found in na aborted 

bovine placenta. Veterina71' Parasitology, v.34, n. 1-2, p. 145-148, 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  610 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE LEISHMANICIDA IN VITRO DO EXTRATO 

BRUTO E DAS FRAÇÕES QUÍMICAS DA ESPÉCIE VERNONIA FERRUGINEA 

(ASSA-PEIXE) 

 

Orientando: Breno Glaessner Gomes Fernandes de SOUZA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmico do Curso de Medicina Veterinária – CCA/UEMA. 

 

Orientadora: Ana Lúcia ABREU SILVA. 

Prof.ª Dr.ª do Departamento de Patologia CCA/UEMA. 

 

Colaboradores: Fábio Henrique Evangelista de Andrade – Prof. do Departamento de 

Patologia CCA/UEMA; Joicy Cortez de Sá – Doutoranda em Biotecnologia / RENORBIO; 

Renata Mondêgo Oliveira – Mestranda em Ciência Animal/UEMA; Higor da Silva 

Ferreira - Graduando em Medicina Veterinária/UEMA; Vanessa de Oliveira Santos Jacinto 

– Graduanda em Medicina Veterinária/UEMA; Anderson Cássio Campelo Costa – 

Graduando em Medicina Veterinária/UEMA; Aarão Filipe Ataídes Lima – Graduando em 

Medicina Veterinária/UEMA; Marina Fernandes Dominici – Graduanda em Medicina 
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A leishmaniose é uma zoonose de grande importância na saúde pública e, de acordo com a 

Organização Mundial da Saúde, encontra-se entre as seis maiores endemias consideradas 

prioritárias no mundo (WHO, 2011). Poucos avanços foram empreendidos no combate à 

leishmaniose. O tratamento de primeira escolha continua sendo o antimônio, agora 

pentavalente; entretanto, o grande número de relatos de efeitos colaterais faz com que em 

alguns casos o tratamento seja interrompido (CROFT, 2003; MINODIER, 2007). O assa-

peixe (Vernonia-ferruginea) é uma planta muito utilizada na medicina popular para o 

tratamento de bronquites, tosses, hemorroidas, contusões, uma vez que uma significativa 

parte da população ainda utiliza as plantas para fins curativos (RODRIGUES, 2006). 

Tendo em vista que há poucos trabalhos que comprovem a atividade anti-leishmania do 

Assa-peixe, no presente trabalho propõe-se avaliar a capacidade leishmanicida in vitro do 

Assa-peixe (V. ferruginea). Objetivou-se avaliar a capacidade leishmanicida in vitro do 

extrato bruto e das frações provenientes das folhas de Vernonia ferruginea. As folhas da V. 

ferruginea foram coletadas no herbário “Ático Seabra” do departamento de Farmácia da 

Universidade Federal do Maranhão e foram submetidas a processos de trituração, 

maceração com álcool, filtração e rotoevaporação para a obtenção do extrato etanólico 

bruto (EEB). O fracionamento do extrato bruto foi feito por partição sequencial utilizando 

os solventes: acetato de etila, clorofórmio e metanol. As frações foram obtidas através de 

métodos cromatográficos e posteriormente avaliada a atividade leishmanicida de cada uma 

delas. O extrato etanólico bruto também foi submetido à analise fitoquímica para 

determinação dos metabólitos secundários que possuam atividade anti-leishmania. Para o 

cultivo do parasito, formas promastigotas de Leishmania amazonensis foram mantidas em 

meio RPMI suplementado com 10% de soro fetal bovino, estreptomicina e penicilina, a 

26ºC em estufa BOD. Para o cultivo das células, macrófagos da linhagem J774. G8 foram 

cultivados em frascos de 25 cm² com meio RPMI, suplementado com de soro fetal bovino, 

L-glutamina, bicarbonato de sódio, penicilina  e estreptomicina, incubados a 37 ºC. O 

ensaio de citotoxicidade In vitro do extrato de V. ferrugínea, foi feito através do ensaio 

colorimétrico MTT (Mosmann, 1983). Utilizou-se placas de 96 poços e em cada poço 

foram adicionados 100 µl de macrófagos J774.G8. Depois, adicionou-se nos poços 100 µl 

do extrato bruto do Assa-peixe em concentrações seriadas de 0,97 a 500 µg/mL. Após as 

adições das células e do extrato, as placas foram incubadas por 24 horas em estufa e após 
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esse período foram adicionados 20 µl de MTT e incubou novamente a placa em estufa e a 

placa foi centrifugada a 1500 rpm por cinco minutos, depois foi retirado 200 µl do 

sobrenadante de cada poço, sendo adicionados e homogeneizados 100 µl de DMSO (droga 

de referência) em cada poço. A seguir, foi realizada a leitura em espectrofotômetro e 

citotoxidade foi expressa, determinando a concentração que inibe 50% do crescimento 

celular (CC50), através do programa GraphPad Prism 5. Para a obtenção da concentração 

de inibição de crescimento (IC50), utilizou-se placas de 96 poços com o extrato( Com 

concentrações variando entre 0,97 a 500 mg) diluído em Dimetilsulfóxido (DMSO) e 

posteriormente feito os poços controle. Posteriormente adicionou-se 100 μL de cultura de 

formas promastigotas de L. amazonensis em cada poço e no microscópio invertido 

verificou-se a viabilidade das formas promastigotas mensurada no final dos intervalos de 

24, 48 e 72 horas, com a mobilidade classificada em 0 (nenhum parasito), 5 (poucas formas 

viáveis) e 10 (formas viáveis). A atividade leishmanicida foi mensurada mediante a 

contagem de parasitas viáveis em câmara de Newbauer e determinou-se a IC50 do extrato 

do assa-peixe. Os metabólitos secundários presentes no extrato foram apenas 2: taninos e 

triterpenos. Os taninos apresentam atividades biológicas como a capacidade de formar 

complexos com íons metálicos, possui atividade antioxidante, sequestradora de radicais 

livres e de formar complexos com outras moléculas incluindo polissacarídeos e proteínas 

(OKUDA, 2005). A atividade leishmanicida de um triterpeno extraído do fruto do 

Combretum leprosum, demonstrou uma excelente atividade contra L. amazonensis (TELES 

et al., 2011). Esta figura mostrará os resultados da Citotoxicidade : 

 

Figura 1 – Avaliação da citotoxicidade em macrófagos, cultivados em meio RPMI, a 37ºC 

com 5% CO2 e tratados por 24 h com extrato etanólico bruto das folhas de Vernonia sp. 

nas concentrações de 0,97 a 500 μg/mL. IC50 = 44,32 μg/mL. 
 

Na atividade do extrato contra formas promastigotas de L. amazonensis, a IC50 foi de 10,60 

μg/mL. A figura 2 ilustra as concentrações testadas: 
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Figura 2 – Atividade leishmanicida in vitro do extrato etanólico bruto das folhas de 

Vernonia sp. nas concentrações de 0,97 a 500 μg/mL em formas promastigotas de 

Leishmania amazonensis (10
6 

parasitos/ ml). 

 

O resultado das frações indicou que o acetato de etila e o metanol apresentaram IC50 

superiores ao da planta em estudo e somente o clorofórmio com IC50 de 9,651 μg/mL 

apresentou melhor atividade leishmanicida. 

 

Palavras-chave: Leishmanicida. Vernonia ferruginea. In vitro. 
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Os suínos nativos da Baixada Maranhense constitui importante fonte de proteína de origem 

animal e renda para as famílias rurais da região, por serem animais adaptados as condições 

do sistema de criação ultraextensivo. Apesar de estarem submetidos a condições precárias 

de manejo sanitário, os animais apresentam tolerância à nematodiose gastrintestinal, 

podendo estar diretamente relaciona a sua alimentação natural (MACÊDO et al., 2013 e 

BRANDÃO et al., 2013). Nos últimos anos vem se buscando alternativas para a 

substituição dos tratamentos convencionais no controle de parasitas, como o uso de 

fitoterápicos que possui como vantagens a grande variabilidade de espécies existentes, 

baixo custo dos produtos, fácil disponibilidade na propriedade e baixa contaminação do 

ambiente. Objetivou-se avaliar in vitro a eficácia anti-helmíntica de Extratos Botânicos 

Aquosos Desidratados (EBAd) e Hidroalcoólicos Desidratados (EBHAd) dos vegetais 

nativos tubérculo do Junco Roliço (Cyperus articulatus) e do Aguapé Roxo (Nymphaea 

amazonum) e das sementes da Folha do Campo (Thalia geniculata) em cultivo de larvas de 

suínos nativos criados extensivamente na Baixada Maranhense. Após a identificação em 

exsicata dos vegetais no Herbário Rosa Mochel (Figura 1), os mesmos foram submetidos a 

desidratação à sombra e em estufa a 65ºC e moagem para a obtenção do pó (matéria-prima), em 

seguida foi realizado o processamento para formulação do EBAd na concentração de 0,125 g/mL 

(solução mãe). Para o EBHAd foi adicionado álcool a 70% nas seguintes proporções à matéria-

prima 300g:900mL (Junco Roliço), 300g:1800mL (Aguapé Roxo) e 155g:465mL (Folha do 

Campo), o extrato bruto foi concentrado em evaporador rotativo para eliminação total do solvente. 

Os produtos obtidos para o EBAd e EBHAd foram diluídos em água destilada até obter as 

concentrações de 0,0625 g/mL (50%), 0,03125 g/mL (25%) e 0,00625 g/mL (5%). As amostras de 

fezes foram submetidas individualmente a exames coproparasitológicos pela Técnica de Willis 

(1927) e contagem de ovos por gramas de fezes (OPG) pelo método de Gordon & Whitlock 

modificado (1939). Amostras de fezes superior a 1000 OPG foram homogeneizadas em “pool” para 

a realização do teste in vitro em cultivo de larvas (UENO; GONÇALVES, 1998). As diferentes 

concentrações dos EBAd e EBHAd dos vegetais (0,0625; 0,03125 e 0,00625 g/mL) foram testadas 

nos cultivos de larvas, utilizando-se 4g de fezes, 4g de serragem e 4mL do extrato, incubados por 

sete dias. O delineamento experimental foi realizado em triplicata para assegurar a validação dos 

resultados. Nos controles positivos e negativos, cultivos de larvas foram tratados com Albendazol 

(50g/1000 mL (5%)) e água destilada, respectivamente. As larvas infectantes recuperadas dos 

cultivos tratados com EBAd e EBHAd foram quantificadas em microscópio óptico (100 e 400x) 

através da leitura de larvas ativas (rápidas e lentas) e mortas. A eficácia do EBAd foi comparada 

com os dados padronizado pelo teste de redução de larvas segundo Le Jambre (1995). Considerou-
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se a eficácia do extrato testado a partir do percentual de mortalidade larval acima de 95% 

(BRASIL, 1990). 

 
Figura 1 – Vegetais identificados e registro em exsicata, respectivamente: a) Cyperus 

articulatus, nº4237; b) Nymphaea amazonum, nº4231; e c) Thalia geniculata, nº4233. 

Os resultados encontrados na eficácia dos EBAd, demonstra atividade anti-helmíntica com 

sensibilidade de larvas de nematódeos gastrintestinais acima de 60% para o tubérculo do 

Junco Roliço e para as sementes da Folha do Campo, apesar de não apresentar eficácia de 

acordo com os critérios padronizados por Brasil (1990), podendo-se inferir que 

provavelmente com o aumento da concentração (g) teremos resultados satisfatórios quanto 

à ação desses vegetais. No controle positivo foi verificado que a droga utilizada apresentou 

100% de mortalidade das larvas (Tabela 1). 

Tabela 1 - Eficácia de Extrato Botânico Aquoso do tubérculo do Junco Roliço (Cyperus 

articulatus) e do Aguapé Roxo (Nymphaea amazonum) e das sementes da Folha do Campo 

(Thalia geniculata) desidratados, em cultivos de larvas de nematódeos gastrintestinais de 

suínos da região da Baixada Maranhense. 

Concentração (g/mL) 
Eficácia (%) 

Junco Roliço Aguapé Roxo Folha do Campo 

0,00625 48,78 38,92 77,11 

0,03125 73,60 53,20 81,48 

0,0625 66,58 32,06 59,47 

CP* (0,033) 100 100 100 

CN* - - - 
CP*= controle positivo (Albendazol 5%) (µl/mL)  CN*= controle negativo= média larvas 30,91±29,4 

Para EBHAd do Junco Roliço e Aguapé Roxo apresentaram eficácia de 100% na inibição 

dos ovos dos nematódeos gastrintestinais, não sendo observado larva de 3º estágio nas 

amostras dos cultivos em todas as concentrações testadas. Quanto ao EBHAd-Folha do 

Campo foi verificado a eficácia somente nas concentrações de 0,0625 e 0,03125g/mL. No 

controle positivo foi verificado que a droga utilizada apresentou 100% de mortalidade das 

larvas (Tabela 2) 

Tabela 2 - Eficácia de Extrato Botânico Hidroalcoólico dos tubérculos do Junco Roliço 

(Cyperus articulatus) e do Aguapé roxo (Nymphaea amazonum) e das sementes da Folha 

do Campo (Thalia geniculata) desidratados, em cultivos de larvas de nematódeos 

gastrintestinais de suínos da região da Baixada Maranhense. 

Concentração (g/mL) 
Eficácia (%) 

Junco Roliço Aguapé Roxo Folha do Campo 

0,00625 100 100 77,40 

0,03125 100 100 98,83 

0,0625 100 100 99,85 

CP* (0,033) 100 100 100 

CN* -   

CP*= controle positivo (Albendazol 5%) (µl/mL)  CN*= controle negativo= média larvas 228,67±238,92 

a b c 
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Conclui-se que o EBAd dos vegetais nas concentrações testadas não apresenta eficácia 

anti-helmíntica para nematódeos gastrintestinais dos suínos da Baixada Maranhense, 

embora recomenda-se observar o aumento na quantidade (g) da matéria-prima na obtenção 

do extrato. O EBHAd dos vegetais apresentam eficácia anti-helmíntica em todas as 

concentrações testadas para os tubérculos do Junco Roliço e Aguapé Roxo, e as sementes 

da Folha Campo nas concentrações superiores a 25%. Os nematódeos gastrintestinais que 

infectam os suínos nativos do município de São Bento na Baixada Maranhense não possui 

resistência a formulação química comercial do antiparasitário Albendazol (5%). 

 

Palavras-chave: Fitoterápico. suíno baixadeiro. Baixada Maranhense 
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A presença de células endócrinas no sistema digestório foram descritas inicialmente por  

HEIDENHAIN (1870), porém FEYTER (1938) foi o primeiro pesquisador a reconhecer o 

intestino e o pâncreas como os principais órgãos onde se localizam as células do sistema 

endócrino, o qual ele denominou de sistema endócrino difuso. Esse sistema foi assim, 

denominado porque as células não constituem um órgão específico, e se encontram 

dispersas por vários órgãos, dentre eles, órgãos do sistema nervoso, digestório, respiratório 

e urogenital. Células endócrinas do tipo argirófilas e argentafins foram identificadas no 

epitélio de revestimento da mucosa do intestino grosso de K. scorpioides. As células que 

atingem a luz do órgão com seus processos citoplasmáticos denominados “tipo aberto”, e 

as de localização próxima à membrana basal “tipo fechado” (PEREIRA, 2000). Sendo 

assim, com a finalidade de preencher a lacuna proporcionada pela escassez de dados 

biológicos e morfológicos sobre muçuã, objetivou-se com a presente pesquisa identificar, 

mediante a utilização de imunohistoquímica o hormônio gastrina no intestino grosso dessa 

espécie de réptil.   O objetivo do presente trabalho foi identificar gastrina em células 

endócrinas do intestino grosso do muçuã Kinosternon scorpioides (Kinosternidae). Na 

presente pesquisa foram utilizados fragmentos de intestino grosso de 06 exemplares 

adultos (três machos e três fêmeas) de K. scorpioides incluídos em blocos com parafina. O 

material utilizado é decorrente de outros projetos de pesquisa desenvolvidos por Pereira 

(2000), sob licença do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA/MA), processo No 001860/97- 44 

licença No 001 e processo No 02012.0011860/97- 44, licença No 003/98. Cortes semi-

seriados de quatro μm de espessura foram obtidos em micrótomo rotativo, distendidos em 

banho-maria histológico, e fixados em lâminas histológicas previamente tratadas. Do 

segmento do intestino grosso foram preparadas cerca de 10 lâminas contendo pelo menos 

dois cortes em cada uma, a fim de serem submetidas à técnica de coloração. Os cortes dos 

segmentos de intestino grosso foram submetidos à técnica da Estreptoavidina peroxidase 

para detecção de antígenos de gastrina presente no epitélio de revestimento. Na sequência, 

as lâminas, contendo os cortes de tecidos parafinados, foram desparafinados em xilol por 

20 minutos, hidratados em soluções decrescentes de alcoóis e submetidos a um banho em 

PBS. Posteriormente, fez-se o bloqueio da peroxidase endógena adicionando-se ao banho 

de PBS o peróxido de hidrogênio por 30 minutos à temperatura ambiente. As lâminas 

foram, então, cobertas com solução de bloqueio de sítios de ligações inespecíficas e 

incubadas em câmara úmida por 30 minutos à temperatura ambiente. Logo após, o 
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anticorpo primário foi adicionado em quantidade suficiente para recobrir os fragmentos, 

sendo as lâminas incubadas por 18 a 24 horas em câmara úmida a 4ºC. A seguir, foi 

adicionado o anticorpo secundário biotinilado e as lâminas foram novamente incubadas em 

câmara úmida por 30 minutos à temperatura ambiente. Adicionou-se, então, o complexo 

estreptoavidina peroxidase seguido de incubação por 30 minutos em câmara úmida à 

temperatura ambiente. A reação foi revelada utilizando-se solução de Diaminobenzidina 

(DAB) a 0,024% em PBS acrescida de solução de peróxido de hidrogênio 40 volumes a 

0,16% em PBS, por cinco minutos à temperatura ambiente. Posteriormente, foi feita a 

lavagem das lâminas em água corrente e contra-coloração com Hematoxilina de Harris. As 

lâminas foram então desidratadas em alcoóis crescentes, diafanizadas em xilol, e montadas 

com bálsamo sintético. Células imunorreativas à gastrina foram identificadas no epitélio de 

revestimento do intestino grosso do K. scorpioides. Tais células endócrinas foram 

classificadas como do “tipo aberto” e “tipo fechado”, conforme a proximidade com a luz 

do órgão (Figura1). As células endócrinas observadas no tubo digestivo de K. scorpioides 

assemelharam-se à descrição realizada por SANTOS & ZUCOLOTO (1996), e são 

classificadas em grupos de células argirófilas e células argentafins isso de acordo com o 

poder de reter sais de prata (NIKONOV & KHOMERIKI, 1977; POLAK et al., 1993; 

PEREIRA, 2000). São poucas as pesquisas que relatam a presença de células 

imunorreativas a gastrina na mucosa do intestino grosso de répteis, no Caiman latirostris 

(YAMADA et al., 1987), no Testudo graeca, Mauremys caspica e Lacerta lepida (PEREZ-

TOMAS et al., 1989); em Egernia kingii (ARENA et al., 1990). A análise dos resultados 

do presente trabalho permitiu concluir que: Confirmou-se a presença de células 

imunorreativas à gastrina no intestino grosso do muçuã, e que as células imunorreativas à 

gastrina são restritas ao epitélio de revestimento da mucosa do intestino grosso.  

 

                  
Figura 1. Fotomicrografia com células imunorreativas à 

gastrina (setas) no epitélio de revestimento do intestino 

grosso de K. scorpioides, estreptoavidina-peroxidase; (Barra 

= 20 µm). 

 

Palavras-chave: Imunohistoquímica. Gastrina. Intestino Grosso. 
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Devido à capacidade para realizar diversas atividades que requerem força de trabalho, 

transporte e esporte os equinos são animais de grande serventia ao homem. Porém, o 

emprego frequente e muitas vezes inadequado desses animais nessas atividades os, os 

expondo à lesões principalmente nas estruturas músculo-esqueléticas do aparelho 

locomotor (Aranzales et al., 2007; Betto Filho et al., 2007), entre as quais, as da coluna 

toracolombar. O diagnóstico de lesões toracolombares em equinos é comumente realizado 

por exame físico, mas, recentemente, a termografia tem sido também utilizado e de grande 

valia (Alves et al., 2008). Este estudo objetivou diagnosticar através de exames clínico e 

termográfico lesões na coluna toracolombar de equinos de policiamento montado e 

hipismo, na ilha de São Luís, Maranhão, Brasil. Foram utilizados 15 equinos (Equus 

caballus) com histórico de lombalgia (dor na coluna toracolombar), adultos, com idade 

entre seis a 18 anos, de ambos os sexos, de diferentes raças, com peso corporal entre 350 e 

470 Kg. A pesquisa foi realizada no Esquadrão de Polícia Montada (EPMont) da Polícia 

Militar do Maranhão, em São Luís, Maranhão. Foi realizada a resenha dos animais com 

queixa de sensibilidade na coluna torácica e, ou lombar. Com o equino em estação e 

repouso, contido em brete, foi realizada a termografia da coluna toracolombar utilizando 

aparelho termógrafo modelo E40-FLIR, e no exame físico, os tecidos da coluna torácica 

(T) e lombar (L) foram avaliados por inspeção e palpação. Na inspeção do animal parado 

foi observada presença de atrofia muscula, escoliose, cifose, fasciculação muscular, 

desnível da tuberosidade sacral e lesão por sela. Na Palpação da coluna toracolombar 

avaliou-se presença de desalinhamento de processos espinhosos, dor torácica, dor lombar, 

espasmos muscular, fasciculação muscular, desalinhamento dos processos espinhosos, dor 

na linha média. Nos resultados do exame termográfico, foram encontrados no total de 34 

termopontos (T) quentes (Q) ou frios (F) na região da coluna toracolombar (tabela 1). Na 

coluna torácica, ocorreram nove TPQ do lado direito e 16 no esquerdo, e TPF foram 

encontrados um no lado esquerdo e um no direito (tabela 1), estando os TPQ e TPF 

situados principalmente na região próxima a cernelha (T7 a T10) (figura 1). Em relação à 

coluna lombar foram encontrados cinco termopontos quentes do lado direto e dois do lado 

esquerdo. Termo pontos frios não foram encontrados (tabela 1). 

 

Tabela 1.Termopontos quentes ou frios diagnosticados na coluna toracolombar de equinos 

de policiamento montado. 

Termopontos Coluna Torácica Coluna Lombar 

Direita Esquerda Direita Esquerda 

Quentes 9 16 5 2 

Frios 1 1 0 0 

Total = 34 10 17 5 2 
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              Figuras 8e 2 -  Termopontos quentes (cores branca e vermelha) e frios  

                                  (cor azul) na coluna toracolombar de equino. 

 

Na inspeção, observou-se um animal com ferida por sela do lado direito entre as vértebras 

T8 – T9 e dois animais entre as vértebras T8 e T16 do lado esquerdo. Um animal 

apresentou alopecia próxima a T7 do lado direto, outro com atrofia muscular do lado 

esquerdo próximo a T9, dois animais com pouca massa muscular na região da coluna 

torácica (um de T10 a L6, outro de T10 a T18) e um ao nível de L1- L6, o que totalizou 

oito animais (tabela 2).  

 

Tabela 2. Lesões diagnosticadas ao exame físico de inspeção realizado na coluna 

toracolombar (lados direito e esquerdo) de equinos de policiamento montado. 

Lesões Coluna Torácica Coluna Lombar 

Direito Esquerdo Direito Esquerdo 

Ferida (por sela) 1 (T8-T9) 2 [(T8-T9); (T14-T16)] 0 0 

Alopecia 0 1 (T7) 0 0 

Atrofia muscular 0 1 (T9) 0 0 

Pouca massa muscular 1 (T10-L6) 1 (T10-T18) 0 1 (L1-L6) 

Cifose 0 0 0 0 

Lordose 0 0 0 0 

Escoliose 0 0 0 0 

Fasciculação muscular 0 0 0 0 

Desalinhamento espinhal* T18 – L1 

Total = 8 2 5 0 1 

* Ao nível da linha média, portanto, entre ambos os lados. 

 

Por palpação foram encontrados na região da coluna torácica dois  animais com dor 

muscular do lado direito (um ao nível de T7-T12, outro de T14 a T18), e dois do lado 

esquerdo (T7-T9; T14-T18) do lado esquerdo. Em relação à coluna lombar, dois animais 

do lado direito (L1-L6) e três [dois de L1-L6 e 1 de L1-L4. Um animal apresentou 

desalinhamento espinhal entre as vértebras (T18 e L1) e quatro com dor ao nível de T4-

T10, T14-T16,  T16, e T18 - L1, totalizando 14 animais (tabela 3). 
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Tabela 3. Lesões diagnosticadas ao exame físico de palpação realizado na coluna 

toracolombar (lados direito e esquerdo) em equinos de policiamento montado. 

Lesões Coluna Torácica Coluna Lombar 

Direito Esquerdo Direito Esquerdo 

Dor muscular  2 (T7-T12; T14-T18) 2 ( T7-T9;/ T14-

T18) 

2 (L1-

L6) 

3 [2(L1-L6); 1(L1-L4) 

]   

Espasmo muscular 0 0 0 0 

Fasciculação muscular 0 0 0 0 

Desalinhamento 

espinhal* 

1 (T18 - L1) 

Dor na “linha média”*   4 (T4-T10; T14-T16; T16; T18 - L1) 

Total = 14 

* Ao nível da linha média, portanto, entre ambos os lados 

 

Conclui-se que embora a termografia possa colaborar para situar e qualificar uma lesão 

como aguda ou de natureza inflamatória pelos termopontos quentes, ou crônica e de 

natureza fibrótica ou necrótica pelos termopontos frios, essa nem sempre pode ser 

determinante quanto à dor e à conformação da lesão no determinado sítio de lesão. Como 

se verificou que ocorreram sensibilidades em áreas que não manifestaram TPQ, ou sem 

sensibilidade noutras que havia TPQ, conclui-se também que nem sempre há correlação de 

um ponto térmico específico com a presença ou não de sensibilidade detectada pela 

palpação do ponto.  Portanto, a termografia deve ser um exame “co-adjuvante” no processo 

de avaliação da coluna equina e o exame clínico o imprescindível no diagnóstico de lesões 

na coluna toracolombar dos equinos.  

 

Palavras-chave: Equino ; lombalgia ; termografia  
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Imperatriz representa grande importância na bacia leiteira do Estado do Maranhão. A 

cidade é responsável por metade da produção do Estado (SILVA, J.F. et al, 2013). Com 

isso, a busca por rebanhos mais saudáveis vem sendo almejado no decorrer dos anos. 

Diante disso, o uso de exames complementares como o eritrograma tem sido um aliado, 

por se tratar de um exame prático, de baixo custo e através deste é possível avaliar as 

células vermelhas do sangue (LOPES, S.T.A., et al. 2007). Objetivou-se com este trabalho 

registrar o quadro eritrocitário de vacas em lactação inseridas na região de Imperatriz. 

Tendo em vista que, o sangue está diretamente relacionado à produção de leite, sendo 

responsável pelo transporte de hormônios que controlam o desenvolvimento do úbere, a 

síntese de leite e a regeneração de células secretoras entre as lactações. Além do que, para 

uma vaca produzir 1 kg de leite são necessários que cerca de 400 a 500 litros de sangue 

passem pelo úbere (WATTIAUX, M. A., [s.d.]). Utilizou-se 145 animais de rebanhos 

leiteiros, os quais semanalmente eram sangrados na veia jugular previamente desinfetada 

com iodo a 10% e mediante agulhas hipodérmicas 40x12 era recolhido 5ml de sangue em 

seringas descartáveis e acondicionados em frascos com EDTA, sendo as amostras 

conduzidas em caixa térmica ao laboratório da Universidade Estadual do Maranhão e 

processadas as análises pelos meios convencionais da hematologia clínica, conforme 
(KANEKO et al 1997). Determinando-se a contagem total das hemácias (10

6 
), a dosagem 

da hemoglobina (g/dl) o volume globular (%) e a série hematimétrica absoluta, VGM 

volume globular médio, HGM hemoglobina globular média e  CHGM concentração 

hemoglobina globular média de cada hemácia com intuito de classificar a série 

hematimétrica absoluta. Mediante os resultados obtidos (TABELA 1) se observa valores, 

para hemácia F= 220.1971** e hematócrito F= 1032.3724** que mesmo abaixo da média 

fisiológica para a espécie, registra condicionamento orgânico em compensar os déficits 

existentes com a hemoglobina que se encontrar abaixo dos níveis normais, levando, no 

entanto, um aumento na concentração de hemoglobina globular média, F= 7.9386** como 

resposta fisiológica para melhor transporte de O2 como forma de compensação do 

organismo animal em virtude da baixa quantidade do número de hemácias circulantes e 

produção de leite registrada. 
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Tabela 1 – Demonstrativo dos valores da ANOVA aplicado aos parâmetros do 

Eritrograma obtidos das vacas leiteiras em produção na região de Imperatriz-MA. 

 

Parâmetros             Valor médio      DS        CV            SQ                  F    

 

       Hémacias           6.7171           0.9983    14.86      20.9856             220.1971**                           

       Hemoglobina       10,95             3,28      30.02 

       Hematócrito        30.94             4,26      13,78     14.2690          1032.3724** 

       VGM                   45,21             3,22        7,13 

       HGM                   15,88             4,37       27,56     27115.6470         7.9386** 

      CHGM                 35,22             9,01       25,58 

 
VGM =Volume Globular médio                         HGM = Hemoglobina Globular Média  

CHGM = Concentração de Hemoglobina Globular Média.        ** (P<0,01) 

DS = Desvio Padrão   CV= Coeficiente de Variação   SQ = Soma de Quadrado 

 

A Análise de correlação de Pearson revela na (TABELA 2), alto índice de interação entre 

hemácia e os parâmetros, hemoglobina (P< 0,01) hematócrito (P<0,01), hemoglobina 

globular média (P< 0,01) e Concentração de hemoglobina globular média (P<0,01). 

Parâmetros estes que pela sua importância na homeostase revelam todo metabolismo 

aeróbico das fêmeas em produção, uma vez que, os níveis proteicos balanceados 

registrados nas propriedades visitadas, condicionou esses animais a estas respostas 

hematológicas. 

 

Tabela 2 – Demonstrativo da Correlação de Pearson aplicada aos parâmetros que 

compõem o Eritrograma das vacas leiteiras em produção na região de Imperatriz-MA. 

                                       

Parâmetros   He        Hg             Ht          VGM         HGM                CHGM 

Hemácia                      0,559**     0,494**                    0,347**       0,389** 

Hemoglobina                                0,587**   0,357**    0,869**        0,879** 

Hematócrito                                                 0,246**    

VGM                                                                              0,468         0,334** 

HGM                                                                                                 0,987** 

CHGM                                                          0,334** 
  

VGM=Volume Globular médio                              HGM= Hemoglobina Globular Média  

CHGM = Concentração de Hemoglobina Globular Média.        ** (P<0,01) 

 

          

Figura 1– Etapas realizadas; A– Manejo dos animais nas propriedades; B– realização da 

coleta sangue através da veia jugular; C – realização das análises laboratoriais. 

 

A B C 
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Entende-se por mel o produto alimentício produzido pelas abelhas melíferas a partir do 

néctar das flores ou das secreções procedentes de partes vivas das plantas ou mesmo de 

secreções de insetos sugadores de plantas que ficam sobre partes vivas das mesmas, que as 

abelhas recolhem, transformam, combinam com substâncias específicas próprias, 

armazenam e deixam madurar nos favos da colméia (BRASIL, 2000). O mel maranhense é 

vendido na beira das estradas e feiras em embalagens reaproveitadas ficando vulnerável a 

alterações e fraudes em todas as etapas da cadeia de produção e distribuição. Geralmente, o 

processo de adulteração é feito com a adição de açúcares comerciais, como glicose 

comercial, solução ou xarope de sacarose, melado e solução de sacarose invertida. Porém, 

a forma mais utilizada de adulteração é obtida a partir do caldo de cana-de-açúcar que é 

levado ao fogo para concentrar o açúcar (melado), clarificado com aditivos químicos e, em 

seguida, adicionado ao mel (ROSSI et al., 1999). Diante desta realidade, faz-se necessário 

determinar a qualidade nutricional e o perfil do mel artesanal comercializado neste Estado, 

bem como, averiguar sua conformidade e classificação quanto a legislação vigente, e as 

possíveis fraudes realizadas no mesmo. Foram adquiridas 40 amostras de mel, em 

diferentes cidades e pontos de comercialização do Estado do Maranhão, assim como o mel 

comercializado nas feiras de São Luís/MA, no período de novembro de 2013 a setembro de 

2014, sendo estes selecionados não probabilisticamente por conveniência e realizadas 

coletas na estação das chuvas (inverno) e na época de seca (verão). Foram realizadas 

análises físico-químicas e determinação de possíveis fraudes no produto, conforme 

metodologia descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (2008). O percentual de amostras 

reprovadas na análise de Fiehe foi 25 e 35%, Lund 10 e 40%, Lugol 10 e 15% e Fermentos 

Diastásicos 10 e 15% para o período seco e chuvoso respectivamente (Tabela 1). A reação 

de Fiehe indica alteração e/ou adulteração do produto, devido ao superaquecimento do mel 

ou fraude por adição de xarope de glicose e/ou açúcar invertido (LEAL et al.,2001). 

Acidez total apresentou médias de 39,81 e 50,73 mEq/Kg (Tabela 2). Resultados 

semelhantes foram encontrados por Evangelista-Rodrigues et al. (2005) que obtiveram 

valores médios de 41,6 meq/100g para acidez total em méis produzidos no estado da 

Paraíba. As amostras de Mel de Tiúba apresentaram valores de acidez variando entre 23,72 

e 79,79 meq/Kg, média 47,67 meq/Kg. Valores semelhantes foram encontrados por Souza 

et al.(2006), com 45,75 meq/kg no Piauí. Porém as amostras 12, 13 e 18 no período 

chuvoso apresentaram valores 55,77; 63,75 e 79,79 meq/Kg respectivamente. Deve-se 

levar em consideração o fato de os méis de abelhas melíponas apresentarem maior teor de 

umidade o que favorece a deterioração do mel e a fermentação dos açúcares causados 

principalmente, por leveduras xerotolerantes, que induzem o processo de fermentação no 

produto, aumentando a sua acidez, e consequentemente, reduzindo o pH. Os valores 

médios obtidos para açúcares redutores foram 42,59 e 39,60%, no período seco e chuvoso 

respectivamente; sendo que Mendonça et al. (2008) afirmam que valores abaixo de 65% 

podem indicar um mel não amadurecido para colheita. 
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Tabela 1 - Resultados das análises de fraudes em méis comercializados no Estado do 

Maranhão coletadas nos períodos seco e chuvoso. 

1 
Mel de Tiúba; 

2 
P=Positivo; 

3 
N= Negativo; 

4 
F.D.= Fermentos Diastásicos 

 

Tabela 2 - Resultados referentes às análises físico-químicas em méis comercializados no 

Estado do Maranhão coletadas nos períodos seco e chuvoso. 

1 
Mel de Tiúba; 

2 
Açucares redutores; 

3 
Sacarose aparente 

 

N° PROVENIÊNCIA PERÍODO SECO PERÍODO CHUVOSO 

  FIEHE LUGOL F. D.
4
 LUND FIEHE LUGOL F. D. LUND 

01 Bacabeira N
2
 N N > 0,6 N N N > 0,6 

02 Cachoeira Grande N N N > 0,6 N
1 

N
1 

N
1 

> 0,6
1
 

03 Caxias P
3
 N N > 0,6 N N N > 0,6 

04 Coelho Neto P  N N > 0,6 N N N > 0,6 

05 F. Cohab P P P < 0,6 N N N < 0,6 

06 F. João Paulo N N N > 0,6 N N N > 0,6 

07 Paço do Lumiar P P P < 0,6 P P P < 0,6 

08 F. Mangueirão N N N > 0,6 P N N < 0,6 

09 F. Vinhais N N N > 0,6 P  N N > 0,6 

10 Mirador N
1 

N
1 

N
1 

> 0,6
1 

N
1 

N
1 

N
1 

< 0,6
1 

11 Viana N
1 

N
1 

N
1 

> 0,6
1 

N
1 

N
1 

N
1 

< 0,6
1 

12 Vitória do Mearim N
 

N
 

N
 

> 0,6
 

N
1
 N

1 
N

1 
< 0,6

1 

13 São Mateus P  N N > 0,6 N N N < 0,6 

14 Santa Rita N N N >0,6 N N N >0,6 

15 Carolina N N N >0,6 P  N N >0,6 

16 Imperatriz N N N >0,6 P P P <0,6 

17 Gov. Edson Lobão N N N >0,6 P N N >0,6 

18 T. I. Guajajara N
1 

N
1 

N
1 

>0,6
1 

N
1 

N
1 

N
1 

>0,6
1 

19 Barra do Corda N N N >0,6 P P P >0,6 

20 Santa Rita N N N >0,6 N N N >0,6 

N° PROVENIÊNCIA PERÍODO SECO PERÍODO CHUVOSO 

  ACIDEZ 

(meq/kg)  

CINZAS 

% 

A.R.
2
 

% 

S.A.
3

% 

ACIDEZ 

(meq/kg)  

CINZAS 

% 

AR
2
 

% 

S.A.
3
 

% 

01 Bacabeira 49,21 0,43 29,73 9,04 55,20 0,43 37,97 8,78 

02 Cachoeira Grande 24,00 0,15 46,00 5,24 39,76
1 

0,11
1 

45,45
1 

4,32
1 

03 Caxias 28,00 0,07 31,54 12,26 43,68 0,33 58,47 2,02 

04 Coelho Neto 30,00 0,09 47,56 2,08 27,80 0,71 35,55 18,19 

05 F. Cohab 49,29 0,03 34,53 15,64 51,57 0,37 36,56 17,36 

06 F. João Paulo 23,85 0,05 32,82 23,85 35,65 0,15 27,97 19,44 

07 Paço do Lumiar 50,00 0,01 36,48 11,67 55,65 0,07 33,67 17,23 

08 F. Mangueirão 30,00 0,05 45,11 6,00 53,03 0,03 28,68 18,51 

09 F. Vinhais 47,81 0,05 45,56 3,70 41,73 0,27 44,45 2,71 

10 Mirador
1
 31,89

1
 0,05

1 39,491 
9,29

1 
49,43

1 
0,15

1 
40,32

1 
17,57

1 

11 Viana
1
 23,72

1
 0,31

1 46,431 
5,60

1 
35,60

1 
0,27

1 
54,05

1 
3,56

1 

12 Vitória do Mearim 58,00 0,09 43,62 10,77 55,77
1 

0,27
1 

33,00
1 

18,91
1 

13 São Mateus 44,00 0,03 46,73 10,44 63,75 0,57 29,85 33,33 

14 Santa Rita 65,88 0,35 46,40 7,55 23,57 0,21 40,81 4,80 

15 Carolina 39,80 0,27 47,06 4,68 49,74 0,23 52,08 2,28 

16 Imperatriz 49,89 0,51 43,84 5,55 68,73 0,11 43,47 7,17 

17 Gov. Edson Lobão 44,12 0,11 52,08 4,86 53,26 0,21 37,45 4,67 

18 T. I. Guajajara 49,40
1 

0,45
1 50,681 

3,21
1 

79,79
1 

0,11
1 

31,92
1 

12,99
1 

19 Barra do Corda 43,88 0,21 41,43 3,58 85,57 0,07 41,26 8,04 

20 Santa Rita 63,36 0,27 44,82 3,12 45,43 0,51 39,21 7,98  

Média 39,81 0,17 42,59 7,90 50,73 0,25 39,60 11,49 

Padrão <50,00 <0,6 >65 <6 <50,00 <0,6 >65 <6,0 
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Os valores médios obtidos de sacarose aparente variaram entre 2,08 e 23,85% no período 

seco e entre 2,02 e 33,33% no período chuvoso, indicando uma colheita prematura do mel, 

ou adulteração com açúcar comercial (EVANGELISTA-RODRIGUES et al., 2005). O teor 

médio de cinzas das amostras do período seco foi de 0,17% e no período chuvoso apenas 

uma apresentou valor superior ao estabelecido pela legislação, com 0,71%, média de 

0,25% (Tabela 2). As amostras coletadas no período chuvoso apresentaram um percentual 

maior de inconformidade com a legislação se comparado ao período seco, tanto nas provas 

qualitativas que avaliaram a presença de fraudes pela adição de glicose comercial e 

xaropes de milho como nas análises físico-químicas estando 100% das amostras 

reprovadas, e comprometidos os requisitos de maturidade e deterioração. As diferenças 

entre os valores encontrados para o mel de Tiúba e os padrões atuais enfatizam a 

necessidade de uma legislação específica para este produto. Fica evidente a falta de 

capacitação dos produtores que levou a reprovação das amostras, tornando-se 

imprescindível investimentos neste setor, bem como a necessidade de monitoramento da 

qualidade do produto. 

 

Palavras-chave: Mel. Fraudes. Físico-química. 
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ANÁLISE FENOTÍPICA EM POPULAÇÃO DE KINOSTERNON SCORPIOIDES 

(LINNAEUS, 1766) PROVENIENTES DA BAIXADA MARANHENSE A PARTIR 
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DOS CARACTERES MORFOLÓGICOS ATRAVÉS DA CHAVE DE 

IDENTIFICAÇÃO DA ESPÉCIE. 
 

Orientanda: Larissa Fernanda Soares LIMA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Medicina Veterinária – CCA/UEMA. 

 

Orientadora: Alana Lislea de SOUSA.  

Profª. Drª. do Departamento das Clínicas/CCA/UEMA. 

 

Colaboradores: Profa. Antonia Santos OLIVEIRA – Profa. Dra. do Departamento das 

Clínicas CCA/UEMA; Elba Pereira CHAVES – Mestre/UEMA; Raysa Lins CALDAS – 

Graduanda em Medicina Veterinária/UEMA; Carlos Alaílson Licar RODRIGUES – 

Mestrando em Ciência Animal/UEMA. 

 

A espécie Kinosternon scopioides, também chamada de jurará pelos maranhenses, é um 

quelônio de vida semiaquática pertencente à família Kinosternidae (Linnaeus, 1766), que 

abrange as chamadas “tartarugas do lodo” devido ao forte odor de almíscar que secretam 

quando se sentem ameaçadas. São encontradas desde o sul do Panamá até o norte da 

América do Sul (BERRY & IVERSON, 2011). O Kinosternon s. scorpioides, é 

reconhecido como a única subespécie que habita a Amazônia brasileira que apesar de 

protegido pela legislação ambiental, é caçado indiscriminadamente por ser iguaria da 

culinária local. Nesta pesquisa objetivou-se caracterizar fenotipicamente por meio da chave 

de identificação de espécies relatada por Ernst (1989) e Rueda- Almonacid et. al. (2007) a 

dados geográficos e taxonômicos a subespécie Kinosternon s. scorpioides. A amostra foi 

composta de 30 animais (15 machos e 15 fêmeas) todos adultos, considerados a partir de 

10 cm de carapaça, provenientes da baixada maranhense, do município de São Bento 

(licença SISBIO 36884-2/2013) que permaneceram no Criadouro Científico para K. 

scorpioides autorizado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

(Licença IBAMA n 1899339/2008), localizado no prédio do Curso de Medicina 

Veterinária da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Para a realização das 

análises morfológicas e morfométricas os animais tiveram seus dados biométricos 

mensurados a partir de medidas da carapaça e do plastrão, obtidas com o auxílio de um 

paquímetro digital, no qual se avaliou o Comprimento de Carapaça (C.C), Comprimento de 

Plastrão (C.P), Largura de Carapaça (L.C), Largura de Plastrão (L.P) Comprimento de 

Cabeça e Pescoço (C.C.P), Comprimento de Cauda e Altura Corporal (ALT) em 

centímetros; além do peso (P) em gramas, obtido através de uma balança de precisão. Os 

dados biométricos estão apresentados na (Tabela 1), desses apenas quatro (13,3%) tiveram 

suas medidas acima de 15 cm de comprimento de carapaça. Através dos dados biométricos 

foi possível observar por meio das médias dos comprimentos de carapaça e plastrão, 

largura de carapaça e plastrão além da altura e do peso que as fêmeas apresentaram-se 

maiores que os machos exceto quanto à média de comprimento de cabeça e pescoço e 

comprimento de cauda que nos machos mostraram-se maiores sendo estas características 

esperadas, pois constituem um importante fator quanto à diferenciação sexual na espécie. 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Dados biométricos de Kinosternon scorpioides – São Luís, MA, 2014. 
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Quanto às características morfológicas as Figuras (01, 02, 03 e 04) apresentam as 

estruturas encontradas na Carapaça de coloração marrom, sendo esta mais alta e larga nas 

fêmeas quando comparadas aos machos. Sobre ela estão as placas dérmicas assim 

identificadas o escudo nucal na região anterior, os escudos vertebrais em número de cinco 

placas central com o primeiro escudo mais largo diferenciando-se dos demais que possuem 

um formato do tipo hexagonal, com a demarcação de três quilhas dorsais, os escudos 

costais são compostos por oito placas, estando posicionados quatro escudos a cada lado da 

carapaça. Os escudos marginais compõem as margens (bordas) da carapaça, unem-se ao 

plastrão no terço médio do corpo do animal fundindo-se nos escudos axilar e inguinal 

formando uma estrutura denominada ponte. O Plastrão corresponde ao segmento esternal 

voltado ventralmente ao corpo do animal, de coloração amarelada com cinco pares de 

placas e uma placa ímpar, denominadas de placas anais, femorais, abdominais, peitorais, 

umerais e a placa gular, apresentam linhas de demarcações acentuadas nas uniões dos 

escudos. Possui duas dobradiças plastrais com dois lóbulos articulados e móveis, o lobo 

plastral posterior tem um entalhe superficial em formato de “V” que é mais destacado nos 

machos, sendo este marcadamente côncavo e o da fêmea reto, formato este apropriado para 

a cópula. A pele de revestimento da Cabeça tem coloração cinza em tons variados em 

alguns animais um pouco mais escuro com manchas amareladas, ventralmente apresenta-se 

no tom mais amarelado, com barbelas mentonianas, geralmente são encontrados quatro 

pares localizados entre os ramos da mandíbula, que vão reduzindo seu tamanho no sentido 

craniocaudal. Possui Mãos e Pés espalmados com membranas interdigitais reduzidas com 

cinco dedos com unhas pontiagudas tanto nos membros torácicos (anteriores) como nos 

pélvicos (posteriores). Os machos possuem a Cauda longa, preênsil e termina em uma 

estrutura córnea, com formato de unha, é maior que a da fêmea sendo uma característica 

determinante no dimorfismo sexual da espécie. Este apanhado de informações 

morfológicas e morfométricas sobre a espécie contribuem para a identificação fenotípica 

desta espécie da família Kinosternidae, havendo ainda a necessidade da complementação 

das análises moleculares para a determinação genética. 

 

   

  MACHO 

 

FÊMEA 

 Dados Biométricos (cm) Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

 Comprimento Carapaça  

12,80  

 

1,36 

 

13,30 

 

2,11 

 Largura Carapaça  

8,20 

 

0,57 

 

8,80 

 

1,14 

 Comprimento Plastrão  

11,17 

 

0,98 

 

12,80 

 

1,93 

 Largura Plastrão  

8,18 

 

0,6 

 

8,70 

 

1,13 

 Comprimento Cabeça/ 

Pescoço 

 

6,91 

 

1,26 

 

6,78 

 

0,74 

 Comprimento Cauda  

4,62 

 

0,74 

 

1,28 

 

0,16 

  

Altura 

 

4,40 

 

0,66 

 

5,08 

 

0,77 

  

Peso (g) 

 

265,40 

 

71,7 

 

366,70 

 

142,25 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  630 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chaves Kinosternon scorpioides, morfologia, fenótipo. 
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Fig. 01- Macho, vista dorsal com coloração 

de carapaça marrom, ovalada com três quilhas 

dorsais. As setas indicam a localização dos 

escudos vertebrais e as estrelas indicam a 

localização dos escudos costais. 

 

 

Quilhas 

dorsais 

Fig. 02- Fêmea, vista ventral, plastrão com 

coloração amarelada, formado por cinco pares de 

placas e um a impar assim denominadas: (*) placa 

gular, (1) placas umerais, (2) placas peitorais, (3) 

placas abdominais, (4) placas femorais, (5) placas 

anais, apresentam linhas de demarcações 

acentuadas nas uniões dos escudos. 

          Cauda 

Fig. 03- Macho, vista ventral com plastrão 

de coloração amarelada, em destaque estão 

às dobradiças plastrais (dois retângulos) e o 

entalhe do lobo plastral em forma de “V” 

(circulo).  

Fig. 04- Vista lateral. Fêmea de Kinosternon 

scorpioides, em destaque, os escudos 

marginais. 

       1  2        3          4      5      

   *            

    1     2         3           4      5 

                                  
5 

 
Ponte, com 

o escudo 

axilar e 

inguinal. 
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AVALIAR AS CONDIÇOES DE DIARREIA E O DESEMPENHO DE CABRITOS 

RECEM-NASCIDOS RELACIONADOS COM A AQUISIÇAO DE IMUNIDADE 

PASSIVA. 
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O colostro caprino, apesar de sua importância crítica como fonte de imunidade passiva, 

pode representar uma fonte de contaminação da artrite encefalite caprina a vírus - CAEV, 

caracterizada clinicamente por poliartrite em caprinos adultos e por leucoencefalomielite 

em crias causando sérios prejuízos a caprinocultura (CORK et al., 1974; CRAWFORD; 

ADAMS; CHEEVERS, 1980; CRAWFORD; ADAMS et al., 1983; ELLIS et al., 1983; 

SHERMAN et al., 1990). Objetivou-se com este trabalho avaliar a condição de diarreia e o 

desempenho de cabritos recém-nascidos relacionados com a aquisição de imunidade 

passiva ,o presente projeto tem como proposta estudar o processo de aquisição e 

comportamento da imunidade passiva em cabritos aleitados com colostro caprino e bovino. 

Trata-se de uma proposta com objetivo de contribuir com informações básicas e aplicadas, 

sobre uma fase crítica para sobrevivência e desenvolvimento dos caprinos deste período.As 

doenças entéricas são responsáveis por uma alta taxa de mortalidade perdas econômicas 

que se constituem um dos principais desafios para o sucesso do manejo de animais nas 

primeiras semanas de vida. Vários estudos demonstraram que o fornecimento de colostro 

de alta qualidade, permitindo que os animais adquiram níveis séricos de imunoglobulinas 

superiores a 30 mg/mL, podem diminuir a incidência e severidade das diarreias que 

ocorrem nas primeiras semanas de vida (BUSH; SATLEY, 1980; RIBEIRO et al., 1983; 

MACHADO NETO; PACKER; SUSIN, 1989; DANIELE et al., 1994; BARACAT et al., 

1997). ). Após o nascimento, 30 cabritos serão separados de suas mães, identificados, 

pesados, e, em seguida, receberão colostro (5% do peso vivo) às 0, 12, 24 e 36 horas de 

vida. Depois do fornecimento de colostro, os cabritos receberão 400 mL de leite bovino, 

duas vezes ao dia, e concentrado ad libitum, até 60 dias de idade. Os animais serão 

distribuídos ao acaso em dois tratamentos: colostro bovino e colostro caprino. Amostras de 

sangue serão coletadas ao 0, ½ , 1, 2, 4, 5, 10, 15, 17, 20, 25, 30, 35, 40, 50 e 60 dias de 

vida. Amostras de fezes serão coletadas diariamente, no período de 2 a 30 dias de vida, 

para a identificação e classificação da condição de diarreia. Dos animais que receberam 

colostro caprino e colostro bovino não houve uma alteração significativa,mostrando que é 

possível fazer essa substituição.Nas duas tabelas demonstram o comportamento dos 

animais tratados com CCA (Colostro caprino adequado), CBA (Colostro bovino 

adequado). 
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CCA: Colostro caprino adequado (45 a 55 mg/mL de IgG) 

CBA: Colostro bovino adequado (45 a 55 mg/mL de IgG) 

Figura 1 – Frequência de notas de consistência de fezes no período de 1 a 10 dias nos 

tratamentos: 

 

 

Para os animais que apresentaram condição de diarreia CCA 8% apresentaram condição de 

diarreia e CBA 15% apresentaram diarreia, 

 

 

CCA: Colostro caprino adequado (45 a 55 mg/mL de IgG) 

CBA: Colostro bovino adequado (45 a 55 mg/mL de IgG) 

Figura 2 – Frequência de notas de cor das fezes no período de 1 a 10 dias nosTratamentos: 

 

Baracat et al. (1997), observaram que a condição de alta concentração inicial de 

imunoglobulina, associada à presença de colostro na dieta, mostra ser uma prática eficaz na 

proteção local contra patógenos que causam diarreia. O manejo inadequado de colostro 

para o animal recém-nascido aumenta o risco de doenças e, consequentemente, de perdas 

perinatais 

 

Palavras-chave: Diarreia,Colostro,Caprinos recém-nascidos.  
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A emergência de doenças parasitárias transmitidas por vetores artrópodes representa novos 

desafios para a medicina veterinária e humana. As aves podem ser infectadas por uma série 

de agentes, estas infecções podem ser decorrentes de microparasitas como vírus, bactérias, 

fungos e protozoários, ou de macroparasitas como helmintos e artrópodes. A maioria dos 

parasitas é carreada por artrópodes vetores, e estão presentes na corrente sanguínea de seus 

hospedeiros, como parte normal de seu ciclo de vida (CRIZOSTIMO, 2008). Dentre estes, 

encontram-se os gêneros Ehrlichia, Anaplasma, Rickettsia e Neorickettsia (THRALL, 

2006; BELO et al., 2011).O presente estudo teve como objetivo pesquisar a presença de 

infecção/exposição a agentes da família Anaplasmataceae, ordem Rickettsiales,em aves 

carnívoras, de cativeiro e de vida livre, de diferentes localidades da ilha de São Luís do 

Maranhão. Foram capturadas no decorrer do projeto 23 aves carnívoras, segundo técnicas 

descritas por Carvalho Filho et al. (2005), sendo 12 Accipitriformes , 2 Falconiformes, 3 

Strigiformes e 6 Cathartiformes. Foram coletadas amostras de 3 Strigiformes e 2 

Falconiformes no CETAS, 1Cathartiformes no Aterro da Ribeira e as outras 17 aves foram 

capturadas numa chácara, localizada na Br 135 no município de São Luís do Maranhão.As 

aves foram identificadas e separadas por espécies e posteriormente por numeração, estas 

passaram por exame físico e biometria, onde todas se apresentavam em estado satisfatório 

para: estado nutricional, temperatura corporal, coloração de mucosas, aspectos gerais de 

aberturas naturais (bico, olhos, ouvidos, cloaca).Das 23 aves capturadas apenas 9 aves 

apresentavam ectoparasitas,que foramcoletados e acondicionados em frascos de vidro 

contendo álcool 70 e 92 °G,  onde posteriormente estes foram classificados(tabela 

1).Destas aves foram coletadas amostras de sangue periférico para confecção de esfregaços 

sanguíneos, que posteriormente foram fixados pelo Metanol durante 3 minutos e corados 

pelo método de Giemsa durante 30 minutos e lidos em microscópio óptico (Imagem 

1).Com esse estudo sobre aves de rapina, pode-se perceber que as 23 aves da amostragem 

apresentavam exame clínico favorável apesar de serem na sua maioria de vida livre, 

demonstrando a habilidade das aves para alimentação, que nem todas as aves continham 

ectoparasitas(foram encontrados apenas nas aves listadas na tabela 1), que os esfregaços 

sanguíneos das 23 aves apresentaram-se negativos para corpúsculos de inclusão ou de 

mórulas sugestivos de Ehrlichia sp. eAnaplasma sp, ou seja, as aves migratórias do estudo 

não apresentam perfil zoonótico. Esse é um estudo longitudinal e mais pesquisas devem ser 

realizadas. 
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TABELA 1 

                           ANIMAIS                          ECTOPARASITAS 

     NUMERAÇÃO             ORDEM      QUANTIDADE                               ORDEM 

Coruja 1 Strigiformes   15 Menacantussp. 

Gavião 2 Accipitriformes   40 Dermanyssussp. 

Gavião 3 Accipitriformes 1 

3 

Dermanyssussp. 

Gonicotessp. 

Gavião 6 Accipitriformes 1 

1 

Dermanyssussp. 

Menacantussp. 

Gavião 8 Accipitriformes 7 Pterolichus Obtusos 

Gavião 9 Accipitriformes   30 Dermanyssussp. 

Gavião 10 Accipitriformes   23 

  2 

Dermanyssussp. 

Gonicotessp. 

Gavião 11 Accipitriformes   34 Dermanyssussp. 

Gavião 12 Accipitriformes   31 

2 

Dermanyssussp. 

Menacantussp. 

 

Palavras-chave: Aves, Anaplasmataceae, Maranhão. 

 

Figura 1 
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A obesidade é uma das enfermidades nutricionais mais frequentes que acometem os 

animais de companhia, sendo considerado um dilema clínico importante tanto para os seres 

humanos como para os animais, pois provoca sérias alterações em várias funções orgânicas 

e limita a longevidade do animal (DIEZ & NGUYEN, 2006). A maioria dos proprietários 

geralmente não reconhece a obesidade em seus cães, assim como não tem consciência dos 

malefícios desta desordem nutricional. Por isso, é muito importante identificar e 

compreender que o acúmulo excessivo de gordura corporal prejudica as funções orgânicas 

e provoca distúrbios potencialmente sérios à saúde (MARKWELL & BUTTERWICK, 

1994; DIEZ & NGUYEN, 2006). Objetivou-se com este trabalho estudar as alterações 

fisiológicas e comportamentais em consequência de diferentes graus de obesidade e 

posterior correção dessa obesidade em cães. Foram utilizados 3 cães atendidos na rotina do 

Hospital Veterinário da UEMA, considerados obesos ou com sobrepeso independente da 

idade sexo e raça. Foi aplicado um questionário com seus proprietários com informações 

sobre: hábitos alimentares, frequência de atividade física, início de ganho de peso e 

presença de enfermidades. Todos os animais foram submetidos a um exame clínico 

minucioso incluindo o peso, coleta de sangue para avaliação de Hemograma, Colesterol, 

Triglicerídeos, Glicose, HDL, LDL. O ECG foi executado após os resultados dos exames 

sanguíneos. No ato do questionário, percebeu-se que a maioria dos proprietários são 

responsáveis pelo sobrepeso dos seus cães, devido a oferta de petiscos como: pipoca, 

sorvete, pão, entre outros. Diez & Nguyen (2006), ressaltaram que os cães que possuem 

um convívio mais próximo com seus proprietários têm maior tendência de desenvolver 

obesidade, uma vez que recebem maior quantidade de guloseimas, como forma de 

melhorar a interação entre ambos. Outro ponto interessante que observou-se durante a 

realização do questionário foi a forma que os proprietários vêem seus cães. Para eles, o 

sobrepeso significa que seus animais estão bem de saúdes por estarem se alimentando bem 

e os tornam assim melhores esteticamente. Conclusão também relatada por Guimarães e 

Tudury (2006). Dentre os diversos problemas relacionados à má nutrição de cães e gatos, a 

obesidade é um dos mais frequentes e importantes. Os proprietários dificilmente a 

reconhecem como uma alteração clínica que possa trazer graves consequências a seus 

animais, sendo capaz de deteriorar funções corporais e prejudicar a saúde e o bem estar 

animal. Dos 3 animais, duas são fêmeas, diante disso Lewis et al. (1987), chegou a 

conclusão que a obesidade é mais comum em fêmeas do que em machos. Em decorrência 

da menor concentração de hormônios androgênicos, as fêmeas têm menor taxa metabólica 

basal, o que as predispõe ao aumento de peso (LEWIS et al.,1987; WILKINSON; 

MOONNEY, 1990; MORGANTE, 1999 e JERICÓ; SCHEFFER, 2002) . Em relação às 

amostras de sangue, os resultados encontram se apresentados no quadro 1. No caso da 

glicose, o animal que se apresentou fora da referência foi a Lesie, estando com a dosagem 
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de glicose muito acima do indicado. No colesterol total, a Lesie e o Gigante apresentaram 

as dosagens muito acima dos valores de referência. Na dosagem de colesterol HDL, todos 

os animais apresentaram  valores acima do indicado. Nas dosagens de colesterol LDL e 

triglicérides, os animais foram considerados normais.Dessa forma, Bailhache, Ouguerram, 

Gayet (2003), definiram hiperlipidemia como aumento de triglicerídeos 

(hipertrigliceridemia), colesterol (hipercolesterolemia) ou ambos no plasma. A 

hipercolesterolemia em cães obesos geralmente refletem o aumento das frações de 

lipoproteínas de baixa e muito baixa densidade, LBD e LMBD, respectivamente, e 

diminuição da lipoproteína de alta densidade (LAB). A relação entre obesidade e 

hiperlipidemias em cães foi descrita na literatura, mas encontra divergências de acordo 

com o estudo. Jeusette e colaboradores (2005), observaram hipertrigliceridemia e 

hipercolesterolemia em cães obesos, com maior expressão nos obesos crônicos.  

 

Tabela 1 – Resultados das dosagens bioquímicas 

Exames 

Bioquímicos 

 

Cães 

Glicose 

(60-110 

U/L)* 

Colesterol 

Total 

(125-210 

mg/dL)* 

Colesterol 

HDL (33-

120 

mg/dL)* 

Colesterol 

LDL (58-

187 

mg/dL)* 

Triglicérides 

(27,4 – 144 

mg/dL)* 

Lesie 145,10 499,90 356,70 143,20 144,00 

Gigante 96,70 233,30 144,60 144,60 88,70 

Estrela 99,90 174,90 121,50 53,40 48,00 

 

 

Nos laudos do eletrocardiograma, os 3 animais apresentaram sobrecargas elétricas nos 

átrios e ventrículos. Segundo Rocchini et al. (1989), Karason et al. (1997) em humanos 

observa-se que o excesso de tecido adiposo também predispõe a doenças cardiovasculares, 

devido ao aumento da necessidade de perfusão sanguínea no tecido gorduroso em excesso. 

A obesidade leva a uma circulação hiperdinâmica, com aumento do débito e da frequência 

cardíacas para suprir esta necessidade. A insulina, aldosterona e norepinefrina aumentados 

levam à retenção de sódio e consequente aumento do volume plasmático e pressão arterial 

(PA). O excesso de volume pode causar aumento de pressão na parede do ventrículo 

esquerdo, com consequente hipertrofia excêntrica, e, em casos complicados, insuficiência 

diastólica do ventrículo esquerdo. Já para Borges (2013), as alterações cardíacas 

observadas em cães obesos, no entanto, diferem daquelas observadas em humanos, e 

geralmente são menos graves, reversíveis após a perda de peso.  Assim, observou-se que a 

obesidade canina reflete negativamente na saúde dos animais, afetando a qualidade de 

vida. 

 

Palavras-chave: canino, excesso de peso, saúde. 
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A erliquiose canina é uma doença infecciosa causada por uma bactéria (Ehrlichia canis) 

transmitida por meio do carrapato Rhipicephalus sanguineus. Os sinais clínicos dos 

animais acometidos podem variar conforme a fase da doença (aguda, subclínica e crônica). 

Um dos princípios ativos da Morinda citrifolia (noni) é a escopoletina, uma substância de 

ação antibacteriana. Desta forma, este projeto teve como objetivo avaliar o efeito do noni 

no tratamento de cães infectados por E. canis no Hospital Veterinário da UEMA, em São 

Luís - MA. Utilizaram-se dez animais com sintomatologia específica para a doença e 

presença de ectoparasitas, cujo diagnóstico foi comprovado pelos sinais clínicos de cada 

animal e exames laboratoriais (hemograma completo, pesquisa de Ehrlichia e a 

Imunofluorescência indireta). Os animais foram divididos em dois grupos: G1 (seis cães 

positivos para E. canis que foram tratados com matéria seca de M. citrifolia manipulados 

em Farmácia de Manipulação de produtos naturais, na dosagem de 500 mg/kg/SID durante 

30 dias) e G2 (quatro cães positivos para E.canis que foram tratado com medicações 

convencionais, doxiciclina na dose de 0,125 ml/kg/BID e complexos de vitaminas B12 na 

dose de 0,5 ml/kg/BID durante 30 dias). No G1 observou-se que o noni aumentou de forma 

significativa o número de plaquetas dos cães tratados (p≥0,05), conforme mostra a Tabela 

1. Um animal veio a óbito com 15 dias de tratamento, pois apresentava sinais neurológicos 

severos, como paresia dos membros pélvicos e convulsões e coinfecção com o vírus da 

cinomose. Outro animal foi submetido ao tratamento com noni inicialmente por 30 dias e 

não obteve remissão dos sinais clínicos, prolongando-se por mais 10 dias. O mesmo obteve 

melhora na série vermelha e plaquetas, porém, novamente não apresentou melhora clínica, 

sendo posteriormente tratado com medicamentos convencionais. Semelhante ao primeiro 

animal, houve um animal que após 10 dias de tratamento com noni, começou a apresentar 

convulsões e foi encaminhado para o protocolo de tratamento convencional juntamente 

com o uso de fenobarbital para o controle deste sinal neurológico. Posteriormente 

descobriu-se que este animal também  estava com cinomose e devido ao aumento da 

frequência das convulsões e sinais nervosos, o mesmo não resistiu ao tratamento e veio a 

óbito. 
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Em relação ao G2, após 30 dias de tratamento três animais obtiveram remissão dos sinais 

clínicos e melhora na série vermelha e plaquetas. Apenas um animal após 30 dias de 

tratamento  voltou a apresentar sinais clínicos e alterações hematológicas. Os animais 

apresentaram alterações nas dosagens bioquímicas  discretas durante ou  após o tratamento, 

evidenciando que o noni não é hepatóxico nem nefrotóxico na dose utilizada no presente 

experimento, o que se assemelha aos estudos em modelo murino realizados por 

ALMEIDA-SOUZA, 2011. Na presente pesquisa, sugere-se que o aspecto mais relevante 

foi o aumento considerável das plaquetas e série vermelha observados nos exames 

hematológicos dos animais tratados, sugerindo que este fitoterápico tem efeito 

imunomodulador em cães. Estudos realizados por Palu et al. (2008) mostram que o noni 

diminui a produção de IL4 e aumenta a IFN . O sistema imunológico pode influenciar no 

quadro geral do animal, com relação à produção de ROS (radicais livres de oxigênio), 

citocinas e no bloqueio de anticorpos anti-mielina (BÜRGE et al., 1989; SUMMERS et al., 

1995; GRÖNE et al., 2000; MARKUS et al., 2002; STEIN et al., 2004; STEIN et al., 

2006). Apesar de alguns animais virem a óbito devido à fase neurológica avançada e assim, 

ter diminuído a amostragem de animais, os resultados indicam que o noni pode ser uma 

excelente alternativa no tratamento da erliquiose canina como medicação complementar às 

terapias convencionais. 

 

Palavras-chave: Erliquiose. Tratamento. Noni. 
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O processo de maturação sexual de uma espécie se dá pelo desenvolvimento e 

diferenciação do sistema reprodutivo, desde sua origem embriogênica até alcançar a 

completa maturidade (KONDAK, 2012). De acordo com Terán & Mülhen, (2001) 

quelônios têm esse processo influenciado por características do ambiente tais como a 

temperatura e umidade. Este trabalho expõe o processo de maturação sexual através do 

estudo ambiental e morfológico das gônadas de Kinosternon scorpioides (Jurará) em 

diferentes idades. A pesquisa foi desenvolvida nas dependências do Criadouro Científico 

para a espécie. Foram monitorados os filhotes nascidos em dois processos de incubação, 

sendo o Grupo 1 composto por filhotes provenientes de incubadoras com controle de 

temperatura a 26° e 30°C. Enquanto o Grupo 2 por filhotes provenientes dos ninhos do 

próprio criadouro. Em um total de 66 ovos de K. scorpioides de temperaturas controladas 

nasceram 43 filhotes obtendo-se uma taxa de natalidade de 65,1% e mortalidade de 81,3%, 

enquanto de 20 ovos mantidos em condições do ambiente do cativeiro a taxa de natalidade 

foi de 70% e de mortalidade de 14,2%, onde percebe-se que o grupo 1 teve os índices 

menores de natalidade e maiores de mortalidade que o grupo 2. Ambos os grupos 

apresentaram dificuldades no período de eclosão. O Grupo 1 com menor variação de 

temperatura, apresentava menor porcentagem de água no solo (Gráfico 1), o que deve ter 

sido a causa do ressecamento dos fetos no ninho (COOPER & SAINSBURY, 1997).  

 

 

Gráfico 1- Comparativo de taxas de umidade e temperatura no 

substrato do Criadouro Científíco para jurará entre os anos de 

2013 e 2014. Dados obtidos do Laboratório de Meteorologia da 

UEMA e do Laboratório de Física de Solos. 
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A biometria dos animais era realizada mensalmente, a partir da eclosão dos ovos que 

ocorreram entre os meses de outubro e novembro de 2013. Inicialmente, os animais do 

Grupo 1 (temperaturas controladas entre 26° a 30°C) apresentaram valores maiores quanto 

ao comprimento e peso.  Entretanto, o Grupo 2, evoluiu com maior ganho de peso e 

crescimento que os animais do Grupo 1 (Gráfico 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Os animais que vieram a óbito por causas naturais foram conservados em solução de 

Formalina 10% para estudo macroscópico e microscópico das gônadas. Foram coletados 

duas amostras de cada grupo de animais com idades aproximadas de 3, 6, 9 e 12 meses. 

Nas amostras de idades aproximadas de três e seis meses, ainda não era possível a 

visualização macroscópica das gônadas e demais órgãos reprodutivos. Entretanto, 

histologicamente pode-se identificar a presença de ovário com seus folículos em diferentes 

graus de desenvolvimento, estruturas semelhantes às encontradas por Chaves et al. (2012) 

ao realizar estudo de gônadas femininas de K. scorpioides adultos. Os animais que 

apresentaram maior desenvolvimento dos folículos foram o do Grupo 2. A visualização 

macroscópica de estruturas semelhantes aos ovidutos presente em fêmeas adultas também 

descritas por Chaves et al. (2012), somente foi possível nas amostras de 9 e 12 meses 

(Figura 1) em ambos os grupos, sendo novamente o Grupo 2 com maior desenvolvimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2- Diferenças no desempenho de ganho de peso em 

grupos de filhotes de Kinosternon scorpioides criados em 

cativeiro ao longo de 12 meses (2013 e 2014). 

 

Figura 1 - Vista caudomedial da região celomopélvica de 

filhote de Kinosternon scorpioides criado em cativeiro. A 

- Oviduto; B – Rins; C – porção final do cólon; D – 

Vesícula urinária. 
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Na microscopia foram observados novamente os folículos ovarianos em vários estágios de 

desenvolvimento. Nas amostras do 12º mês já era possível a visualização de núcleo 

germinativo e indícios de vitelogênese (Figura 2). Não foram encontrados indicativos de 

estruturas compatíveis aos orgãos de machos nas amostras selecionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maturação sexual de quelônios, em particular do Kinosternon scorpioides, sofre 

influência do ambiente desde a nidificação. O processo de eclosão e nascimento dos 

filhotes depende de fatores ligados ao ambiente como umidade e temperatura do ninho ou 

local de incubação. Até os 12 meses de idade ainda não é possível identificar 

características externas de dimorfismo sexual, a partir dos 9 meses de idade já é possível a 

visualização macroscópica das gônadas de fêmeas e com 3 meses de idade é possível 

identificar histologicamente o sexo do Kinosternon scorpioides. 
  
Palavras-chave: Kinosternon scorpioides, maturação sexual, ambiente, cativeiro. 
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Os cuidados com os animais de estimação têm crescido nos grandes centros urbanos do 

Brasil, principalmente nas últimas décadas do século XX. Isso impulsionou a utilização de 

técnicas e tecnologias indispensáveis na Medicina Veterinária. De muitas áreas na clínica 

de pequenos animais, a Cardiologia, além de auxiliar nos diagnósticos, tem conquistado 

um aumento na expectativa e qualidade de vida de animais cardiopatas, trazendo também 

benefícios aos proprietários. O ecocardiograma é um ultrassom cardíaco como método 

diagnóstico não invasivo que avalia o músculo cardíaco e as válvulas do coração É de 

grande utilidade para se aplicar na detecção das alterações da massa cardíaca e também 

permite a avaliação das funções sistólica e diastólica, lesões valvares ou coronariopatias 

associadas. Diferentemente da eletrocardiografia, tem boa sensibilidade na detecção de 

aumentos da massa cardíaca (PÓVOA, 2008). As principais indicações, segundo as 

condições clínicas são anomalias congênitas, valvopatias (mitral, triscúspide, arterial e 

pulmonar), cardiomiopatias, endocardite infecciosa, neoplasias, controle de terapia em 

cardiopatas e avaliações pré-anestésicas em cardiopatas e quimioterapia com 

doxorrubicina. Os animais acometidos por cardiopatias apresentam como sintomatologia: 

astenia, anorexia, letargia, dispnéia, intolerância ao exercício, perda de peso, ascite e 

síncope (HILL, 1981; WARE & BONAGURA, 1986; SISSON & THOMAS,1995). A 

adequada classificação do estágio da doença é importante para a escolha da melhor 

combinação de medicamentos para cada paciente. O exame ecocardiográfico é 

fundamental para classificação do paciente nas fases inciais da doença. De acordo com 

estudos algumas raças apresentam propensão a certas doenças, é o caso do Cocker Spaniel 

Inglês que possui alta predisposição para o desenvolvimento de insuficiência cardíaca 

congestiva em decorrência da regurgitação da valva atrioventricular esquerda e a 

cardiomiopatia dilatada. (ABDUCH, 2004; CORDEIRO; DE MARTIN, 2002; SOARES, 

2001). Além do Cocker Spaniel, a regurgitação da valva atrioventricular esquerda acomete 

as raças pequenas como o Poodle toy e miniatura, o Yorkshire, o Maltês, o Schanauzer 

miniatura, o Lhasa Apso, o Teckel e o Fox Terrier. A regurgitação da valva atrioventricular 

esquerda é a cardiopatia adquirida mais frequentemente observada nos cães. (ABDUCH, 

2004; SOARES, 2001) Os cães da raça Boxer estão entre os mais frequentemente 

acometidos por cardiopatias (TILLEY; GOODWIN, 2002; SISSON et al., 2000; PEREIRA 

et al., 2005) Objetivou-se, nesse trabalho, identificar as principais cardiopatias 

diagnosticadas em cães do município de São Luís, apontadas pelo ecocardiograma e 

relacionar essas cardiopatias com a idade, raça e sexo dos animais. Para isso os dados 

foram coletados a partir de laudos de Ecocardiograma realizados em clínicas veterinárias, 

no período de janeiro de 2013 e fevereiro de 2014. Esses dados foram submetidos a analise 

estatística utilizando o teste de Tukey para o confronto das médias, considerando-se p 0,05 
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Gráfico 1 Gráfico 2  

como probabilidade mínima aceitável para diferença entre as médias. Dos 100 cães 

estudados, 70 (70%) apresentaram alguma alteração cardíaca no exame 

ecodopplercardiográfico (Tab.1), enquanto 30 (30%) foram considerados normais quanto à 

avaliação cardíaca. Os sinais clínicos observados nesses últimos, possivelmente estão 

relacionado a alguma patologia respiratória, pois de acordo com Hawkins (1997), a 

ecocardiográfica é uma ferramenta importante no diagnóstico diferencial de afecções 

respiratórias e cardíacas, já que estas apresentam alguns sinais clínicos em comum. A 

EVM foi a cardiopatia mais frequente seguida de aumento de Átrio esquerdo AE e 

disfunção diastólica. A raça poodle foi a raça mais acometida por (gráfico 1), com 

diferentes graus de comprometimento valvar (gráfico2). Esse resultado corrobora com 

Chamas et al.(2011) onde 38% dos animais acometidos por doenças valvares eram da raça 

Poodle. 

 

       

 

Não se observou relação estatística entre o aparecimento de cardiopatias e o sexo, nem 

mesmo nas doenças valvares que segundo estudos anteriores acometem mais os machos 

(Larsson et al., 2000; Cordeiro e Martin, 2002). Ao relacionar o aparecimento de 

cardiopatias com a idade, observou-se que a faixa etária que mais apresentou alterações foi 

entre 10 a 15 anos e a que proporcionalmente menos apresentou foi entre 0 a 5 (tabela 2). 

Isso se justifica não só pelo fato das cardiopatias acometeram mais os animais mais velhos, 

mais também, por estarem evidentes nesses animais e assim mais facilmente diagnosticadas. 

Além disso, sabe-se que em animais jovens são mais comuns patologias congênitas.  

 

Tabela 1. Distribuição das cardiopatias por idade:  

 

Pelos dados obtidos no presente trabalho, pode-se afirmar que o Ecodopllercardiograma é 

uma ferramenta importante no diagnostico de cardiopatias em cães. Dentre essas 

cardiopatias, a endocardiose de valva mitral foi a patologia mais observada no estudo, 

afetando principalmente Poodles idosos. Por isso, faz-se necessário estudos mais 

aprofundados sobre fatores que predispõe essa raça a essa patologia.  

 

 

Palavras-chave: Cardiopatias, Ecodopllercardiograma, Cães. 
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Faixa etária Número de animais Número de animais com 

alteração 

0 a 5 anos 20 10 

5 a 10 anos 35 24 

10 a 15 anos 39 30 

15 a 20 anos 6 6 

Total 100 70 
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Kinosternon scorpioides é uma espécie de tartaruga semi-aquática, de médio a grande 

porte, típica de água doce. Estes espécimes têm evoluído nos mais diferentes ambientes, 

desde desertos, florestas tropicais, oceanos, até zonas temperadas próximas ao círculo 

ártico. Assim, a adaptação aos variados ambientes também permitiu uma grande 

diversidade fisiológica, morfológica (FITCH, 1970) e alimentar deste grupo. Objetivou-se 

com esse trabalho analisar a alimentação do Kinosternon scorpioides em seu ambiente 

natural associada à sazonalidade. Tal estudo foi realizado na cidade de São Bento, 

município da Baixada Maranhense, durante o período seco e chuvoso, na temporada de 

outubro de 2013 a maio de 2014. O experimento foi conduzido no Laboratório da Fazenda 

Escola de São Bento e no Laboratório de Anatomia do Curso de Medicina Veterinária da 

Universidade Estadual do Maranhão campus São Luís. Foram capturados 20 animais 

adultos, com comprimento de carapaça de no mínimo 10 cm e peso de no mínimo de 200g. 

Esses animais adultos foram organizados em dois grupos, sendo um para período seco e 

outro para período chuvoso, foram submetidos à biometria, anestesiados com xilazina a 2% 

e ketamina a 1% na dose letal de dois e 60mg/100 g de peso vivo, por via intramuscular, 

respectivamente e submetidos à eutanásia pela administração de tiopental sódico a 2,5% 

(60mg/Kg/EV) no seio venoso cervical de acordo com as normas de BEA (Resolução do 

CFMV). Fez-se abertura dos estômagos para identificar o alimento ingerido pelos animais. 

No conteúdo estomacal coletado realizou-se a pré secagem em estufa de ventilação forçada 

a 65°C durante três dias e homogeneizada em um cadinho até a obtenção do pó necessário 

às análises. A composição do pó foi resultante do agrupamento 10 animais. A proteína 

bruta foi determinada pelo Método de Kjeldahl, com um fator de conversão de 6,25; os 

lipídios com um micro-extrator de Soxhlet, usando-se éter como solvente; a matéria seca 

obtida por secagem a 105
0
C, até peso constante; e as cinzas, por incineração a 550

0
C. A 

quantificação dos carboidratos foi obtida por diferença das médias percentuais das cinzas, 

proteína bruta e lipídios. Os minerais, cálcio, fósforo magnésio e potássio foram 

determinados pela digestão nitro-perclórica para macronutrientes e com leitura de 420 nm 

(SILVA, 1990). Os resultados demonstram que os animais do período seco apresentaram 

estômago ausente de alimento, o que comprova os achados por Ojasti (1984); e no período 

chuvoso, foram encontrados uma diversidade de itens alimentares tanto de origem animal, 

como escamas de peixes, espinhos de peixes, nadadeiras de peixes, barbatanas de peixes e 

carapaça de insetos, quanto vegetal, como algodão bravo (Hibiscus bifurcatus), aguapé 

(Eicchorniasp) e macrófitas aquáticas como o mururu (Eichornia zurea). Além destes foi 
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observado pequenos crustáceos, como camarão, siri, e moluscos, o que vai de encontro aos 

resultados obtidos por Costa et al. (2013). Na tabela 1 constam os valores da matéria seca 

(MS), proteína bruta (PB), extrato etéreo (EE), carboidratos (CHO), cinzas (CZ), cálcio 

(Ca), fósforo (Pb), magnésio (Mg) e potássio(K) dos conteúdos estomacais coletados dos 

animais no período chuvoso. 

 

Tabela 1: Composição físico-química do conteúdo estomacal da tartaruga Kinosternon 

scorpioides no período chuvoso - São Bento/MA, 2014. 

Nutrientes Composição centesimal 

Matéria seca (%) 48,96 

Proteína
1 

52,75 

Extrato Etéreo
1 

9,75 

Cinzas 2,23 

Carboidratos 35,27 

Cálcio
2 

8,68g/Kg 

Fósforo2 10,64g/Kg 

Magnésio
2 

146,04mmol/Kg 

Potássio
2 

1.064,06mmol/Kg 

 

Segundo Araújo et al. (2013), as concentrações de proteína na dieta são indicadas entre 20% a 

40%, porém a análise do conteúdo estomacal encontrado pelo referido experimento foi de 

52,75%, o que implica diretamente na formulação da ração para animais em cativeiro, pois 

quanto maior a porcentagem de proteína mais onerosa será a ração, principalmente pelo 

fato de haver diferença no desenvolvimento do animal alimentado com proteína animal e o 

alimentado com proteína vegetal. 

 

Palavras-chave: Kinosternon scorpioides, comportamento alimentar, composição 

centesimal. 
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DETECÇÃO DO DNA DE AGENTES DA FAMÍLIA ANAPLASMATACEAE POR 

MEIO DA REAÇÃO EM CADEIA PELA POLIMERASE DE ECTOPARASITAS 

HEMATÓFAGOS ENCONTRADOS EM AVES CARNÍVORAS NOS 

MUNICÍPIOS DA ILHA DE SÃO LUÍS DO MARANHÃO. 
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As Aves podem ser infectadas por uma série de agentes, estas infecções podem ser 

decorrentes de microparasitas como vírus, bactérias, fungos e protozoários, ou de 

macroparasitas como helmintos e artrópodes. A maioria dos parasitas é carreada por 

artrópodes vetores, e estão presentes na corrente sanguínea de seus hospedeiros, como 

parte normal de seu ciclo de vida (CRIZOSTIMO, 2008). Dentre estes, encontram-se os 

gêneros Ehrlichia, Anaplasma, Rickettsia e Neorickettsia (THRALL, 2006; BELO et al., 

2011). O presente estudo tem como objetivo detectar o DNA de agentes da família 

Anaplasmataceae através da técnica de PCR em ectoparasitas hematófagos encontrados em 

aves carnívoras nos municípios de São Luís-Maranhão. No decorrer dos meses de Maio a 

Julho foram realizadas as capturas das aves onde foram capturados 12 animais da ordem 

Accipitriformes (Gaviões), e cinco animais da ordem Cathartiformes (Urubus), as aves que 

foram cedidas pelo CETAS, Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/MA) sendo 

dois animais da ordem Falconiformes (Caracarás) e três animais da ordem Strigiformes 

(Corujas), e um animal da ordem Cathartiformes que fora capturado no Aterro Sanitário da 

Ribeira, nestas foram feitas primeiramente a biometria e o exame clínico (Tabela 1) e logo 

após varredura em busca por ectoparasitos. 

 

Tabela 1: Biometria e Exame clinico 

Animais/Ordens Estado Nutricional Coloração de 
Mucosas 

Aberturas 
Naturais 

Temperatura* 

Striginformes Bom Bom Normais - ** 
Falconiformes Bom Bom Normais - ** 
Cathartiformes Bom Bom Normais 40,5°C 
Accipitriformes Bom Bom Normais 41°C 

 

* A temperatura feita por média para cada ordem de animais. 

** Animais cedidos pelo CETAS não foi possível realizar a aferição de temperatura, motivos internos do 

Centro de Triagem. 
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Com as aves devidamente contidas (contenção física) fora realizada a busca e coleta dos 

artrópodes onde foram encontrados ao todo 180 ectoparasitos em nove dos 23 animais 

capturados (Tabela 2), sendo pertencentes às ordens Acari e Phthiraptera, estes foram 

acondicionados em frascos de vidro contendo álcool 70 e 92 °G para identificação 

taxonômica onde foram confeccionadas lâminas para observação em lupa parasitológica, 

na confecção destas lâminas fora utilizadas apenas solução reveladora e conservadora, o 

creosoto, lâminas e lamínulas. Todos os materiais e auxílios necessários foram cedidos 

gentilmente pelo laboratório de parasitologia da UNESP Jaboticabal 

Tabela 2 : Ectoparasitos encontrados e identificados 

Animais Ectoparasitos/Ordens Espécies Quantidade 

Coruja 1 Phthiraptera Menacanthus sp.    5 
Gavião 2 Acari Dermanyssus sp. 40 
Gavião 3 Phthiraptera 

Acari 
Gonicotes sp. 

Dermanyssus sp 
3 
1 

Gavião 6 Acari 
Phthiraptera 
Não identificado 

Dermanyssus sp. 
Menacanthus sp. 

Não identificado * 

1 
1 
2 

Gavião 8 Acari Pterolichus obtusus 7 
Gavião 9 Acari Dermanyssus sp. 30 
Gavião 10 Acari 

Phthiraptera 
Dermanyssus sp. 

Gonicotes sp. 
23 

2 
Gavião 11 Acari Dermanyssus sp. 34 
Gavião 12 Acari Dermanyssus sp. 31 

Total   180 
*Os animais encontrados que não foram identificados fora devido não entrarem na classificação de 

ectoparasitos no trabalho estudado e nem em outras classificações de acordo com BOWMAN 2008, ou seja, 

entre as ordens em questão e outras conhecidas. 

Até o exato momento apenas a extração do DNA dos ectoparasitos está em andamento, e 

com isso não foi possível, ainda, a realização da PCR, tanto convencional quanto Nested 

PCR de todos os ectoparasitos coletados das nove aves, pois o Kit, QIAamp DNA Mini Kit 

(Qiagen®), a ser usado ainda não fora adquirido pelo fato de ser muito oneroso e não seria 

de grande valida sua utilização para realização da PCR em apenas, aproximadamente, 

menos de 50% das amostras, com isso ainda se dá continuidade a captura de mais aves 

para que possa ser feito o que foi proposto na metodologia do trabalho, assim, ainda não 

foi possível observar se há ou não produto amplificado nas amostras.  

Palavras-chave: Aves, ectoparasitas, PCR. 
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3.1 CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

3.1.1 Agronomia 
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INDICADORES REGIONALIZADOS PARA ANÁLISE DO RENDIMENTO DA 

CULTURA DA SOJA NO ESTADO DO MARANHÃO, BRASIL. 

 

Orientando: Bruno Coelho CRUZ – Bolsista PIBIC/UEMA. 

 

Orientador: Ronaldo Haroldo Nascimento de MENEZES. 

Prof. Dr. e Chefe do Departamento de Engenharia Agrícola CCA/UEMA 
 

A soja foi introduzida somente na década de 30 no Brasil, ganhando destaque a partir da 

década de 70 quando começou a ser explorado na região Centro-Oeste. A partir de então, 

segundo MARION (2004), houve investimentos em tecnologia no sentido de adaptar a 

cultura às condições brasileiras. Durante o seu ciclo produtivo, a disponibilidade de água é 

importante, principalmente, nas fases de germinação-emergência e floração- enchimento 

de grãos (EMBRAPA SOJA, 2008). Por outro lado, as condições climáticas durante o ciclo 

produtivo é a principal responsável pela variabilidade anual do rendimento agrícola desta 

cultura. Baseado nesta premissa, este estudo objetiva estimar produtividade potencial e 

atingível da soja pelo método ZAE nas quatro regiões homogêneas produtoras no Estado 

do Maranhão, verificando o efeito da deficiência hídrica na produtividade, a época de 

semeadura que teve maior produtividade estimada e a adequação do modelo para o 

Maranhão. As regiões denominadas de R2 (Nordeste do estado) e R3 (Sul do estado), 

R6 (Sudoeste) e R8 (Leste) são produtoras de soja e foram analisadas. As condições 

energéticas e térmicas das regiões favoreceram ao bom potencial produtivo para soja, uma 

vez que o método dá bastante peso a estas condições. Porém as duas regiões apresentam 

grande sensibilidade as condições hídricas do solo, principalmente a deficiência, o que 

levou a uma grande perda de produtividade, sem contar ainda com as condições 

nutricionais do solo, além de redutores como pragas e doenças que não foram considerados 

neste estudo. O balanço hídrico das quatro regiões está presentes nas figuras 1, 2,3 e 4.  

 

   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tabela 1 temos a produtividade potencial bruta padrão, potencial final e atingível nas 

quatro regiões nos seus respectivos períodos produtivos.   

1 2 

3 4 
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Tabela 1 
REGIÃO E 

PRODUTIVIDADE 

PERÍODO PRODUTIVO 

R2  Dez - Mar Jan - Fev Fev - Mai  

PPBp  421,37 399,6 419,67  

PPf  4513,852891 4280,630175 4495,65104  

PA  2236,206055 2120,665283 2227,188683  

Quebra Prod.  50% 50% 50%  

REGIÃO      

R3  Out-jan Nov-fev Dez-mar  

PPBp  324,8483772 301,4853517 300,0805175  

PPf  3479,867621 3229,59629 3214,547309  

PA  1723,959826 1599,973006 1592,517596  

Quebra Prod.  50% 50% 50%  

REGIÃO      

R6  Out-jan Nov-fev Dez-mar  

PPBp  331,0555425 328,8789252 321,0768817  

PPf  3546,36053 3523,043991 3439,466296  

PA  1756,901052 1745,349814 1703,944622  

Quebra Prod.  50% 50% 50%  

REGIÃO      

R8  Out-jan Nov-fev Dez-mar  

PPBp  359,844475 327,0389216 304,866423  

PPf  3854,755711 3503,333352 3265,815281  

PA  1909,682985 1735,584975 1617,916242  

Quebra Prod.  50% 50% 50%  

Legenda: PPBp = Produtividade Bruta Padrão          Unidade: kg/ha  

                 PPf = Produtividade Potencial final 

                 PA = Produtividade Atingível 

  

A região homogênea de precipitação (R2) corresponde a área no Nordeste do Estado, 

compreendendo as microrregiões do Baixo Parnaíba Maranhense, Chapadinha e Lençóis, 

seu total pluviométrico anual médio da região é de 1577 mm, desse total, 1107 mm se 

concentram entre os meses de fevereiro e maio. A estação de cultivo inicia-se em 

dezembro e vai até maio. No mês de janeiro começa o período de reposição de água da 

região. Entre fevereiro e maio ocorre o período de excesso hídrico, a região entra no 

período de retirada de água do solo, em junho, iniciando no mês subsequente o período de 

deficiência hídrica, que se prolonga até dezembro (Menezes, 2009). Na caracterização 

climática temos que a radiação solar incidente no topo da atmosfera (Qo) oscilou entre 

799,9 e 907,4 cal/cm-2.dia-1. Durante o período seco, devido a  menor  quantidade  de  

nuvens,  a  maior  período  de  insolação  (n), destacando o mês de agosto e setembro, com 

mais de 9 h de exposição direta do sol por dia, por outro lado, durante o período chuvoso a 

insolação é menor, com ênfase para o mês de março com apenas 4,8 horas por dia, devido 

a grande quantidade de nuvens neste período.  O fotoperíodo (N) oscila próximo a 12 

horas de luz solar, fato comum, pois a região se encontra próxima a linha do equador. A 

temperatura do ar (T) acompanha a insolação, ou seja, nos períodos de maio 

insolação maior temperatura do ar e vice-versa, sendo o mês de novembro o mais quente e 

o mês de junho o mais ameno. A região homogênea de precipitação (R3), engloba as  

microrregiões  de Balsas, Tasso Fragoso, alto Parnaíba, Riachão. O total pluviométrico 

médio anual é de pouco mais de 1300 mm, sendo que 1276 mm ocorrem durante o 

período agrícola, compreendido  entre  outubro  e  maio,  e  que  representa  a  estação  de 
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cultivo. A figura 5 mostra que o período de reposição de água no solo abrange dois meses, 

novembro e dezembro, o que mostra a grande irregularidade das chuvas nesse início de 

período chuvoso, tornando o plantio muito duvidoso. O período de excesso hídrico ocorre 

entre janeiro e abril, enquanto que de  maio  a  outubro predomina a deficiência hídrica 

(Menezes, 2009). O período de cultivo agrícola fica compreendido entre outubro e maio.  

Diferentemente  da  região  R2,  conforme  mostrado  na  tabela  3,  a  região  R3 apresenta 

maior radiação solar no topo da atmosfera no mês de janeiro (928,4 cal/cm-2.d-1) e menor 

em junho (798,3 cal/cm-2.d-1). Em dezembro se observa menor período de incidência 

direta do sol com tempo de exposição de apenas 3,8 horas por dia, enquanto que nos meses 

de julho e agosto se observam mais de 9 h por dia de luz solar direta. Isto é um reflexo das 

condições de nebulosidade que é maior em dezembro (período chuvoso) e menor em 

julho e agosto (período seco). A temperatura do ar é mais elevada em setembro (28,3
o
C) e 

menor em Janeiro (26
o
C). O fotoperíodo também não apresenta grandes variações 

oscilando em torno de 12 horas de luz solar. A região R6 está sobre a microrregião de 

Imperatriz, no Sudoeste maranhense, com média anual de precipitação de 1220 mm, sendo 

o período mais chuvoso aquele compreendido entre os meses de janeiro e abril. A estação 

de cultivo e chuvosa da região começa em novembro, prolongando-se até maio, totalizando 

1130 mm. Mesmo com o início das chuvas em novembro, a reposição de água no solo só 

começa em dezembro sendo mais pronunciada em janeiro, com excesso ocorrendo somente 

entre fevereiro e abril, totalizando 246 mm. O período de deficiência compreende os meses 

de maio a novembro, totalizando 484 mm. A região homogênea de precipitação (R8) 

abrange a microrregião da Chapada do Alto Itapecuru, com altitudes acima de 450 m do 

nível médio do mar. A média anual de precipitação é da ordem de 1245 mm, sendo que 

desse total, 96%, se concentra de novembro a maio, considerado o período da estação de 

cultivo, quando se concentram as atividades agrícolas. As chuvas em dezembro e janeiro 

começam a repor a água no solo, com excesso hídrico sendo verificado nos meses de 

fevereiro a abril, totalizando 279 mm. Com o fim do período de chuvas, a partir de maio, a 

região começa a entrar no período de deficiência hídrica, que se estende até novembro, 

acumulando 564 mm ao fim do período. A característica climática dessa região é similar à 

da região R6, porém com percentual da evapotranspiração potencial nos meses de 

setembro a novembro de 29% em relação ao total anual. 

 

Palavras-chave: Produtividade. Estação de crescimento. Calendário agrícola. 
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EFEITO DO HISTÓRICO DE USO E DA IDADE DA SUCESSÃO SOBRE A 

ESTRUTURA DA VEGETAÇÃO E O ESTOQUE DE CARBONO DE MATAS 

CILIARES, CAPOEIRAS E SISTEMAS AGROFLORESTAIS NA AMAZÔNIA 

ORIENTAL. 

 

Orientando: Danilo Nunes SODRÉ – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Agronomia – CCA/UEMA. 

 

Orientador: Guillaume Xavier ROUSSEAU. 

Prof. Dr do programa de pós graduação em agroecologia – CCA/UEMA. 

 

O meio ambiente e a sociedade coexistem em uma relação de causa e efeito, logo as ações 

da sociedade causam efeitos positivos ou negativos no meio ambiente, gerando um ciclo 

que novamente retorna para a sociedade que é diretamente afetada. Para Capra et al. (2002) 

a construção de uma sociedade sustentável para as futuras gerações depende da 

reconstrução e repensamento da base de instituições sociais e das tecnologias utilizadas 

nessa época, de forma a ultrapassar o transecto comum existente entre a sociedade atual e 

os sistemas ecológicos da natureza. A importância das florestas tropicais no fluxo global 

do carbono têm sido debatida nos últimos 20 anos pela comunidade científica. A conversão 

da floresta primária em áreas de pastagens e cultivos agrícolas, provoca mudanças 

significativas no fluxo de carbono entre a atmosfera e os ecossistemas (LBA, 1998). O 

Brasil estaria entre os dez países com maior contribuição relativa às emissões globais, 

respondendo por cerca de 1,2% das emissões desse gás (Wor-Id Bank, 2000). Os sistemas 

agroflorestais (SAFs), definidos como o uso e manejo intensivo da terra que melhora os 

benefícios das interações biológicas criadas quando arvores-arbustos são deliberadamente 

combinados com cultivos ou a pecuária (NAIR, 1993), estão ganhando atenção como 

atividade de mitigação nas mudanças do uso da terra em países em desenvolvimento 

devido a seu potencial de armazenamento de carbono (ANDERSON & ZERRIFFE, 2012). 

O presente estudo tem o objetivo de avaliar a estrutura da vegetação e o estoque de 

carbono em sistemas agroflorestais e uma cronosseqüência de capoeiras e compará-los 

com remanescentes florestais. As parcelas do experimento estão instaladas em seis núcleos 

geográficos (São Luís, Alcântara, Rosário-Morros, Arari-Vitória do Mearim, Rebio do 

Gurupi, Tomé-Açu PA), onde foram amostradas capoeiras altas, médias e baixas com 

histórico de uso diferenciado (pastagem e corte-queima), Sistemas Agroflorestais (SAF) e 

remanescentes florestais, onde usou-se o delineamento experimental em Blocos 

Casualisados- DBC. Em cada núcleo/bloco foram amostradas: três capoeiras altas (>20 

anos), três médias (10-20 anos) e três baixas (<10 anos), no mínimo um remanescente 

florestal e três SAFs por núcleo, onde foram amostrados, serapilheira, solo, necromassa, 

estimação da biomassa aérea e árvores mortas em pé. Os dados foram avaliados quanto 

à normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk e homogeneidade de variância pelo teste de 

Brown-Forsyth, havendo transformação pela fórmula [Ln (x+1)] quando necessário, e a 

ANOVA foi estabelecida pelo teste de tukey a 5% de probabilidade. A figura 1 mostra os 

resultados encontrados no polo de São Luís, onde foi encontrado capoeiras médias (10-20 

anos) e floresta restinga, nas capoeiras médias observou-se maior estoque de carbono nas 

palmeiras adultas onde eram abundantes na região estocando mais de 40 MgC.ha
-1

, e uma 

pequena fração na vegetação arbustiva (vegetação abaixo 1,3 m), ao passo que na floresta 

restinga eram mais abundante a presença de vegetação arbórea, onde a maior parte do 

carbono estimado foi pela presença das mesmas, e outras frações foram encontradas nas 

palmeiras adultas e vegetação arbustiva, sendo que as árvores obtiveram maior capacidade 

de estocar carbono. Nas parcelas de código 74 da floresta restinga, a vegetação arbórea 
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estocou aproximadamente 100 MgC.ha
-1 

, já nas parcelas de código 75 da floresta restinga 

obteve-se aproximadamente 80 MgC.ha
-1 

. Nossos estudos apontaram em capoeiras médias 

( 10-20 anos) um valor acima de 40 MgC.ha
-1

. Em estudos semelhantes, Denich et al 

(2000) reportou para capoeiras da Amazônia oriental com períodos de pousio entre 1 e 10 

anos estoques no biomassa viva aérea entre 3 e 40 Mg ha-1. 

 Figura 1: Resultados de estoque de carbono na biomassa viva aérea. 

 

A tabela 1 mostra os resultados de diferentes usos da terra nos polos São Luís e Rosário, 

sendo no polo São Luís, 2 capoeiras altas na fazenda escola e 4 florestas de restinga no 

sítio Aguaí e no município de Rosário, 2 florestas, 4 capoeiras médias, , 2 capoeiras altas, 2 

capoeiras baixas e 3 SAfs quintal, onde apontaram na serapilheira 4,66 MgC.ha
-1

, capoeira 

alta e capoeira baixa não havendo diferença estatística, respectivamente com 1,82 MgC.ha
-

1 
e 1,02 MgC.ha

-1
  ,capoeira média com 0.93 MgC.ha

-1
 e SAF com 2,17 MgC.ha

-1
, os 

resultados para a necromassa não apresentaram diferenças estatística. Dixon (1995) 

avaliando sistemas agroflorestais em mais de 50 países de diferentes ecorregiões, observou 

que estes sistemas poderiam reduzir as emissões de gases de efeito estufa e conservar ou 

capturar carbono.  

 

Tabela 1: Tabela da ANOVA com os resultados dos diferentes usos da terra. 

C acumulado 

(Mg/ha) 

Usos da Terra 

Floresta 
Capoeira 

Alta 

Capoeira 

Média 

Capoeira 

Baixa 
SAF 

Serrapilheira 4,66 a a 1,82 bc 0,93 c 1,02 bc 2,17 b 

Necromassa 1,54 a a 1,17 a 1,15 a 1,30 a 2,36 a 

 
 

 

Palavras-chave: Carbono. Vegetação. Floresta. 
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No Brasil, períodos de estiagem que ocorrem, com freqüência, por ocasião da implantação 

da cultura da soja são uma das causas mais comuns do baixo percentual de germinação e 

emergência das plântulas em campo (PESKE; DELOUCHE, 1985). A semeadura da soja 

sob condições ambientais adversas, especialmente déficit hídrico no solo e baixas 

temperaturas, aliadas a baixa qualidade do lote de sementes utilizado no plantio da cultura, 

podem resultar em porcentagem de germinação reduzida e menor velocidade de 

emergência das plântulas. Neste caso, as sementes permanecem por mais tempo expostas 

às condições adversas do solo (KHAN et al., 1976; HEYDECKER; COOLBEAR, 1977 e 

BEWLEY; BLACK, 1994). O PEG (polietileno glicol) tem sido utilizado com sucesso em 

trabalhos de pesquisa para simular os efeitos do déficit hídrico nas plantas, por não 

penetrar nas células, não ser degradado e não causar toxidez, devido ao seu alto peso 

molecular (HASEGAWA et al., 1984). Este trabalho tem por objetivo avaliar os efeitos 

causados pela deficiência hídrica induzida por polietileno glicol (PEG) na germinação e 

vigor das sementes de soja convencional e transgênica. Todos os testes foram realizados 

em caixas acrílicas transparentes do tipo gerbox contendo duas folhas de papel-toalha 

(germitest), embebido em soluções contendo polietileno glicol (PEG 6000) nos seguintes 

níveis de potencial osmótico: 0; -0,6; -0,9 e -1,2 MPa. O nível zero foi utilizado como 

testemunha (controle), utilizando-se apenas água desmineralizada para embeber o 

substrato, foram utilizadas sementes de soja convencional (BRS Tracajá – Lote IMP 

042/13) e transgênica (BRS 8990RR – Lote IMP 002/13), cedidas pela EMBRAPA 

Semente. As sementes de soja foram avaliadas por meio dos seguintes testes: teste de 

germinação, classificação do vigor das plântulas, comprimento das plântulas, biomassa 

seca das plântulas. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, utilizando-se 

quarto ou cinco repetições, conforme o teste empregado. Os dados obtidos foram 

submetidos análise de variância (ANOVA) e comparados pelo Teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. As cultivares em estudo mostraram respostas diferenciadas quando 

submetidas à condição de estresse hídrico imposta pelo PEG 6000, as sementes de soja 

transgênica apresentam um pior desempenho quando comparadas as sementes de soja 

convencional (Tabela 1). Nos testes de comprimento de plântula e peso de massa seca 

(PMS) apresentaram diferenças estatísticas significativas quando comparadas as duas 

cultivares, como pode ser observado na tabela 1, a soja convencional (BRS Tracajá) 

apresentou melhores resultados nos dois parâmetros analisados em comparação a soja 

transgênica (BRS 8990RR). Observou-se grande incidência de fungos nas sementes de 

ambas as cultivares quando expostas aos diferentes potenciais osmóticos das soluções de 

PEG 6000, reduzindo seu vigor e viabilidade. 
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Tabela 1 - Médias estimadas nos testes-padrão de germinação (TPG), comprimento de 

plântula e peso de matéria seca das plântulas (PMS) com sementes de soja convencional e 

transgênica. 

Soja Convencional x Soja Transgênica 

 TPG 

(1° Cont.) 

TPG 

(Cont. final) 

Comprimento 

da plântula 

PMS 

 

 (%) (mm) (g) 

Convencional 41,50000 a                         93,50000 a                         26,62500 a                         0,63988 a                                                

Transgênica 22,00000 a                         84.00000 a                         12,75000   b                        0,35475   b                        

Média  31,75000                                    88,75000                                    19,68750                                    0,49731                                    

C.V (%) 113,70    21,39     54,26     23,58     
*Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente entre si, pelo Teste de Tukey, ao 

nível de 5% de significância.  

 As tabelas 2 e 3 mostram os resultados individuais do desempenho das cultivares 

estudadas, houve redução no vigor e desenvolvimento das plântulas submetidas aos 

potenciais osmóticos decrescentes, observou-se que não houve germinação nos níveis 

osmóticos -0,9 MPa e -1,2 MPa em ambas as cultivares. 

Tabela 2 - Médias estimadas nos testes-padrão de germinação (TPG), comprimento de 

plântula e peso de matéria seca das plântulas (PMS) com sementes de soja convencional. 

Soja Convencional 
 TPG 

(1° Cont.) 

TPG 

(Cont. final) 

Comprimento 

da plântula 

PMS 

 

 (%) (mm) (g) 

T0 58,50000 a                         98,00000 a                         37,75000 a                         0,70325 a                         

T1 24,50000 a                         89,00000 a                         15,50000   b                        0,57650 a                         

T2   0,00000 a                           0,00000   b                          0,00000     c                       0,00000   b                        

T3   0,00000 a                           0,00000   b                          0,00000     c                       0,00000   b                        

Média  20,75000                                    46,75000                                    13,31250 0,31994                                    

C.V (%) 140,60    23,66     49,25     33,87 
*Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente entre si, pelo Teste de Tukey, ao 

nível de 5% de significância. 

Tabela 3 - Médias estimadas nos testes-padrão de germinação (TPG), comprimento de 

plântula e peso de matéria seca das plântulas (PMS) com sementes de soja transgênica. 

Soja Transgênica  

 TPG 

(1° Cont.) 

TPG 

(Cont. final) 

Comprimento 

da plântula 

PMS 

 

 (%) (mm) (g) 

T0 29,00000 a 81,00000 a 14,75000 a                         0,37600 a                         

T1 15,00000 a                         87,00000 a                         10,75000 a                         0,33350 a                         

T2   0,00000 a                           0,00000   b                          0,00000  b                                              0,00000   b                        

T3   0,00000 a                           0,00000   b                          0,00000  b                        0,00000   b                        

Média  11,00000                                    42,00000                                    6,37500                                    0,17738                                    

C.V (%) 191,56     39,75     34,93     20,50     
*Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem estatisticamente entre si, pelo Teste de Tukey, ao 

nível de 5% de significância.  
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A redução da germinação das sementes submetidas ao tratamento com PEG 6000 está 

relacionada à redução da quantidade de água absorvida pelas sementes visto que na 

literatura não consta informações sobre a possível toxidade desse agente osmótico. No 

procedimento, o vigor das sementes foi mais afetado que a germinação. É importante 

ressaltar que a tolerância ao estresse hídrico está ligada a qualidade fisiológica inicial da 

semente, os efeitos do estresse provocado pelo PEG 6000 são mais severos quando 

comparados aos de outros agentes osmóticos. É possível concluir que o estresse osmótico 

produzido pelo PEG 6000 em potenciais 0 MPa a -0,6 MPa é um procedimento promissor 

para a avaliação do potencial fisiológico de sementes de soja, são necessárias novas 

pesquisas respeitando esse intervalo, valores decrescentes de potencial osmótico reduzem e 

até anulam o processo germinativo não é recomendável a  utilização de níveis osmóticos a 

partir de -0,9 MPa para a avaliação do potencial fisiológico de sementes de soja, pois não 

se observou germinação das sementes a partir desse nível. 

 

Palavras-chave: Glycine max (L.) Merrill. germinação. estresse hídrico. 
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De acordo com Vilela et al. (2011), os benefícios econômicos da integração lavoura 

pecuária, pela ótica da iniciativa privada, centram na possibilidade de aumentar a oferta 

com custos de produção unitários menores. O Brasil foi o 4° maior produtor de milho 

mundial, com 64 milhões de toneladas, na SAFRA 11/12 (ABIMIL, 2014). A oferta 

nacional de milho neste ano está prevista atingir 75.626,5 milhões de toneladas, 

representando um decréscimo de 7,2%, quando comparado como o ocorrido na safra 

2012/13 (CONAB, 2014). É nesse cenário que se torna de vital importância encontrar 

novos meios para aumentar a produtividade e também as áreas aptas para cultivo do milho. 

Com isso, o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) ao promover a 

recuperação de áreas degradadas e estar inserido em um pacote de políticas públicas com 

disponibilidade de crédito e baixos juros, se configura como excelente alternativa para o 

cultivo do milho e formação de pastagens. A área total do experimento foi de 10 ha, 

dividida em quatro sistemas: Sistema 1 - formação de pastagem convencional, com área de 

2,5 ha; Sistema 2 - monocultivo convencional de milho, com área de 2,5 ha; e Sistemas 3 e 

4 de Integração Lavoura - Pecuária –Floresta (iLPF) em mata de babaçu, no qual o Sistema 

3 a semente da pastagem foi misturada ao adubo utilizado no plantio do milho; e no 

Sistema 4 a semeadura da espécie forrageira ocorreu na adubação de plantio e na adubação 

de cobertura, ambos utilizando-se o sistema Barreirão, possuindo área total de 5 ha 

subdividida igualmente entre os Sistemas 3 e 4. Nos sistemas com pastagem utilizou-se 

semente de Brachiaria Brizantha cv. Marandú. O delineamento utilizado foi o inteiramente 

casualizado, com 4 sistemas e 6 repetições. O preparo da área ocorreu por meio da 

utilização de grade aradora e grade niveladora, posteriormente foram realizadas as 

amostragens de solo, para fins da correção do solo e durante o plantio foi feita a adubação 

de cobertura, exigida pela cultura. Para determinação da produtividade do milho realizou-

se as seguintes avaliações: Massa total da parcela, massa de 1000 grãos, densidade de 

plantas de milho por m
2
, densidade por hectare, pesagem da espiga com e sem palha, 

comprimento de espiga, diâmetro da espiga e SPAD (Figura 1). 
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Para cálculo dos indicadores econômicos foram acompanhadas as seguintes informações: 

área plantada, produtividade do milho, preço do milho no momento da colheita, insumos 

utilizados e seus custos associados (Reis, 2002). Os indicadores renda bruta (RB), renda 

Líquida (RL), taxa de retorno (TR) e índice de lucratividade (IL) foram utilizados para 

medir a eficiência econômica das alternativas de formação de pastagens em consórcio com 

a cultura do milho. A renda bruta (RB) foi obtida multiplicando-se a produtividade da 

cultura do milho em cada tratamento, pelo valor do milho pago ao produtor no momento da 

colheita do milho. A renda líquida (RL) foi calculada subtraindo-se da renda bruta, os 

custos de produção, provenientes de insumos mais serviços. Estes custos (C) foram 

calculados para cada tratamento, levando-se em conta os coeficientes de custo de insumos 

e os serviços utilizados em um hectare. A taxa de retorno (TR) por real investido em cada 

tratamento foi obtida por meio da relação entre a renda bruta (RB) e o custo de produção 

(C) de cada tratamento. O índice de lucratividade (IL) foi obtido da relação entre a RL e 

RB e expresso em percentagem. Os sistemas 3 e 4 (Integração Lavoura - Pecuária –

Floresta (iLPF) em mata de babaçu) apresentaram-se como melhor alternativa técnica e 

econômica comparado ao sistema de monocultivo de milho convencional, em relação a 

produtividade (5969,44 kg/ha e 6747,46 kg/ha), índice de lucratividade (47% e 53%) e taxa 

de retorno (1,89 e 2,11), respectivamente. Nestes dois sistemas integrados além de 

proporcionar uma renda proveniente do milho, o custo de formação de pastagem é diluído, 

devido a semeadura da Brachiaria ser feita no momento do plantio do milho, além de 

proporcionar um incremento na alimentação animal (Tabela 1).   
Tabela 1 – Produtividade do milho e indicadores econômicos em quatro ambientes: 1 - 

formação de pastagem convencional; 2 - monocultivo convencional de milho; 3 e 4 - 

Integração Lavoura - Pecuária –Floresta (iLPF) em mata de babaçu. 

Indicadores Econômicos Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4 

Produtividade (R$) n/t 3448,71 5969,44 6747,46 

Custos de produção (R$) 800,00 1.043,00 1.513,00 1.405,00 

Índice de lucratividade (%) n/t 31% 47% 53% 

Taxa de retorno n/t 1,43 1,89 2,11 

Renda Líquida (R$)  n/t 474,431 1352,33 1563,88 

Renda bruta (R$) n/t 1517,431 2865,332 2968,884 

A 

 

B 

C 

 

D 

 Figura 1– Avaliações em plantas de milho, para determinação 

de produtividade; A – Pesagem dos grãos do milho(parcela); B 

– Contagem de 1000 grãos; C –Pesagem da espiga; D – 

Comprimento da espiga. 
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Pode-se concluir que o cultivo do milho e a formação de pastagens sob sistema de ILPF, se 

configurou como uma excelente solução ao agricultor, pois além de diluir os custos de 

produção promove preservação e recuperação do ambiente. 

 

Palavras-chave: Pastagem. milho. viabilidade econômica. 
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O tombamento ou "damping-off" é considerado um dos maiores problemas das doenças de 

plantas, principalmente em sementeiras onde o estádio de plântula é mais susceptível. O 

controle ou prevenção é dificultado pelo envolvimento de muitos patógenos que atuam 

isoladamente ou combinados nos mais variados tipos de mudas em viveiros. Entre os 

fitopatógenos causadores desta doença está o fungo Rhizoctonia solani um patógeno 

habitante do solo que pode ser introduzido em solos ou substratos em qualquer etapa do 

plantio, tanto via sementes como por meio de substratos contaminados (Lewis & Lumsden, 

2001). O R. solani é um importante fitopatógeno de solo e causa perdas em diversas 

culturas de importância econômica, inclusive hortaliças (Faltin et al., 2004). As principais 

formas de controle desse patógeno são o uso de fumigantes e o tratamento de sementes 

com fungicidas (Goulart, 2002; Fravel& Lewis, 2004). Entretanto, segundo Lewis 

&Lumsden (2001), nos Estados Unidos, as perdas em viveiros podem chegar a 10% da 

produção, mesmo com uso do tratamento químico. A busca por controle alternativo vem 

aumentando os estudos de antagonistas para o controle de fitopatógenos tem sido bastante 

investigado nas últimas décadas, por vários motivos, principalmente pelos problemas 

ambientais e de saúde humana decorrentes do uso indiscriminado de agrotóxicos 

(Grigoletti Júnior et al., 2000; Peres et al., 2007. Corrêa, et al., 2011). Espécies do gênero 

Trichoderma vêm sendo utilizadas com sucesso no controle de fitopatógenos de solo, por 

serem capazes de proteger plantas por meio de diferentes mecanismos de ação 

(parasitismo, antibiose, competição e indução de resistência), e por colonizar 

eficientemente o substrato e o sistema radicular de várias espécies de plantas (Harmanet 

al., 2004; Harman, 2006).Portanto o trabalho objetivou a seleção e identificação de 

isolados de Trichoderma spp. para o controle do tombamento causado por Rhizoctonia 

solani “in vitro” e “in vivo” em plântulas de pimentão (Capsicum annuum L.). Parte dos 

experimentos foram conduzidos no Laboratório de Fitopatologia, de pós-colheita/CECEN, 

e em casa de vegetação na Fazenda Escola, no Centro de Ciências Agrárias/UEMA. Foram 

obtidos isolados de Trichoderma spp., pertencentes à coleção de culturas do Laboratório de 

Fitopatologia do CCA, e também foram obtidos isolados por um processo de prospecção: 

Fontes de quitina natural e sintética foram colocadas em recipiente não orgânico e 

enterrados no solo em diferentes locais (figura1 A), de preferência áreas agricultáveis, as 

profundidades de 5 e 10 cm, esses recipientes foram recuperados eliminado o excesso de 

solo e levados ao laboratório de Fitopatologia, onde foram submetidos ao plaqueamento 

em meio BDA. Em seguida as placas contendo a fonte de quitina foram incubadas por sete 

dias em incubadora BOD a 25ºC, com lâmpadas fluorescentes de luz branca e fria, com 

fotoperíodo de 8/16 horas (claro/ escuro) (figura 1 B). Discos de 5 mm da cultura de R. 

solani crescendo em BDA e do isolado candidato a competidor foram colocados em pontos 

opostos de placas de Petri contendo BDA, as quais foram mantidas a 25 ºC com 

fotoperíodo de 12h (figura 2 C). A testemunha consistiu de placas contendo somente um 

dos fungos testados. Aos três, cinco e aos oito dias após a incubação, foi medido, com 

auxílio de um transferidor, o ângulo de crescimento da colônia do isolado competidor. O 
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delineamento foi inteiramente casualisado com três tratamentos (TR + RH; TR e RH) e 

Cinco repetições, os resultados foram expressos como a média dos ângulos de crescimento 

das colônias, e submetidos à análise de variância via teste F (ANOVA) e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey. Sementes de pimentão foram semeadas em vasos de  

plástico de 2 kg, contendo substrato (figura 2 D). O ensaio foi conduzido em casa de 

vegetação da fazenda escola do Centro de Ciências Agrárias – CCA. O inóculo dos 

isolados de Trichoderma (TR), para uso em laboratório e casa de vegetação, foi 

multiplicado em Batata-Dextrose-Agar (BDA) em placas de Petri a 25ºC com fotoperíodo 

de 12h. O delineamento experimental foi do tipo inteiramente casualizado, com quatro 

tratamentos (RH + o isolado de TR que melhor se comportou no teste in vitro; RH + 

segundo isolado de TR que melhor se comportou no teste in vitro; RH + o terceiro isolado 

de TR que melhor se comportou no teste in vivo; tratamento controle) e dez repetições por 

tratamento. Os resultados em casa de vegetação foram avaliados pela incidência de 

tombamento nas unidades experimentais e submetidos à análise de variância via teste F 

(ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de Tukey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:. A- Amostras de quitina natural (casca de caranguejo) colocadas no solo; B- 

Armazenamento das amostras em BOD; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:. C- Discos de 5 mm da cultura de R. solani e do isolado 

candidato a competidor colocados em pontos opostos de placas de Petri contendo BDA; D-  

Experimento implantado em vasos na casa de vegetação; 

 

A B 

C D 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  669 

Considerando o Trichoderma spp um disputado agente de controle biológico, e casca de 

caranguejo, uma importante fonte de quitina, conseguimos a partir dessa fonte de quitina 

obter isolados de Trichoderma spp. Os testes “in vitro” foram realizados mas ainda os 

dados não foram analisados e “in vivo” também mas espera-se que os isolados obtidos 

sejam eficientes no controle aos fitopatógenos. 

 

Palavras-chave: Trichoderma spp, Rhizoctonia solani, Capsicum annuum. 
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VARIAÇÃO NA ÁREA FOLIAR ESPECÍFICA E EFICIÊNCIA DO USO DO 

NITROGÊNIO EM PLANTAS DE MILHO SUBMETIDAS AO SISTEMA DE 

ALÉIAS NO ESTADO DO MARANHÃO. 

 

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

Acadêmica do Curso de Engenharia Agronômica – CCA/UEMA. 

 

Orientador: Heder BRAUN. 

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

 

Colaboradores: Emanoel Gomes de MOURA – Prof. do Programa de Pós-Graduação em 

Agroecologia/UEMA. 

 

O sistema de cultivo em aleias consiste no corte de ramos das árvores e aplicados entre as 

fileiras com as vantagens de produzir resíduos de alta qualidade, que são responsáveis pela 

reciclagem do N, no período seco, uma vez que as árvores estão adaptadas para crescer 

neste período e retornar para a superfície os nutrientes das camadas mais profundas do solo 

por onde crescem suas raízes. O nitrogênio (N) é o que mais limita o crescimento e o 

rendimento das culturas, dentre elas o milho. Entre as características de planta mais 

utilizadas como indicadoras do teor de N estão à massa de matéria seca da planta, o teor e a 

quantidade de N acumulada e a intensidade da cor verde da folha (RAMBO et al., 2004). O 

objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade da cultura do milho em um sistema de 

cultivo em aleias com leguminosas arbóreas visando à economia de nutrientes 

principalmente o N. O experimento foi conduzido, na área experimental da Universidade 

Estadual do Maranhão-UEMA, em sistema de aleias. O experimento foi instalado em 

esquema fatorial constituído por duas cultivares de milho (QPM - BR 473 e Monsanto 

MON - 810) e seis combinações de leguminosas: Acácia (A) + Gliricídia (G); Leucena (L) 

+ Gliricídia (G); Sombreiro (S) + Leucena (L); Sombreiro (S) + Gliricidia (G); Acácia (A) 

+ Leucena (L) e controle. Utilizou-se o delineamento em blocos casualizados, com quatro 

repetições, com total de 12 tratamentos e 48 parcelas. A massa de matéria fresca das 

leguminosas foi distribuída na superfície do solo por parcela, nas seguintes quantidades: 60 

kg de leucena, 60 kg gliricídia, 80 kg de acácia e 80 kg sombreiro. Esses valores 

correspondem a seguinte quantidade de matéria seca respectivamente 21 kg; 21 kg; 32 kg e 

32 kg, por parcela. O milho foi plantado no espaçamento foi 0,30 m entre plantas e 0,90 m 

entre fileiras. Na antese foi quantificado o índice SPAD pelo medidor portátil SPAD-502. 

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

leituras e a média representou o valor da parcela. Para obter a área foliar especifica (cm
2
/g) 

retiraram-se dez discos da folha com cilindro com 17 mm de diâmetro, onde foram 

colocadas em estufa para determinar a massa dos discos seco (g). A área foliar específica 

foi obtida pela relação entre área dos discos e a sua massa seca. Nas fases fenológicas 

correspondentes à antese e maturação, foram coletadas duas plantas de milho por parcela, e 

separadas em parte aérea e espigas no laboratório. Em seguida, foram submetidas à 

secagem em estufa com circulação forçada de ar a 75 °C até atingir massa constante para 

determinação da massa seca da planta (MSP, g/planta). O teor de N foi quantificado pelo 

método estabelecido por Kjeldahl e descrito por Tedesco et al. (1995). Por ocasião da 

colheita os grãos foram separados das espigas e amostras de aproximadamente 50 g 

colocadas em estufa a 75 °C, para determinação do grau de umidade. Os valores de 

produção de grãos foram padronizados a 13% de umidade. Com os dados de MS e teor de 

N foram calculadas as seguintes variáveis: eficiência do uso do nitrogênio (EUN, kg/kg) 

(produtividade/quantidade de N fornecido), índice de colheita de grãos (IC): 
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IC=[MG/(MG+MSP)].100%, em que MG = massa do grão (kg ha
-1

) e MSP = matéria seca 

da planta; Índice de colheita de nitrogênio (ICN): ICN=[NG/(NG+NC+NF)].100%, em que 

NG = nitrogênio do grão (kg ha
-1

) e NP = nitrogênio da planta (kg ha
-1

); Nitrogênio 

remobilizado (NR): NR=(NA1–NM), em que NA1 = nitrogênio da planta (kg ha
-1

) na 

antese e NM = nitrogênio da planta (kg ha
-1

) na maturação; Eficiência de Remobilização 

(ER): ER=[(NR/NA1)].100%, em NR = nitrogênio remobilizado e NA1 = nitrogênio da 

planta (kg ha
-1

) na antese; Nitrogênio Acumulado (NA): NA=(NTM–NTA), em que 

NTM= nitrogênio da planta + nitrogênio do grão na maturação (kg ha
-1

) e NTA= 

nitrogênio da planta na antese; Proteína bruta (PB): PB= N% do grão x 6,25, em que N% 

do grão = teor de nitrogênio no grão em percentagem e 6,25 = fator de conversão de N% 

para proteína bruta (DONALD e HAMBLIM, 1976). A análise estatística foi realizada pelo 

software Statistica 7.0, com as médias dos tratamentos comparadas pelo teste de Tukey, ao 

nível de 5% de probabilidade. Não houve interação significativa entre os fatores apenas 

para PB, AFE, SPAD. Não houve efeito significativo dos tratamentos com aplicação de 

leguminosas para AFE. Houve efeito significativo das combinações de leguminosas apenas 

para PB, onde a média de 8,51 do tratamento controle diferiu dos demais (Tabela 1). As 

cultivares apresentaram efeito significativo para a AFE, MSP e PB, exceto o índice SPAD 

(Tabela 2). Para proteína bruta a cultivar QPM apresentou maior média de 10,57. A 

cultivar MON obteve maior média de 246,69 para AFE, 148,63 para MSP e 47,58 para 

SPAD (Tabela 2).    

 

Tabela 1. Valores médios da massa seca da planta (MSP g/planta), leitura do índice SPAD 

e área foliar específica da planta (AFE, cm
2
/g) e Proteína bruta (PB). 

Tratamentos AFE (cm
2
 g

-1
) MSP (g/planta) Índice SPAD PB 

A+G 231,33 A 160,56 A 48,95 AB 10,23 A 

A+L 238,92 A 134,66 AB 51,48 A 10,46 A 

L+G 248,87 A 105,89 B 45,86 ABC 11,02 A 

S+G 230,46 A 155,27 A 44,57 BC 10,27 A 

S+L 254,11 A 137,85 AB 47,28 ABC 10,04 A 

Controle 216,47 A 142,60 AB 41,38 C 8,51 B 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 

probabilidade. 

 

Tabela 2. Valores médios da massa seca da planta (MSP g/planta), leitura do índice SPAD 

e área foliar específica da planta (AFE, cm
2
/g).  

Cultivares AFE (cm
2
 g

-1
) MSP (g/planta) Índice SPAD PB 

Monsanto 246,69 A 148,63 A 47,68 A 9,61 B 

QPM 226,69 B 130,30 B 45,50 A 10,57 A 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 

probabilidade. 

 

As combinações de leguminosas apresentaram efeito significativo sobre todas as variáveis 

analisadas. As cultivares não apresentaram efeito significativo apenas para ER e ICN. O 

tratamento A+L com a cultivar MON obteve maiores médias de 3,67 e 16,34 para 

produtividade e EUN respectivamente. O tratamento L+G com a cultivar MON apresentou 

maior média de 55,78 para NA. O tratamento A+G com a cultivar MON obteve média de 

44,17 para NR. O tratamento S+G com a cultivar QPM obteve média de 71,59 para ER. O 

tratamento Controle com a cultivar QPM apresentou maiores médias para ICG e ICN com 

médias de 0,64 e 83,20 respectivamente (Tabela 3). 
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Tabela 3. Média de Produtividade; nitrogênio remobilizado (NR); nitrogênio acumulado 

(NA); eficiência do uso do nitrogênio (EUN); índice de colheita de grãos (ICG); índice de 

colheita do nitrogênio (ICN) e eficiência de remobilização (ER). 

Cultivares 
Tratamentos 

S+L A+L L+G A+G S+G Controle 

 Produtividade (t ha
-1

) 

M 3,16 cA  3,67 aA 2,90 bA 3,23 cA 3,43 bA 2,46 dA 

Q 2,15 bB 2,24 abB 2,33 aB 2,23 abB 2,31 aB 2,01 cB 

 Nitrogênio remobilizado (NR, kg ha
-1

) 

M 32,98 bA 33,52 bA 19,44 cdA 44,17 aA 40,94 abA 16,18 dA 

Q 18,08 cB 24,26 bcA 16,51 cA 31,73 abB 37,03 aA 21,75 bcA 

 Nitrogênio acumulado (NA, kg ha
-1

) 

M 43,20 abcA 54,66 aA 55,78 aA 35,70 bcA 46,20 abA 31,09 cA 

Q 37,18 abA 38,75 abB 50,44 aA 26,78 bcA 22,61 cB 25,40 bcA 

 Eficiência do uso do nitrogênio (EUN, kg kg
-1

) 

M 14,05 cA 16,34 aA 12,90 dA 14,37 cA 15,28 bA 10,95 eA 

Q 9,57 bcB 9,96 abB 10,36 aB 9,95 abB 10,28 aB 8,96 cB 

 Índice de colheita de grãos (ICG) 

M 0,60 bA 0,58 bA 0,59 bA 0,63 aA 0,63 aA 0,64 aA 

Q 0,53 bB 0,51 bB 0,53 bB 0,49 cB 0,57 aB 0,58 aB 

 Índice de colheita do nitrogênio (ICN) 

M 76,88 aA 79,13 aA 78,66 aA 77,68 aA 79,98 aA 79,83 aA 

Q 77,12 bcA 73,89 cA 80,35 abA 78,55 abcA 80,32 abA 83,20 aA 

 Eficiência de remobilização (ER, %) 

M 58,94 abA 58,76 abA 48,49 bA 65,48 aA 65,18 aA 56,61 abA 

Q 52,48 bA 51,09 bA 50,27 bA 66,33 abA 71,59 aA 69,09 aA 
Médias seguidas de mesma letra minúscula na linha e maiúscula na coluna, não diferem entre si, pelo teste de 

Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Podemos concluir que a cultivar MON - 810 apresentou maior produtividade. Esta cultivar 

proporcionou maior eficiência do uso do nitrogênio, nitrogênio acumulado e nitrogênio 

remobilizado, dentro de cada combinação de leguminosas. Neste sentido, pesquisas 

precisam ser realizadas para aumentar os resultados todas as variáveis e a rentabilidade das 

famílias maranhenses.  

 

Palavras-chave: Nitrogênio. Milho. Sistema de Aleias.  
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ESTUDO MULTITEMPORAL DO USO E COBERTURA DO SOLO NO 

MUNICÍPIO DE URBANO SANTOS, MA. 

 

Orientanda: Francielle Cabral AMORIM – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Engenharia Agronômica CCA/UEMA. 

. 

Orientadora: Juliane Borralho de ANDRADE. 

Profª. do Departamento de Engenharia Agrícola CCA/UEMA. 

 

A expansão demográfica e a industrialização que ocorreram no Brasil, nos últimos anos, 

induziu  no aumento da urbanização, e com isso a ampliação do uso de novas áreas. 

Posteriormente, ocorreu a necessidade de ampliar áreas para atividades agrícolas e pastoris 

e de ser elevar a produção para consumo interno, acarretando no desmatamento e na 

destruição de ecossistemas, dentre eles os que constituem o Cerrado, que é um dos hotspots 

para a conservação da biodiversidade mundial, segundo maior bioma da América do Sul, 

tendo área continua no Brasil, e uma parte no Maranhão. Apesar da sua importância 

socioambiental, o Cerrado encontra-se ainda pouco valorizado em termos de conservação, 

apresentando apenas 1,7% de sua área assegurada na forma de parques ou reservas 

(BRASIL, 2003). Estima-se que atividades como a pecuária e a agricultura sejam 

responsáveis, até o momento, pela conversão de aproximadamente 40% de sua área 

original (MYERS et al., 2000; SANO et al., 2002). A análise multitemporal de uma  região 

é um processo pelo qual se pode avaliar a variação de determinadas informações desta 

região ao longo do tempo. O monitoramento do uso e cobertura do solo faz-se importante 

no estudo de determinadas regiões, por assessorar o conhecimento da realidade ambiental e 

contribuir na busca por soluções de problemas que possam eclodir. Portanto o objetivo do 

trabalho efetivou-se em analisar a evolução da mudança da cobertura vegetal e sua relação 

com o uso do solo no município de Urbano Santos, com vistas ao reconhecimento do 

panorama agrícola local e sua evolução ao longo de 30 anos (1984 e 2014), compondo uma 

base de dados para auxiliar na definição de políticas norteadoras do desenvolvimento 

regional. Bem como, elaborar mapas de uso do solo e cobertura vegetal, a partir de 

imagens dos satélites LANDSAT TM 5 e LANDSAT TM 8 para o município de Urbano 

Santos-MA; A área estudada compreende o município de Urbanos Santos, localizado no 

território da Cidadania do Baixo Parnaíba Maranhense, ao Leste do Estado do Maranhão, 

entre as coordenadas 03°44’23” S e 42°57’46” W, distante 280 km da capital São Luís. O 

município tem uma área de aproximada de 1.207,634 km². A população estimada de 2013 

compreende 26.833 habitantes, segundo o IBGE. A vegetação que predomina na região é 

formada por Cerrado de Floresta Aberta com composição florística diversificada, dentre as 

espécies mais comuns estão Attalea speciosa Mart. (Babaçu), Copernicia cerífera 

(Carnaúba) e Mauritia vinifera (Buriti). Os Campos de Cerrado possuem geralmente 

formações campestres com árvores ou arvoretas espalhadas. O clima que predomina no 

município é o Tropical com chuvas de inverno, segundo a classificação climática de 

Koppen, apresentando moderada deficiência de água nos meses de junho a setembro.  Para 

o prosseguimento deste trabalho foram empregados os seguintes dados e aplicativos: (a) 

cenas digitais do satélite LANDSAT TM-5 com resolução espacial de 30 m , do ano de 

1984, adquiridas gratuitamente pelo site <www.inpe.br>; (b) cenas digitais do satélite 

LANDSAT TM-8 com resolução espacial de 15 m , do ano de 2014, adquiridas pelo site da 

NASA<http://earthobservatory.nasa.gov/.> ...(c) Cartas Planialtimétricas – SUDENE na 

escala de 1:100.000 e (c) software SPRING. Para o processamento das imagens digitais, 

bem como para a análise dos dados obtidos, foi utilizado o Sistema de Processamento de 

Informações Georreferenciadas (SPRING), versão 4.3.3. Com o auxílio do software, as 
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áreas foram delimitadas, classificadas e quantificadas quanto às mudanças de cobertura 

vegetal e uso do solo, através da interpretação das imagens dos satélites LANDSAT TM5 e 

LANDSAT TM8 correspondente a área de estudo, município acima mencionado, com um 

espaço temporal de 30 anos. O trabalho foi fracionado basicamente em cinco etapas, sendo 

elas: Aquisição de imagens, Georreferenciamento, Recorte dos Municípios, Classificação 

por regiões e Segmentação, Interpretação e Classificação Visual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Carta imagem do município de Urbano Santos-MA. 

 

Através das análises visuais efetuadas nas imagens, estabeleceu-se que com o crescimento 

agrícola e principalmente o aparecimento de indústrias  de eucalipto e soja, está havendo 

uma desordenada ocupação e utilização indiscriminada, especialmente da Savana Parque.   

 

Tabela 1. Resumo das áreas e suas variações. 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO 1984(ha) % 2014(ha) % Variação (ha) 

Uso da terra 5.639,10 4,7 20.006,46 16,6 14.367,4 

Uso urbano 178,34 0,15 1.258,67 1,04 1.080,33 

Savana arbórea 78.860,45 65,3 81.542,55 67,4 2.682,1 

Savana parque 36.156,68 30 18.023,35 15 18.133,33 

Figura 2- Mapa de uso e 

cobertura de Urbano Santos-

MA(1984) 

Figura 3- Mapa de uso e 

cobertura de Urbano Santos-

MA(2014 
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A remoção da vegetação nativa da região intensifica o processo de degradação ambiental, 

onde torna-se cada vez mais preocupante o nível de crescimento que essas áreas englobam 

e o pouco tempo em que isso ocorre.À vista disso, a discussão e interpretação dos 

resultados obtidos através da análise das imagens, em função da metodologia aplicada, 

permitiram as seguintes conclusões: 1.Nas áreas de Savana Parque, em 30 anos (1984 a 

2014), houve uma redução de aproximadamente 18.000 ha, enquanto que as áreas de Uso 

da Terra, tiveram um acréscimo de aproximadamente 15.000 ha, o que podemos afirmar , 

de acordo com visualização e interpretação das imagens de satélite. 2.A partir dos 

destaques evidenciados neste estudo, nota-se o quanto é descomedido  o processo de 

ocupação e uso das terras no município de Urbano Santos - MA, cujo ambiente é 

fragilizado, e que já apresenta níveis elevados de uso das terras como decorrência da 

substituição indiscriminada da cobertura vegetal inicial por extensas áreas de culturas de 

eucalipto e soja.  

 

Palavras-chave: Imagens de satélite. degradação. sensoriamento remoto. 
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ANALISAR DIFERENTES TIPOS DE HERBICIDAS NO FEIJÃO-CAUPI. 

 

Orientanda: Ionara Leite GUEDES – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Agronomia- CESBA/UEMA. 

 

Orientador: Leandro Silva do VALE. 

Prof. Dr. do departamento de Fitotecnia Cesba/UEMA. 

 

Colaboradores: Maria Félix Martins de Oliveira- Acadêmica do curso de Agronomia 

Cesba/ UEMA; Nilvan Gomes Barreira- Acadêmico do curso de Agronomia 

Cesba/UEMA; Carlos Henrique Duarte Ferreira- Acadêmico do curso de Agronomia 

Cesba/UEMA. 

 

O feijão-caupi (Vigna unguiculata) é uma cultura alimentar importante no Brasil, 

especialmente na região Nordeste, e com expansão acentuada para a região Centro-Oeste 

como cultura de sucessão ao milho ou a soja. O controle de plantas daninhas no feijão-

caupi é realizado por meio de ação mecânica, sobretudo capinas com enxada. Tal 

característica do sistema de produção da cultura deve-se ao fato da inexistência de 

herbicidas registrados, o que impede recomendações de controle químico de plantas 

daninhas com a aplicação desses produtos. Objetiva-se com a presente pesquisa avaliar a 

seletividade de herbicidas para a cultura do feijão-caupi. O estudo foi realizado em 

LATOSSOLO VERMELHO no município de Balsas/MA onde foram utilizados os 

seguintes herbicidas no controle de plantas daninhas, no feijão-caupi: S-metolacloro; 

Imazetaphyr; lactofen; Bentazone; clorimuron; basagran+imazetaphy, clorimuron+lactofen 

e Testemunha sem aplicação. Aos 21, 30 e 45 dias após a emergência das plantas (DAE), 

que correspondem a 7,15 e 30 dias após a aplicação, para os herbicidas aplicados em pós-

emergência (DAA), foram realizadas avaliações visuais de intoxicação nas plantas de 

feijão-caupi. A variedade de feijão-caupi BRS Guariba apresentou tolerância diferenciada 

aos herbicidas aplicados em pré e pós-emergência da cultura. Nos gráficos estão 

apresentados os resultados de fitotoxicidade, de herbicidas ao caupi, verificando-se 

diferenças nos valores das variáveis avaliadas em razão da aplicação dos tratamentos. 

 

 

Figura 1. Níveis de toxicidade do feijoeiro aos 7 dias após a emergência (DAE), BRS 

Guariba, em função dos tratamentos aplicados. Balsas,MA 2014. 
Fonte: GUEDES, 2014. 

 

O herbicida bentazone não provocou sintomas visuais de fitointoxicação para variedade 

BRS Guariba (Gráfico 1), resultado semelhante ao obtido por Silva et al (2000). 

De acordo com as prévias avaliações, observou- se que na mistura de clorimuron + 

Lactofen não apresentaram seletividade causando assim a morte da cultura.  Os herbicidas 

betnazone, imazetaphyr e Lactofen apresentaram poucas severidades na cultura. O 
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herbicida bentazone provocou leve amarelecimento e leve encarquilhamento apenas nos 

bordos das folhas cotiledonares, não sendo significativo o nível de dano se comparado com 

as plantas dos tratamentos sem aplicação de  herbicida. Esses sintomas foram semelhantes 

aos relatados por Fontes et al. (2010). O bentazone aplicado isoladamente ou em mistura 

ao imazetaphyr provocou intoxicação moderada às plantas de feijão caupi, que foi 

creditada ao imazetaphyr, pois a aplicação isolada do bentazone praticamente não afetou as 

plantas da cultura. Foi observado um amarelecimento em todo o limbo foliar e nos 

pecíolos. 

 

Figura 2. Níveis de toxicidade do feijoeiro aos 15 dias após a emergência (DAE), BRS 

Guariba, em função dos tratamentos aplicados. Balsas,MA 2014. 
Fonte: GUEDES, 2014. 

 

O herbicida pré- emergente (Dual Gold) apresentou a menor toxicidade diferindo das dos 

demais tratamentos. Dentre os pós- emergentes as maiores fitotoxidades foram observadas 

na mistura de Clorimuron + Lactofen, esse resultado pode ser atribuído a ação do 

Clorimuron, uma vez que avaliados isosladamente o Clorimuron apresentou maior índice 

de intoxicação na cultura seguido por ordem de toxicidade pelos isolados de Clorimuron e 

Basagran. Os herbicidas Imazethapyr e Lactofen apresentaram as menores taxas de 

toxicidade, porém nenhum pós- emergente apresentou diferença entre si segundo a faixa de 

erro. 

 

Figura 3. Níveis de toxicidade do feijoeiro aos 30 dias após a emergência (DAE), BRS 

Guariba, em função dos tratamentos aplicados. Balsas,MA 2014. 
Fonte: GUEDES, 2014. 

Das aplicações feitas aos 30 dias após a emergência de plantas (DAE) o herbicida 

Imazethapyr apresentou a menor toxidade, isso implica dizer que tal produto não é muito 

agressivo à cultura nesse estádio fenológico. Difere dos demais produtos estatísticamete, 

porem não difere do produto aplicado na pré- emergência (Dual Gold). A aplicação 

conjunta de Clorimuron + Lactofen continua sendo a mais fitotoxica à cultura do feijão, 

nesse caso seguida da aplicação de Basagran + Imazathapyr e a aplicação isolada de 
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Basagran. A variedade de feijão-caupi BRS Guariba apresentou tolerância diferenciada aos 

herbicidas aplicados em pré e pós-emergência da cultura. O herbicida Bentazone 

apresentou melhores resultados utilizados isoladamente ou em mistura. Podendo nas 

condições de estudo ser indicado para controle de plantas daninhas na cultura do caupí. 

 

Palavras-chave: Mato competição; Vigna unguiculata; Fitotoxidade. 
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CARACTERIZAÇÃO MORFOFISIOLOGICA DE PESTALOTIOPSIS 

PAUCISETA, AGENTE CAUSAL DA MANCHA DE PESTALOTIOPSIS EM 

HELICONIA. 

 

Orientanda: Jennifer Gonçalves RIBEIRO – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Engenharia Agronômica – CCA/UEMA. 

 

Orientadora: Ilka Márcia Ribeiro de Sousa SERRA 

Profª. Drª. do Departamento de Qímica e Biologia –DQB/UEMA. 

 

A floricultura tropical é uma atividade que está em ascensão no Brasil e no mundo por 

destacar-se como um agronegócio gerador de renda, fixador de mão-de-obra no campo e 

adequado como cultura alternativa para pequenos produtores. Dentre as flores tropicais, 

cabe destacar a Heliconia psittacorum x H. spathocircinata cultivar Golden Torch que  é 

uma das helicônias mais comercializadas no mundo. Uma doença que tem afetado folhas e 

inflorescências dessa cultivar, e tem ocasionado perdas significativas na produção de flores 

tropicais no estado de Maranhão,  é a mancha de pestalotiopsis, causada pelo fungo 

Pestalotiopsis pauciseta, esta foi descrita pela primeira vez no Brasil por Serra e Coelho 

(2007). Nesse contexto, o objetivo deste trabalho  foi estudar a caracterização morfológica, 

fisiológica e cultural de Pestalotiopsis pauciseta, isolado de H.psittacorum x H. 

spathocircinata cv. Golden Torch, de forma a  compreender  a epidemiologia da doença, 

como também para a aplicação correta de medidas de controle, servindo como um suporte 

à literatura escassa sobre esse patossistema, cooperando dessa forma com trabalhos 

futuros. O isolado fúngico foi obtido de lesões típicas de mancha de pestalotiopsis em 

H.psittacorum x H. spathocircinata cv. Golden Torch., coletadas de sistema de produção 

da zona rural do município de São Luís–MA. Para análise no crescimento micelial, 

pequenos fragmentos foram removidos de colônias puras, sendo transferidos 

individualmente para o centros das placas de Petri contendo os meios de cultura BDA 

(batata-dextrose-ágar), BSA (batata-sacarose-ágar), BAA (batata-amido-ágar), V8 (suco 

composto por 8 vegetais-CaCO3-ágar) e AvA(aveia-ágar).O crescimento micelial foi 

determinado pela medição do diâmetro das colônias, em dois sentidos diametralmente 

opostos. A taxa de crescimento foi avaliada após 48 horas durante seis dias em intervalos 

crescentes de 24 horas. Para determinação da esporulação, foi preparada uma suspensão de 

conídios. Os dados da produção de esporos foram obtidos tirando-se a média de quatro 

repetições. Na determinação do peso seco, discos de 5 mm de diâmetro contendo estruturas 

do fitopatógeno, foram retirados e transferidos para Erlenmeyers (250 mL), contendo 60 

mL dos meio líquidos: BD, BS, BA, V8 e Av. Após dez dias de incubação, a massa 

micelial foi coletada por filtração e colocadas em alumínio de peso conhecido. Em seguida, 

o micélio do fungo foi mantido em estufa de secagem a uma temperatura de 60  2 
o
C, 

durante 24 horas, para retirada completa da umidade, obtendo-se o peso seco de cada 

tratamento. O delineamento estatístico utilizado foi inteiramente casualizado, com cinco 

tratamentos, representados por cinco meios de cultura diferentes. Para cada tratamento 

foram utilizados cinco repetições. As médias do crescimento micelial e peso seco foram 

comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5 % de probabilidade. As características 

morfológicas do isolado do fungo foram avaliadas empregando-se a técnica de 

microcultura ou cultura em lâmina. Foi feita a medição de comprimento e largura de 20 

conídios em triplicata, estabelecendo-se uma média. Segundo os resultados observados 

para taxa de crescimento micelial diário não houve diferença significativa entre os meios 

de cultura, com exceção do meio (BAA) que teve o menor crescimento diário. Os 

resultados apresentados para o crescimento micelial, no final de seis dias, sugerem que os 
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melhores meios que proporcionaram o crescimento do fungo Pestalotiopsis pauciseta 

foram (BSA), (BDA) e o V8-ágar (Tabela 1). 

Tabela 1- Taxa média de crescimento (24 e 48h), Diâmetro da colônia aos seis dias de 

incubação e esporulação de Pestalotiopsis pauciseta em diferentes meios de cultura 

incubados a 25 C, e alternância luminosa (12 h luz/ 12 h escuro). 

Médias seguidas das mesmas letras minúsculas (colunas) e maiúsculas (linhas) não diferem estatisticamente 

entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. AVA = aveia-ágar; BAA = batata-amido-ágar; 

BSA = batata-sacarose-ágar; BDA= batata-dextrose-ágar; V8-ágar. 

Quanto a esporulação todos os meios possibilitaram o desenvolvimento de esporos, 

destacando-se os meios  (AVA) e (BSA), com os meios com maiores números de 

esporos/mL (Tabela 1). Segundo Menezes (1976), demonstrou que os processos de 

crescimento e esporulação para Helminthosporium carbonum (=Bipolares sp.) são 

diferentemente afetados pelos meios de cultura. 

 

Tabela 2- Efeito do meio de cultura no peso seco de Pestalotiopsis pauciseta após 10 dias 

de incubação a 25 C e alternância luminosa (12 h luz/ 12 h escuro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Médias seguidas das mesmas letras minúsculas (vertical) e maiúsculas (horizontal) não diferem 

estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. AV = Aveia; BA = Batata-

amido; BS = Batata-sacarose; BD= Batata-dextrose; V8. 

 

Os meios batata-sacarose (BS) e batata-dextrose (BD) apresentaram resultado superiores 

para o desenvolvimento do fungo, possivelmente, diferindo estatisticamente dos outros 

meios de cultura. O meio V8 foi que apresentou menor produção de micélio, devido à 

Meio de Cultura Taxa de Crescimento 

Micelial 

(mm) 

Diâmetro do 

Crescimento 

Micelial 

(mm) 

Esporulação 

(esporos/ml) 

AvA       0,58 ab 7,65 c                         26.850 x10
6 

a                         

BAA 0,46 b 7,11 c                       11.250 x10
6
  b                        

BSA 

BDA 

V8-ágar 

0,53 ab 

0,70  a 

0,72  a 

8,99 a   

8,23 b 

8,65 ab                                                                   

24.800 x10
6
 a   

7.750  x10
6
 bc 

2.900  x10
6
 c                                                                   

C.V% 22,59 3,76 24,11 

Meio de Cultura Peso seco (mg) 

AV 1,41 c 

BA 2,79 b 

BS 

BD 

V8 

3,20 a 

3,40 a 

0,38  d 

C.V% 7,61 
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presença de substâncias que inibem o desenvolvimento do fungo, ou ausência de certos 

nutrientes necessários para o desenvolvimento normal dos processos fisiológicos (Tabela 

2). De acordo com os resultados obtidos de peso seco não foi possível verificar 

semelhanças com os resultados de esporulação. Sugerindo que a fisiologia do fungo pode 

ser alterada por outros fatores como pH, luminosidade, além de uma adequada nutrição do 

fungo que irá influenciar  no aspecto reprodutivo. Quanto à correlação entre peso seco e 

crescimento micelial não foi verificada semelhança nos resultados, indicando que não 

necessariamente o melhor meio para o crescimento será o meio que o fungo terá maior 

nutrição (MENEZES, 2002). Já nas análises morfológicas, foi feita a medição de 20 

conídios em triplicata, observando-se uma média de 20 a 21 micrômetros de comprimento. 

Tais resultados demonstraram que para melhor desenvolvimento do fungo Pestalotiopsis 

pauciseta, o meio de cultura (BSA) foi o que se mostrou mais eficiente. Contrariando os 

resutados obtidos com (BAA) e (AVA), que após seis dias de incubação obtiveram o 

menor diâmetro dentre os demais meios testados. Quanto a eporulação, os meios que 

tivereram maior produção de esporo/ml foram (AVA) e (BSA), e o meio com menor 

produção foi o V8-ágar. Em relação à produção de micélio os meios  (BS) e  (BD) foram 

os de maior destaque, já o meio V8 apresentou menor peso seco de Pestalotiopsis 

pauciseta. Quanto às análises morfológicas os conídios obtiveram uma média de 

comprimento de 20 a 21 micrômetros. De acordo com os resultados encontrados no 

presente trabalho, ajudará em pesquisas futuras de forma a entender a epidemiologia da 

doença, como também auxiliar de forma mais eficaz para a aplicação correta de medidas 

de controle. 

 

Palavras-chave: Flores Tropicais, Golden Torch, Meio de cultura. 
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ANÁLISE DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA NO ESTADO DO MARANHÃO ENTRE 

OS ANOS DE 1970 A 2011. 

 

Orientando: Leonardo Magno Leite BRANDÃO – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmico do Curso de Agronomia – CCA/UEMA. 

 

Orientador: Ana Maria Aquino dos Anjos OTTATI. 

Profª. Drª. do Departamento de Economia Rural CCA/UEMA. 

 

O Estado do Maranhão é conhecido por possuir características favoráveis para a agricultura 

por suas características hídricas e climáticas, porém, ao longo dos anos se percebe uma 

queda na área plantada e na produção das culturas alimentares (arroz, feijão, mandioca e 

milho) e um crescimento na área e na produção de soja, de cana-de-açúcar, de eucalipto e 

de pastagens, mas carecia de um trabalho que comprovasse através de uma análise de uma 

série histórica este fato. Na literatura encontramos alguns trabalhos que narram a história 

do comportamento agrícola da Maranhão, principalmente até a década de 1970, mas 

praticamente é desconhecida uma análise da evolução do comportamento agrícola 

maranhense para os anos seguintes. Por isso, através deste estudo objetivou-se conhecer e 

caracterizar o panorama agrícola do Estado do Maranhão entre os anos de 1970 a 2011 

para identificar os avanços ou retrocessos ocorridos no setor. Para isso, fez-se a 

identificação e se descreveu o comportamento das culturas alimentares (arroz, milho, feijão 

e mandioca), das culturas destinadas à exportação e/ou indústrias (soja, cana-de-açúcar, 

algodão) e de pastagens, assim como, se verificou os municípios de maior produção ao 

longo das décadas e se calculou a fonte de crescimento da produção das culturas analisadas 

através do uso do método shift-share e, por fim, se verificou se houve avanço tecnológico 

no setor ao longo dos anos. Para alcançar os objetivos, fez-se uso de dados secundários, 

coletados nas publicações Produção Agrícola Municipal e do Censo Agropecuário de 1970, 

1975, 1980, 1985, 1996 e 2006 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

As variáveis analisadas foram: área colhida e plantada (hectare), quantidade produzida 

(toneladas), rendimento médio (kg/hectare), número de tratores, número de pessoas 

ocupadas na agricultura; a condição do produtor (proprietário, arrendatário, parceiro e 

ocupante) e grupo de área total (tamanho da área). A análise descritiva foi utilizada para 

uma descrição e análise dos dados e também resumir e organizar as informações 

importantes. Para decompor as fontes de crescimento da produção em efeitos explicativos, 

utilizou-se o modelo shift-share ou estrutural-diferencial, que considera como fonte de 

crescimento de uma determinada cultura as modificações ocorridas na área cultivada 

(efeito área), nos rendimentos por hectare (efeito rendimento) e na localização geográfica 

(efeito localização geográfica). O efeito área mostra se a variação na produção é decorrente 

de variação no uso de fatores tradicionais, principalmente a terra, e proporcionalmente a 

mão-de-obra e instrumentos agrícolas. O efeito rendimento pode refletir mudanças 

tecnológicas pela adoção de novos insumos, técnicas de produção e melhoria do capital 

humano e, por sua vez, o efeito localização geográfica mostra as vantagens locacionais 

como responsáveis pelas variações na produção. A soma desses três efeitos é igual à Taxa 

Anual de Crescimento da Produção (YOKOYAMA; IGREJA (2007); FIGUEIRAS et al. 

(2004); ALMEIDA (2006)). Os resultados mostraram queda na produção de arroz e 

mandioca; estabilidade na produção de feijão e; crescimento na produção de algodão, cana-

de-açúcar, milho e soja (Figura 1). A queda da produção de arroz e mandioca já tinha sido 

detectada por Anjos (2007) ao analisar o efeito da produção de soja sobre as culturas 

alimentares. Ao analisar os dados, chama a atenção o comportamento da evolução da área 

plantada e da quantidade produzida das culturas analisadas, pois se verifica a mesma 
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tendência, ou seja, a produção tende a variar, aumentando ou diminuindo, à medida que a 

área plantada também sofre variações para mais ou para menos, fato que pode ser 

comprovado observando a Figura1 e a Figura 2. 

 

 
Fonte: Elaboração própria (2014).                                                     Fonte: Elaboração própria (2014). 

Figura 1 - Evolução da área plantada (hectares) 

de arroz, mandioca, feijão algodão, cana-de-

açúcar, milho e soja - 1990 – 2012 - Maranhão. 

Figura2 - Evolução da produção (toneladas) de 

arroz, mandioca, feijão algodão, cana-de-açúcar, 

milho e soja - 1990 – 2012 - Maranhão. 

 

Através da Figura 3 observa-se que existem 174 municípios que não se destacam na 

produção de nenhuma das culturas analisadas. Por outro lado, se observa que a produção 

de algodão e cana-de-açúcar está se concentrando nos municípios produtores de soja ou 

próximos a eles, localizados na mesorregião Leste e Sul, assim como a produção de arroz e 

milho. Por outro lado, a produção de mandioca e feijão está concentrada nas mesorregiões 

Norte e Leste do Estado. 

 

 
Fonte: Elaboração própria (2014). 

Figura 3 – Distribuição geográfica das culturas no Estado do Maranhão – 2012. 

 

Também foi possível verificar os avanços no uso da mecanização das culturas industriais 

causados pelo aumento no número de tratores, 6.045 em 2012 contra apenas 168 em 1970. 

Outro fator de grande mudança foi percebido nas características dos estabelecimentos 

agropecuários que no decorrer do tempo reduziram a sua quantidade, mas em contrapartida 

se tornaram maiores e com situação legal mais definida. A maior mudança foi o aumento 

de 120% no numero de estabelecimentos com área de 10 a 100ha, e 39% nos 

estabelecimentos com 100 a 1000ha. A análise das fontes de crescimento foi realizada com 
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base na identificação da Taxa anual de crescimento da produção (TAC), que por sua vez, 

foi decomposta em efeito-área, efeito-rendimento e efeito-localização geográfica. A soma 

dos três efeitos é igual a TAC de cada cultura analisada. Como pode ser visto na Tabela 1, 

no período de 1990 a 2012, o Maranhão apresentou uma taxa anual de crescimento positiva 

para todas as culturas analisadas, exceto a cultura do arroz que apresentou uma TAC 

negativa, indicando assim um decréscimo na produção de 0,31%, sendo o efeito-área 

responsável por essa redução, uma vez que se comportou de forma negativa (-4,18%). 

Apesar do efeito-rendimento e efeito localização geográfica apresentarem resultados 

positivos, eles não conseguiram compensar os efeitos da redução da área cultivada no 

Estado sobre a produção. 

 

Tabela 1 – Taxa média anual de crescimento, efeito área, efeito rendimento e efeito 

localização geográfica das culturas do algodão, arroz, cana-de-açúcar, feijão, 

mandioca, milho e soja – 1990 a 2012 – Maranhão. 

 
Fonte: Elaboração própria (2014). 

 

A análise das fontes de crescimento mostrou que o tamanho da área utilizada por uma 

cultura não é um fator determinante para o crescimento da produção do Estado, uma vez 

que o rendimento e, principalmente, a localização se mostraram como fatores de maior 

influencia sobre os resultados da atividade agrícola no Estado. Porém, os valores do efeito 

rendimento comprovaram que o nível tecnológico ainda é muito baixo no Estado, até 

mesmo em culturas como o algodão e a soja. O que determina mesmo a produção no 

Estado é o tamanho da área plantada e a localização geográfica. 

 

Palavras-chave: Agricultura. Maranhão. Shift-share. 
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FERTILIZAÇÃO NITROGENADA. 

 

Orientanda: Liliane Ribeiro NUNES – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Engenharia Agronômica – CCA/UEMA. 

 

Orientador: Heder BRAUN. 

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

 

Colaboradores: Gustavo G. Moreira – Graduando em Engenharia Agronômica/UEMA, 

Takechi F. Chuman - Graduando em Engenharia Agronômica/UEMA, Suellen C. Arruda – 

Engenheira Agrônoma, Márcia M. M. dos Santos - Graduanda em Engenharia 

Agronômica/UEMA, Assistone C. de Jesus - Graduando em Engenharia 

Agronômica/UEMA, Margareth dos S. Araújo – Mestranda/UEMA, Fabrício de O. Reis – 

Prof. do Departamento de Química e Biologia CCA/UEMA. 

 

O feijão-caupi (Vigna unguiculada (L.) Walp.) é o alimento básico das populações mais 

pobres, exercendo importante função social no suprimento das necessidades nutricionais 

dessa camada, além de desempenhar papel fundamental na composição da produção 

agrícola brasileira, particularmente das regiões Norte e Nordeste (BEZERRA et al., 2003). 

O feijão caupi destaca-se pela sua rusticidade e por apresenta a peculiaridade de fixar 

nitrogênio (N) da atmosfera e do solo, porém sua eficiência de fixação é geralmente baixa 

e, a adubação nitrogenada sempre recomendada para atender às exigências da planta 

(WESTERMANN et al., 1981). O ganho de CO2 é incrementado pelo investimento em N e 

a observação das trocas gasosas constitui-se como uma importante ferramenta para a 

determinação da adaptação e estabilidade das plantas aos diferentes ecossistemas. Diante 

disso, o nosso objetivo foi avaliar os efeitos de doses de N sobre os parâmetros de trocas 

gasosas e área foliar específica, em três cultivas de feijão-caupi. O estudo foi conduzido na 

área experimental da Universidade Estadual do Maranhão, Campus São Luís/MA. O 

experimento foi instalado em arranjo fatorial com três cultivares de feijão-caupi (BRS 

Novaera, BRS Itaim e BRS Guariba) e cinco doses de N (0; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 g/vaso de N), 

no delineamento inteiramente casualizados, com quatro repetições. O experimento foi 

realizado em vasos plásticos de 7 L. Aos 34 e 41 dias após a emergência (DAE) foram 

quantificados as trocas gasosas (fotossíntese líquida, condutância estomática e 

transpiração) por meio do analisador de gases a infravermelho (IRGA) e área foliar 

específica (AFE), respectivamente. A AFE foi calculada pela razão entre a área foliar e a 

massa seca. Não houve efeito da interação entre cultivares e doses de N para fotossíntese 

líquida (P=0,44), condutância estomática (P>0,10), transpiração (P>0,10) e área foliar 

específica (AFE, cm
2 

g
-1

) (P>0,99). As doses de N influenciaram de forma positiva a 

fotossíntese líquida (Figura 1) e negativa para a AFE (Tabela 1). O efeito das cultivares foi 

não significativo para AFE (P>0,99) e significativo a fotossíntese líquida (P=0,026) 

(Tabela 2). As médias para a condutância estomática e transpiração foram 0,07±0,04 e 

1,29±0,47. De acordo HUNT et al. (1985), em grande parte das espécies a deficiência de N 

induz decréscimo significativo na fotossíntese. 
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* e °: significativo ao nível de 5% e 10% pelo teste “t”, respectivamente. 

Figura 1. Fotossíntese líquida (mmol CO2 m
-2 

s
-1

) em função de doses de N (g/vaso) para 

as cultivares Novaera (A), Itaim (B) e Guariba (C). 

 

Tabela 1. Área foliar específica (AFE, cm
2 

g
-1

) em função de doses de N (g/vaso) para as 

cultivares Novaera, Itaim e Guariba. 

Cultivar Equações ajustadas r
2
 

Novaera Ŷ = 281,69 - 8,4355**N 0,89 

Itaim Ŷ = 305,5791 - 24,9808**N 0,86 

Guariba Ŷ = 304,0779 – 14,7381*N   0,67 

** e *: significativo ao nível de 1% e 5% pelo teste “t”, respectivamente. 

 

Segundo BENINCASA (2003), a tendência da AFE é de redução, isso pode ser justificado 

pelo fato de que quando acontece diminuição da AFE, o número de folhas e de biomassa 

das mesmas aumenta, ou seja, a translocação de fotoassimilados favorecendo um órgão em 

detrimento de outro.  
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Tabela 2. Médias referentes à fotossíntese líquida e área foliar específica em função de 

doses de N, para as cultivares Novaera, Itaim e Guariba, São Luís/MA, 2014 

Cultivares 

Doses de N (g/vaso) 

0 0,5 1,0 2,0 3,0 

Fotossíntese (mmol CO2 m
-2

 s
-1

) 

Novaera 8,07 a 8,85 b 9,72 b 10,72 a 10,91 a 

Itaim 10,58 a 12,35 a 14,02 a 12,03 a 9,68 a 

Guariba 8,86 a 9,80 ab 11,20 b 11,47 a 10,94 a 

 Área foliar específica (cm
2
 g

-1
) 

Novaera 281,05 a 276,76 a 272,18 a 270,63 a 252,97 a 

Itaim 317,97 a 293,72 a 260,67 a 256,68 a 228,95 a 

Guariba 321,77 a 282,95 a 279,67 a 275,23 a 264,95 a 

Dentro de cada dose de N, médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo 

teste de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Com nossos resultados podemos concluir as doses de N influenciam positivamente a 

fotossíntese líquida e negativamente área foliar específica, para as três cultivares. As 

cultivares não são influenciadas dentro de cada dose de N para a área foliar específica. As 

cultivares são influenciadas dentro das doses de 0,5 g/vaso e 1,0 g/vaso de N para a 

fotossíntese. As cultivares e as doses de N não influenciam a condutância estomática e a 

transpiração foliar. 

 

Palavras-chave: Vigna unguiculada L. Walp, Fotossíntese, Adubação nitrogenada. 
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Segundo Büll (1993), entre as tecnologias disponíveis no meio agrícola, a adubação tem 

sido considerada a mais limitante para o aumento da produtividade das lavouras de milho. 

Entretanto, somente com a utilização de adubo químico não é possível manter 

produtividade satisfatória por longo prazo. Pires e Junqueira (2001) destacam que as 

culturas que recebem aplicação de adubos orgânicos geralmente apresentam plantas com 

nutrição mais equilibrada e com melhor desenvolvimento do que aquelas adubadas 

unicamente com fertilizantes minerais. Objetivou-se com a presente pesquisa estudar a 

influência da adubação química e organomineral no desenvolvimento do milho. O 

experimento foi conduzido no ano agrícola de 2013/2014, na fazenda Maranatha, em 

Balsas – MA, caracterizado como uma região de clima tropical, com precipitação média 

anual de 1800 mm e temperatura média de 28 °C, apresentando altitude de 540 metros, em 

Latossolo Vermelho (EMBRAPA, 2006). O delineamento experimental foi de blocos 

casualizados com uso de esquema fatorial 2 x 4 + 1 e quatro repetições totalizando 36 

parcelas experimentais. Os tratamentos resultaram da combinação de três adubos, P1 

(esterco bovino), P2 (esterco caprino) e adubo químico, com quatro quantidades diferentes: 

5 t ha
-1

 (T1); 10 t ha
-1

 (T2); 15 t ha
-1

 (T3); 20 t ha
-1

 (T4). Foram avaliadas as seguintes 

variáveis: crescimento inicial, número de espigas por parcela, massa seca das espigas (g), 

produtividade (kg ha
-1

), altura de planta (cm), altura da espiga (cm). Os resultados obtidos 

foram submetidos à análise de variância, aplicando-se o teste de F a 5% de probabilidade. 

As médias foram comparadas pelo teste de Tukey, para isso utilizou-se o programa 

estatístico GENES (CRUZ, 2013). Os resultados encontrados mostraram que houve 

diferença estatística nas variáveis, número de espigas por parcela, massa seca das espigas 

(g) e produtividade (kg ha
-1

). Os resultados para crescimento inicial, altura de plantas (cm) 

e altura de espigas (cm), mostraram não haver significância a 5% de probabilidade, sendo 

os dados significativos obtidos apresentados e discutidos separadamente. Os resultados 

obtidos para o ambiente cultivado com esterco bovino, mostrou que para o número de 

espigas por parcelas (tabela 1), o tratamento T1 (5 t ha
-1

),  T2 (10 t ha
-1

), T3 (15 t ha
-1

) e T4 

(20 t ha
-1

)  apresentaram médias que não diferiram estatisticamente, já a testemunha 

apresentou média que se diferiu estatisticamente das médias observadas, com exceção do 

T4 (20 t ha
-1

) que foi estatisticamente igual. Para a massa seca das espigas (tabela 1), o 

tratamento T3 (15 t ha
-1

) e Testemunha não deferiram estatisticamente, já para os demais 

tratamentos T1 (5 t ha
-1

), T2 (10 t ha
-1

) e T4 (20 t ha
-1

) houve diferença entre os mesmos, 

porém os tratamentos T3 e Testemunha foram os que se destacaram com maiores médias, 

11562,45 e 11445,50, respectivamente. Resultados semelhantes foram encontrados por 

Castoldi et al. (2011), que avaliando sistemas de produção e sua influência na cultura do 

milho safrinha em plantio direto, tiveram resultados que não diferiram estaticamente, mas 

que teve os tratamentos com adubação organomineral superior ao tratamento com adubo 

químico. A variável produtividade (tabela 1) mostrou-se significativa se comparado à 
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produtividade média nacional que foi de 5.054 kg ha
-1

 (CONAB, 2013). Os tratamentos T1 

(8.348,77 kg ha
-1

), T2 (9.484,38 kg ha
-1

),
 
T3 (8.984,10 kg ha

-1
) e Testemunha não 

diferiram estatisticamente. O tratamento T4 (7.255,73 kg ha
-1

) se diferiu do tratamento T2, 

mas não se diferiu do dos tratamentos T1, T3 e Testemunha. Resultado semelhante foi 

encontrado por Alves (2008) que obtive maior produtividade de grãos secos de feijão-fava 

com a dose de 26,6 t ha
-1

 de esterco bovino na presença de NPK. Oliveira et al. (2000) 

obtiveram resultados semelhantes para cultura do feijão-caupi onde os maiores 

rendimentos de sementes de feijão-caupi (3 t ha
-1

 de sementes) foram obtidos com o uso de 

adubo orgânico combinado com a adubação mineral. 

 

Tabela 1. Médias das variáveis: emergência de plântulas (%) número de espigas por 

parcela, massa seca das espigas (g), produtividade (kg ha
-1

), altura de planta (cm) e altura 

da espiga, para o tratamento P1 (esterco bovino). 

 

Tratamentos 

Número de espigas 

por parcela 

Massa seca das 

espigas (g) 

Produtividade 

(kg ha
-1

) 

T1 (5 t ha
-1

) 81,50 a 9785,45 b 8348,77 ab 

T2 (10 t ha
-1

) 81,25 a 7470,82 d 9484,38 a 

T3 (15 t ha
-1

) 80,25 a 11562,45 a 8984,10 ab 

T4 (20 t ha
-1

) 70,50 ab 9004,60 c 7255,73 b 

Testemunha 64,50 b 11445,50 a 7776,06 ab 

*Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

Analisando as variáveis significativas para o tratamento com esterco caprino, observou-se 

que para o número de espigas por parcela (tabela 2), os resultados foram estatisticamente 

semelhantes para os tratamentos T2 (69), T3 (74,75), T4 (76) e Testemunha (73,5), por 

outro lado o tratamento T1 (58) se diferiu dos demais tratamentos, com exceção do 

tratamento T2 que não diferiu estatisticamente. Discorrendo sobre os resultados para massa 

seca das espigas, na tabela 5, os tratamentos T2 e T3 não diferem estatisticamente ao 

contrário do que ocorre para os demais tratamentos T1, T4 e Testemunha que se diferiram 

estatisticamente entre si. Para a variável produtividade (tabela 2), os resultados obtidos não 

diferiram estatisticamente para os tratamentos T2 (7.150 kg ha
-1

), T3 (9.114 kg ha
-1

), T4 

(9.193 kg ha
-1

) e Testemunha (8.213 kg ha
-1

). O tratamento T1 (6.734 kg ha
-1

) se diferiu 

estatisticamente dos tratamentos T3 e T4, mas não se diferiu estatisticamente dos 

tratamentos T2 (7.150 kg ha
-1

) e Testemunha (8.213 kg ha
-1

).  Resultado positivo, em 

relação à utilização do esterco caprino, foi encontrado por Melo (2009), em experimento 

realizado com milho e feijão-caupi submetidos à adubação organomineral com esterco 

caprino, onde se constatou crescimento mais rápido e florescimento precoce nas culturas, 

favorecendo a antecipação da colheita. Segundo Carvalho (2012), que estudando a 

produção de feijão-fava em função de diferentes doses de adubação orgânica e mineral, 

constatou que o rendimento de grãos cresceu linearmente com o aumento das doses de 

esterco caprino combinados com adubo mineral, o rendimento que atingiu maior valor (3 t 

ha
-1

) com as dose de 40 t ha
-1

 de esterco caprino associada com 200 kg ha
-1

 da fórmula 5-

30-15. 
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Tabela 2. Médias das variáveis: emergência de plântulas (%) número de espigas por 

parcela, massa seca das espigas (g), produtividade (kg ha
-1

), altura de planta (cm) e altura 

da espiga, para o tratamento P2 (esterco caprino). 

 

Tratamentos 

Número de espigas 

por parcela 

Massa seca das 

espigas (g) 

Produtividade 

(kg ha
-1

) 

T1 (5 t ha
-1

) 58,00 b 8702,35 d 6734,15 b 

T2 (10 t ha
-1

) 69,00 ab 11875,22 a 7150,71 ab 

T3 (15 t ha
-1

) 74,75 a 12010,11 a 9114,20 a 

T4 (20 t ha
-1

) 76,00 a 9677,62 c 9193,67 a 

Testemunha 73,50 a 10410,25 b 8213,13 ab 

*Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

Após a analise dos dados pode-se afirmar que a adubação organomineral apresentou 

produtividades semelhantes à adubação convencional nas condições do estudo e que as 

doses de 10 t ha
-1

 e 15 t ha
-1

, para esterco bovino e caprino, respectivamente, foram as que 

proporcionaram as maiores produtividades. 

 

Palavras-chave: Zea mays, nutrição de plantas, produtividade. 

 

REFERÊNCIAS 

ALVES, F. S. F.; PINHEIRO, R. R. O esterco caprino e ovino como fonte de renda. 

Brasília: Embrapa, 2008. 

BÜLL, L. T. Nutrição mineral do milho. In: BÜLL, L. T.; CANTARELLA, H. Cultura 

do Milho: fatores que afetam a produtividade. Piracicaba, SP: Potafós, 1993. p. 147-196. 

CARVALHO, M. G. Produção de feijão-fava em função de diferentes doses de 

adubação orgânica e mineral. 2012. 61 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) - 

Universidade Federal do Piauí, Teresina. 

CASTOLDI, G.; PIVETTA, L. A; STEINER, F.; COSTA, M. M. S. C.; COSTA, L. A. M. 

Sistemas de produção e sua influência na cultura do milho safrinha em plantio direto. 

Scientia Agraria Paranaensis. Volume 10, número 1 - 2011, p 47-57. 

CONAB. Companhia Nacional de Abastecimento. Acompanhamento de safra brasileira: 

grãos, nono levantamento, julho 2013 / Companhia Nacional de Abastecimento. – Brasília: 

Conab, 2013. 

CRUZ, C.D. GENES - a software package for analysis in experimental statistics and 

quantitative genetics. Acta Scientiarum. v.35, n.3, p.271-276, 2013 

EMBRAPA - Centro Nacional de Pesquisa de Solos (2006) Sistema brasileiro de 

classificação de solos. 2ª ed. Brasília, EMBRAPA/DPI. 306p. 

OLIVEIRA, A.P.; ALVES, E. U.; BRUNO, R. L. A.; BRUNO, G. B. Produção e 

qualidade de sementes de feijão-caupi (Vigna unguiculata (l.) Walp.) cultivado com 

esterco bovino e adubo mineral. Revista Brasileira de Sementes, v. 22, n.2, p.102-108, 

2000. 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  691 

PIRES, J. F.; JUNQUEIRA, A. M. R. Impacto da adubação orgânica na produtividade e 

qualidade das hortaliças. Horticultura Brasileira, Brasília, v. 19, n. 2, p. 195, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  692 

AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO E DA PRODUTIVIDADE DE 02 GENÓTIPOS 

DE TOMATE CEREJA, CONDUZIDOS EM SISTEMA HIDROPÔNICO NFT, NA 

CIDADE DE HUMBERTO DE CAMPOS, MA. 
 

Orientanda: Marliane da COSTA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Agronomia Bacharelado – CCA/UEMA. 

 

Orientador: Eduardo Ferreira RODRIGUES. 

Prof. Dr. do Departamento de Química e Biologia - CECEN/UEMA. 

 

Colaborador: Francisco Solano de Oliveira RODRIGUES FILHO. 

Prof. PhD do Departamento de Fitotecia e Fitossanidade – CCA/UEMA. 

 

A hidroponia, termo de origem grega, que significa trabalho na água (hidro = água; ponos 

= trabalho) consiste no cultivo de plantas sem o uso da terra, nutrindo a planta apenas com 

água enriquecida pelos nutrientes necessários ao seu desenvolvimento (JAIGOBIND et. 

al., 2007). Entre as diversas vantagens, o cultivo hidropônico apresenta maior rendimento 

por área, melhor qualidade de produto, redução do ciclo da cultura, menor incidência de 

pragas e doenças, maior eficiência do uso de água e de fertilizantes, não se utiliza mão-de-

obra nas atividades de capina e preparo do solo, regularidade de oferta ao longo do ano e 

possibilidade de aproveitamento de pequenas áreas próximas aos centros consumidores 

(MARTINEZ, 2006; SANCHEZ, 2007). Reis (2013) comenta que a área foliar e 

consequentemente o índice de área foliar, são de extrema importância para que se possa 

modelar o crescimento e o desenvolvimento da planta e, por conseguinte a produtividade 

total da cultura. Monteiro (2005) afirma que a área foliar de uma planta depende do 

número e do tamanho das folhas além do seu tempo de permanência na planta, isto é, varia 

ao longo do ciclo da cultura. Avaliar o crescimento e a produtividade de 02 genótipos de 

tomate cereja plantados em sistema hidropônico NFT e ainda analisar os parâmetros de 

crescimento vegetativo pelo método não destrutivo, a saber: área foliar (AF) e índice de 

área foliar (IAF) e também quantificar a produtividade de 02 genótipos de tomate cereja 

avaliando o 
o
Brix em diferentes períodos de coleta dos frutos foram os objetivos do 

presente projeto. O experimento foi conduzido em estufa hidropônica no município de 

Humberto de Campos (Figura 01), MA em um plantio comercial já estabelecido. O 

delineamento adotado foi o inteiramente casualizado onde os tratamentos foram as 

diferentes épocas de amostragens para obtenção de área foliar AF, Índice de área foliar 

(IAF) e as repetições são as plantas dispostas em 6 canais de cultivo denominados de A, B, 

C, D, E e F (Figura 01). A semeadura dos Tomates Cereja Híbrido Chipano e Sorbetto 

(Longa Vida-Sais - Isla sementes ®) foi realizada em copos plásticos contendo substrato 

do tipo vermiculita, em 28 de fevereiro de 2014. Após 38 dias da semeadura foram feitos 

os desbastes e em seguida o transplantio para os canais de cultivo. Ate os 60 dias após o 

transplantio, que configura a fase vegetativa da planta do tomate foram executadas as 

etapas de raleio manual, tutoramento e podas de condução. Durante o transcorrer da fase 

vegetativa, foram aferidos e calibrados diariamente os valores de pH e condutividade 

elétrica que foram tomados como referência as recomendações encontradas na literatura, 

bem como os registros diários da temperatura da solução nutritiva. Ao longo dos 04 meses 

previstos de produção, as plantas de tomate dos genótipos mencionados foram aferidas a 

área foliar, em amostragens com intervalo de 21 dias, tomando-se a maior largura e o 

maior comprimento de 5 folhas de cada planta às quais aplicou-se um fator de correção de 

0,59, dados que também foram usados para cálculo do índice de área foliar (IAF) tomando-

se a área foliar e dividindo-se pelo espaço disponível para as plantas (S), ou seja, o 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  693 

espaçamento adotado para o plantio que é de 1,00 x 0,50m. Para produtividade foram 

medidos o quantitativo de tomate por colheita semanal, e também características 

bromatológicas como 
o
Brix medido através de um refratômetro. 

 

 
Figura 01. Plantas de tomate cereja recém-transplantadas em perfil de polipropileno.  

 

Pela Figura 02 observa-se o comportamento da área foliar de tomates cereja conduzidos 

em sistema NFT. Ficou demonstrado que este parâmetro fisiológico possui uma tendência 

de crescimento até os 59 dias após a semeadura e, posteriormente nota-se uma queda 

relativa da área foliar, quando aos 80 dias após a semeadura, época em que a planta já está 

realizando plenamente suas funções reprodutivas (iniciação da antese). Este fato é apoiado 

pelas teorias de mudança de drenos, onde a planta de tomate começa a mobilizar a energia 

de crescimento e desenvolvimento para a fase reprodutiva, em detrimento do incremento 

de área foliar. Infere-se também que há um discreto decréscimo da área foliar, o que 

significa que a planta de tomate em um dado período fisiológico particiona a energia de 

fotoassimilados tanto para a manutenção da área foliar como também para a iniciação 

floral (antese). Este fato é suportado para que exatamente durante a produção de novas 

flores, a relação fonte-dreno não seja tão afetada, a ponto de não haver mais suporte de 

energia para os novos drenos. Isso significa que a planta deve elaborar fotoassimilados 

tanto para a iniciação floral como também para a iniciação de novos ramos vegetativos. 

Em tomate Santo Clara, conduzido em plantio convencional em cultivo protegido, Reis 

(2013), observou um comportamento onde o crescimento da área foliar se deu até os 50 

dias após o transplantio, daí então se observou um declínio até o final do ciclo. Estes 

autores consideram que o crescimento inicial lento ocorreu em virtude provavelmente das 

plantas gastarem grande parte da energia para fixação no solo, visto que nesta fase as raízes 

foram o dreno preferencial dos fotoassimilados. 

 

 
Figura 02. Área foliar de tomate cereja, aos 38, 59 e 80 dias após o transplantio  

 

Pela Figura 03, observa-se que à medida que o IAF diminui, tem-se uma diminuição 

significativa do crescimento foliar ocasionada por um desvio metabólico, em que a planta 

drena sua energia para outros órgãos não vegetativos, ou seja, começa haver uma partição 

de fotoassimilados para órgãos reprodutivos. O processo de interceptação de luz para 

crescimento de órgãos vegetativos ficou modificado por haver um novo dreno de energia, 

que no caso do tomate cereja hidropônico ocorreu justamente quando houve a iniciação 
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floral. O IAF ótimo para a cultura do tomate representa foi atingido aos 59 dias após a 

semeadura (25,94). Com este parâmetro é possível fazer inferências sobre o momento ideal 

para realizar adubações mais voltadas para o setor reprodutivo, ou nos permitiu entender 

sobre a melhor distribuição das plantas bem como do melhor espaçamento a ser adotado 

para a cultura. Ressalta-se que este índice obtido através da divisão da área foliar pelo 

espaçamento, nos indica a habilidade da planta de tomate cereja que aos 59 dias após a 

semeadura já estava pronta para iniciar seu processo reprodutivo com início da floração em 

algumas plantas.  

 

 
Figura 03. Índice de área foliar (I.A.F.) de plantas de tomate cereja. 

 

A produção estimada através de 4 plantas dispostas em 0,5m
2
 para ambos os genótipos, 

alcançou o quantitativo de 8.000kg.ha
-1

. Quanto a bromatologia, aferiu-se o 
o
Brix dos 2 

genótipos, sendo que o híbrido Chipano atingiu 6,82
o
Brix e o híbrido Sorbetto 8,65

o
Brix. 

Conclui-se que os dados de área foliar e de índice de área foliar são confiáveis para a 

cultura do tomate cereja, portanto podem ser utilizados como indicadores de produtividade 

e de aspectos positivos para se fazer inferências sobre a produção do tomate e seu manejo. 

A produtividade alcançada de 8.000kg.ha
-1

 e os valores obtidos de 
o
Brix para ambos os 

genótipos (6,82 para Chipano e 8,65 para Sorbetto) estão de acordo com o descrito na 

embalagem. 

 

Palavras-chave: Hidroponia. Crescimento. tomate. 
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A palmeira babaçu (AttaleaspeciosaMart.,Arecaceae) é um componente onipresente nas 

paisagens agropastoris do centro-norte do Maranhão e de outras regiões periféricas da 

Amazônia. O babaçu atinge graus extraordinários de dominância em áreas frequentemente 

queimadas e severamente degradadas (MAY, 1990). O manejo sustentável desta palmeira é 

de importância chave para o desenvolvimento da região. Para estes fins é preciso criar um 

entendimento da ecologia complexa desta palmeira e das suas interações com seus 

arredores. A microbiota é chave para quase todos os processos interativos entre o babaçu e 

os solos arredores. Portanto, com este projeto pretende-se colocar luz nesta ‘caixa preta’, 

pela caracterização genética da microbiota.Desde 2012 até o presente momento está em 

andamento o experimento no município de Pirapemas- MA na parte central da Zona dos 

Cocais, juntamente com a ONG “Terra e Vida”, situada no próprio município. Resultados 

das atividades realizadas em 2012 constam no relatório desenvolvido pela aluna Cristina 

em 2013. O terreno foi dividido em 12 parcelas com diferentes proporções de palmeira 

(pindovas adultas) e nessas parcelas foram feitas ruas de plantio com 4 subdivisões de 5 x 

6m cada. Para avaliação do efeito da palha de babaçu como cobertura do solo foram 

aplicadas duas dosagens 8,33 Mg ha
-1

(dose simples) e 16,67 Mg ha
-1 

(dose 

dupla)(quantidades estimadas para 1 hectare aproximadamente observando-se a quantidade 

de palmeiras presente na área do experimento).A extração de DNA foi realizada no 

Laboratório de Patologia Molecular do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da 

UEMA, em parceria com Drª. Ana Lúcia Abreu Silva. O DNA foi obtido através do uso de 

Kit Power Soil (Mobio). As etapas de extração de DNA seguiram de acordo com o 

protocolo do fabricante. Para a reação de qPCR foram utilizados marcadores moleculares 

de uma região conservada para fungos totais (região ITS1 e 5.8S), por meio do 7500 real-

time PCR system com 4 canais (AppliedBiosystems, Foster City, CA, EUA). No presente 

estudo observamos que a palha de babaçu quanto a sua durabilidade, uma vez que, após 

um ano de experimento ainda pode ser visto diferenças entre o tratamento controle, esta 

persistência é essencial para combater estratégias de dispersão de espécies de ervas 

daninha, retenção de humidade, e melhoria nos parâmetros dos solos. (ARAUJO et al., 

2007). Com relação ao tempo de permanência no solo foi observado maior acumulo após 

um ano tanto na aplicação de 8,33 Mg ha
-1

, quanto na 16,67 Mg ha
-1

, sendo este resultado 

reflexo das aplicações anteriores Reis (2013). Vityakonet al., (2000) demonstrou em seu 

trabalho que o acumulo deresíduo com baixa velocidade de degradação favorecem a 

acumulação de matéria orgânica em solos tropicais, sendo este fator dirigido tanto pela 

composição química da cobertura (conteúdo de nitrogênio, lignina e polyfenois), quanto 

por conta das condições ambientais (BOER et al., 2005). Com relação a microbiota 

associadas as diferentes densidades de babaçu, observou-se que a comunidade de fungos 

associados a serrapilheira foi equivalente a densidade de 100%, isto é devido 

principalmente a semelhança entre as duas vegetações, onde ambas tem a mesma 
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quantidade palmeiras semelhantes, refletindo assim na microbiota presente (Figura 1) 

(VAN ELSAS; BOERSMA, 2011). 

 
Figura 1. Abundância do gene 18S para fungos dos solos submetidos a diferentes sistemas 

de manejo. 

 

Segundo Ekschmitt e Griffiths (1998) a habilidade de um organismos se manter no 

ambiente e adequar as condições bióticas e abióticas resulta em uma faixa de tolerância 

que determina seu padrão de adaptação temporal e espacial, essas mudanças não são 

inteiramente passivas dos microrganismos, porém, normalmente atuam desenvolvendo 

padrões semelhantes em condições ambientais iguais. Deve-se destacar que o efeito da 

densidade alta é nítido quando se leva em conta a população fungica na maior densidade 

em relação as outras ruas e o controle. Este fato é devido a principalmente a vegetação que 

permaneceu nesta área proporcionando maior heterogeneidade de habitat, criando nichos 

(BOER et al., 2005; VAN ELSAS; BOERSMA, 2011), acumulo de humidade e 

sombreamento (VAN VEEN et al., 1997) e nutrientes (COTRUFO et al., 2013). Neste 

trabalho foi observado que as densidades de babaçu de 50% e 75% mostraram valores 

iguais quanto a população fungica e que a densidade de 25% diferiu destas. Neste ponto 

deve-se destacar que como as amostras foram retiradas na fase inicial do ensaio 

experimental o efeito da sucessão ecológica ainda não havia se estabelecido. Desta forma 

as diferenças entre estes tratamentos encontraram-se essencialmente no solo e na 

serapilheira (PRESCOTT, 2010; COTRUFO et al., 2013) que permaneceu após o inicio do 

ensaio experimental. As ruas plantio apresentaram a menor densidade de comunidade 

fungica, sendo este resultado claramente relacionado a ausência de vegetação na época de 

amostragem, reduzindo e simplificando os nichos e interações ecológicas (VAN ELSAS et 

al., 1998), além de expor a comunidade de microrganismos exposto a radiação ultravioleta 

(FURLONG; PELL, 1997).  

 

Palavras-chave: Mulch. Física do solo. Comunidade fúngica. 
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O manejo racional da irrigação consiste na aplicação da quantidade adequada de água às 

plantas no momento correto. (BERNARDO et al. 2008).Cerca de 1/3 do território 

brasileiro e coberto por pastagens e isso só vai aumentando com as utilização de novas 

tecnologias no campo, utilização da irrigação na pastagem exemplo disso e o capim 

Tanzânia que possui atos valores produtivos em relação a outras cultivares com isso e 

necessário pesquisas para cada vez mais melhorar o desempenho desta cultivar no campo  

minimizando os desperdícios como na irrigação.O método  da estimativa da 

evapotranspiração é de grande importância para o adequado manejo da irrigação. Entre os 

métodos diretos empregados na estimativa da evapotranspiração o lisímetro e o mais 

empregados. Já entre seus métodos indiretos o tanque de classe “A” é muito utilizado 

comparado com método do Penman- Monteih. O presente trabalho teve como objetivo a 

construção, instalação e calibração de um lisímetro e um tanque classe “A” através desses 

determinar a evapotranspiração em uma área com capim Tanzânia (Panicum maximum 

Jacq.cv. Tanzânia) área do Centro de Difusão Tecnológica– CDT, localizado na área do 

Aeroporto Prefeito Renato Moreira localizado em Imperatriz e comparar, os resultados 

obtidos e indicar o método de estimativa da evapotranspiração mais eficiente para região. 

A evapotranspiração média do capim Tanzânia foi de 4,91 mm.dia
-1

. Concluiu-se que a 

estimativa da evapotranspiração pelo lisímetro construído se mostrou eficiente na medição 

do consumo de água da cultura do Capim Tanzânia. Apesar disso, houve baixa correlação 

com as medida feita em lisímetro, tanque de classe “A” quando comparando Penman- 

Monteih com Lisimetro em escala mensal sua correlação e alta. Antes da instalação do 

equipamento foi realizada uma coleta de solo para fazer uma caracterização detalhada dos 

principais parâmetros físicos e químicos do solo.O sistema de drenagem do lisímetro é do 

tipo gravitacional, para permitir que chuvas ou irrigação que excederem a capacidade de 

retenção de água do solo, seja drenada Na realização da construção de um lisímetro de 

drenagem, foi feito a separação das camadas escavando-se, manualmente, o solo em três 

camadas de0- 20 cm, 20-40 cm até profundidade igual a 60 cm. As camadas de solo foram 

separadas conforme foram sendo retiradas e acomodadas em sacos plásticas e 

identificadas. Como a profundidade da caixa do lisímetro é de 80 cm, os 20 cm restantes 

foram preenchidos com brita nº 1 que compõe o sistema de drenagem (figura 1). 
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Figura1-Processo de Construção do Lisimetro de Drenagem. A - Separação e acomodação 

do solo, B-Caixa do Lisímetro, C-Teste de compactação, D- Construção do lisímetro, E-

Lisimetro Implantado, F- Experimento implantado 

O lisímetro de drenagem após ser instalado foi calibrado adicionando água artificialmente 

até atingir sua capacidade de campo o mesmo estava devidamente calibrado. Durante o 

período do experimento, foi necessário aplicar uma lâmina de irrigação total excedente 

para o bom desenvolvimento da cultura e para que o lisímetro drenasse. A lâmina de água 

aplicada foi em media 6,8 mm, estando, neste valor, incluída a lâmina drenada no lisímetro 

a qual foi em média, de 2,17 ml.dia
-1

. Os valores de Kc  foi de acordo com  outros 

trabalhos dentre os quais (BUENO M. R, et al ,2009) que tem como valor 0,80 de acordo 

com a media citada no trabalho desenvolvido(Tabela 1). 

        Tabela 1 – Evapotranspiração do Capim Tanzânia por diferentes métodos.  

Período 

(penta dial) 

Lisimetro 

(mm.dia
-1

) 

Tanque classe "A" 

(mm.dia
-1

) 

Penmamm-Monteith 

(mm.dia
-1

) 

1 1,53 2,51 3,63 

2 4,51 2,85 3,74 

3 3,14 1,59 3,60 

4 2,86 2,66 3,45 

5 2,22 1,93 3,47 

6 3,82 2,60 3,61 

7 1,76 2,14 3,42 

8 4,51 3,22 3,53 

9 4,91 2,86 3,63 

10 2,89 1,46 3,38 

11 2,79 1,90 3,33 

12 0,43 2,34 3,41 

 

Os dados apresentados foram analisados estatisticamente por meio de correlação onde foi 

possível verificar que os valores médios penta diais de ETc obtidos pelo lisímetro e pelo 

método de Penman-Monteith,  apresentaram coeficiente de correlação  de (r
2
 = 0,53), 

considerados médios. Comparando os resultados obtidos pelos métodos do Lisimetro e 

Tanque classe “A” verificou-se que o coeficiente de correlação foi de (r
2
=0,46). Foi 

possível verificar que os valores de ETc apresentaram valores de correlação médios.  

D 
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Comparando os valores obtidos para escala de 30 dias do ciclo da cultura entre os métodos 

do lisímetro e de Penman-Monteith, apresentaram coeficiente no primeiro mês de 

correlação de (r
2
 = 0,51) já no segundo mês (r

2
 = 0,69). Apresentando valores de 

correlação mais altos do que os obtidos na escala de penta dial. Comparando o método do 

Lisimetro com o Tanque Classe “A” as médias mensais foram de (r
2
 = 0,34) para o 

primeiro mês e de (r
2
 = 0,52) para o segundo mês. Vários trabalhos já foram, e tem sido 

desenvolvidos objetivando a utilização dos lisímetro no manejo racional da água na 

agricultura, dentre os quais se tem os de Silva et al., (2005) compararam a 

evapotranspiração do capim Tanzânia estimada pelo método de razão de Bowen com a 

medida obtida por lisímetro de pesagem e concluíram uma razoável correlação ente os dois 

métodos. Mendonça et al., (2003) compararam a evapotranspiração obtida através do 

lisímetro de pesagem com diversos métodos de estimativa da ET0, na região norte 

fluminense do Estado do Rio de Janeiro e concluíram que todos os métodos estudados 

apresentaram bons ajustamentos para períodos maiores que sete dias.Cruz, (2004), 

comparou valores de ET0 obtidos através dos modelos Penman-Monteith (PM), 

Hargreaves-Samani (HS) e Tanque Classe “A” , com valores obtidos em lisímetro de 

pesagem nas condições climáticas do município de Seropédica-RJ, e constatou que o 

modelo de PM foi o que proporcionou melhor ajuste em relação a ET0 determinada 

diretamente pelo lisímetro.Com base na análise dos resultados obtidos, foi possível 

estabelecer que o lisímetro construído se mostrou eficiente na medição do consumo de 

água da cultura do Capim Tanzânia, que os valores médios penta diais de ETc , medidos 

pelo lisímetro e estimados pelo método de Penman-Monteith e tanque  classe “A”, 

variaram de 0,43 a 4,91 ,3,33 a 3,74 e de 1,46 a 3,22 mm.dia
-1

, respectivamente  e os 

valores médios mensais de ETc apresentaram correlações mais altas para o método de 

Penman-Monteith quando comparado com método Lisimétrico do que o método do 

Tanque Classe A e para as condições do experimento o Método de Penman-Monteith 

escala mensal pode ser indicado para a estimativa da  ETc do Capim Tanzânia.  

Palavras-chave: evapotranspiração, Lisimetro, Tanque Classe “A”. 
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CULTIVADAS E NÃO CULTIVADAS. 
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O aumento significativo do uso de máquinas na produção agrícola e florestal trouxe vários 

problemas de ordem ambiental nos recursos hídricos e edáficos. Dias Júnior (1999), relata 

que as operações de maquinas no sistemas de colheita florestal tem levado o solo a um 

processo acelerado da degradação, resultando desequilíbrio de suas características físicas, 

químicas e biológicas, afetando o seu potencial produtivo. A compactação causa redução 

de massa por unidade de volume, acarretando maior densidade do solo e resistência 

mecânica do solo à penetração,com redução da porosidade total e com maior ênfase na 

redução dos poros de maior diâmetro(STONE, et. al., 2002,). Em consequência, ocorre 

redução da infiltração e da redistribuição de água no solo, redução das trocas gasosas, 

disponibilidade de oxigênio e limitação na absorção de água e nutrientes pelas plantas 

(HÅKANSSON;VOORHEES, 1998), alterando também a penetração, ramificação e 

distribuição das raízes no solo (ARAUJO, 2004), enfraquecendo a produtividade e 

sustentabilidade do local. O sistema de manejo do solo altera as propriedades físicas e 

mecânicas do solo com diferentes níveis de compactação, em função do teor de água, das 

diferentes classes de solos e da época de realização das operações mecanizadas (KONDO 

E DIAS JÚNIOR, 1999). Com o objetivo de avaliar as diferenças entre os parâmetros 

físicos do solo (compactação, densidade e umidade) em áreas cultivadas e não cultivadas, e 

assim determinar a interferência do homem no mesmo. O experimento foi conduzido na 

cidade de Estreito, localizada no sudoeste do estado do Maranhão, em dois períodos 

diferentes (Chuvosa e seca). Contendo cinquenta e quatro unidades experimentais, com 

delineamento inteiramente ao acaso. Os instrumentos utilizados para determinação da 

umidade e densidade do solo os aneis de kopeck e para resistência a penetração foi 

utilizado penetrômentro de impacto.  
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Rp. 1, 2, 3 Na: repetição na mata nativa. Rp 4, 5, 6 Fc: repetição na floresta cultivada 

Figura 1. Dados obtidos com o penetrômetro de impacto na mata nativa e floresta 

cultivada em três pontos e três repetições no período chuvoso e seco, respeectivamente (em 

MPa). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Rp. 1, 2, 3 Na: repetição na mata nativa. Rp 4, 5, 6 Fc: repetição na floresta cultivada 

Figura 2. Dados obtidos com os anéis de kopeck na mata nativa em três pontos, três 

repetições e em três profundidades no período chuvoso e seco, respectivamente (densidade 

do solo). 
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Figura 3. Dados obtidos com os anéis de kopeck na mata nativa em três pontos, três 

repetições e em três profundidades no período chuvoso e seco, respectivamente (Umidade 

com base em massa) 

 

Com base na análise dos resultados finais apresentados nos gráficos  1, 2 e 3 foi possível 

constatar que o índice de resistência a penetração, densidade do solo e umidade com base 

em massa, entre a mata nativa e a floresta cultivada tanto no período chuvoso na 

profundidade de 0-20 cm e no período seco todos os parâmetros físicos análisados.  Assim 

como para a densidade do solo e umidade nas mesmas profundidades. A variação da 

umidade, ao longo do perfil, pode interferir nos resultados (Stolf, et. al., 1983). Com  base 

nos dados observamos a variação e a interferência da umidade nas duas estações. Uma 

avaliação mas detalhada por mas tempo, poderia portanto provar se o mesmo vai 

influenciar com os demais fatores (altura das árvores, peso, tráfico de máquinas) na 

compactação. Segundo Greacen e Sands (1980), os danos causados pela compactação em 

solos de uso florestal diferem daqueles dos solos de uso agrícola devido a espécie, 

tamanho, ciclos das culturas cultivadas e máquinas utilizadas. Sendo assim,  mediante a 

importância do setor florestal para a economia do país e, ainda, a escassez de pesquisas no 

Brasil que tratam da influência da compactação do solo no desenvolvimento florestal, 

assim como de sua correlação com o sistema de colheita florestal, constata-se que os 

parâmetros avaliados são importantes para um manejo adequado das condições físicas do 

solo, auxiliando no aumento da produtividade da floresta, contribuindo para o uso racional 

do solo.  

 

Palavras-chave: compactação, permeabilidade, capacidade de campo. 
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CARACTERIZAÇÃO FENOLÓGICA DE FEIJÃO CAUPI CULTIVAR BRS 

GUARIBA EM DIFERENTES DENSIDADES E DISTRIBUIÇÃO DE PLANTAS 

DANINHAS. 
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O feijão-caupi é uma Dicotyledonea, que pertence à ordem Fabales família Fabaceae, 

subfamília Faboideae, gênero Vigna, subgênero Vigna, espécie Vigna unguiculata (L.) 

Walp.O feijão-caupi é uma espécie relativamente bem estudada, contudo emrelação às suas 

fases de desenvolvimento há poucas informações (CAMPOSet al., 2000). Objetiva-se com 

este trabalho descrever as fases fenológicas do feijão caupi cultivar BRS Guariba e avaliar 

o efeito da densidade e distribuição do capim colchão (Digitaria ciliaris) em diferentes 

distâncias e densidades sobre a altura de plantas de feijão. O experimento foi conduzido 

durante o ano agrícola (2013/2014) em área experimental da Fazenda Escola da 

Universidade Estadual do Maranhão no município de São Luís. A cultivar de feijão-caupi 

utilizada foi BRS Guariba. Utilizou-se o delineamento em blocos ao acaso com 7 

tratamentos e 4 repetições, totalizando 28 parcelas com os tratamentos dispostos em 

esquema fatorial 2x3. As parcelas experimentais foram constituídas da combinação de duas 

densidades de capim-colchão (8 e 16 plantas m
-
²) transplantadas em três distâncias (0, 10, 

20 cm) das plantas de feijão e uma testemunha. Para descrição fenológica dacultivar foram 

utilizadas 4 repetições, onde cada uma consistiu de quatro plantas por tratamento, 

totalizando 112 plantas. Sendo considerada a mudança de estádio com o aparecimento de 

um novo folíolo completamente aberto. Também foi realizada a medição da altura das 

plantas de feijão no início da cada estádio fenológico, considerando-se a altura do folíolo 

central da folha do ramo principal. Nos estádios vegetativos (V0 a V6) (Tabela 1) a cultura 

do feijão caupi apresentou um aceitável número de dias para transição de um estádio a 

outro, como observado no estádio V0 para o estádio V1, contabilizando 5 dias, como o 

esperado para a germinação da maioria das cultivares de feijão caupi. A fase reprodutiva 

(R1 a R6) teve início aos34 dias, estádio R1, em tempo satisfatório para o ciclo da cultura, 

visto que o feijão caupi BRS Guariba é uma cultivar com ciclo em torno de 70 dias, com 

planta de porte semi-ereto, crescimento indeterminado. Na fase R4, que compreende o 

início de enchimento dos grãos, observou-se um maior intervalo em dias, evidenciando a 

alta atividade fisiológica da planta no processo de formação interna das vagens.  

 

Tabela 1. Intervalos em dias entre os estádios vegetativos e reprodutivos do feijão caupi cv 

BRS Guariba. São Luís – MA, 2014. 

Estádio Vegetativo 
 

Número de dias de 
um estádio a outro 

Estádio 
Reprodutivo 

Número de dias de 
um estádio a outro 

V0  0-5 R1  34-43 
V1 5-9 R2  43-48 
V2  9-14  R3  48-53 
V3  14-20  R4  53-60 
V4 20-24  R5  60-69 
V5  24-29  R6  69-74 
V6  29-34   
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A análise de variância dos dados relativos à altura do feijão caupi (Tabela 2) em 

convivência com o capim colchão revelou efeito significativo sobre ambas as 

características, densidade e distância. 

 

Tabela 2. Altura de plantas de Feijão-caupi cultivar BRS Guariba nos respectivos estádios 

vegetativos em função das diferentes densidades e distâncias de Digitaria ciliaris em 

convivência com a cultura. São Luís, MA- 2014. 

Estádios Vegetativos 

  V1 V2 V3 V4 V5 V6 

Densidade (De) plantas m
-2

 

8 5,03 A 9,39 B 13,49 A 21,73 B 26,89 A 31,33 A 

16 5,08 A 9,75 A 13,52 A 21,90 A 25,73 A 28,55 B 

Distância (Di) de plantio das plantas de caupi (cm) 

0 5,10 A 9,51 B 13,01 C 20,62 C 24,26 B 27,70 B 

10 4,98 A 9,68 A 14,40 A 23,07 A 29,25 A 33,47 A 

20 5,08 A 9,52 B 13,11 B 21,75 B 25,41 B  28,64 B 

Análise de Variância 

F tratx F 1,84 ns 270,34** 417,47** 583,97 ** 4,04 ns 6,72* 

F De 1,56 ns 312,72** 1,16 ns 41,95 ** 2,61 ns 9,94** 

F Di 2,79 ns 28,78** 967,49 ** 2971,05** 17,60** 16,49** 

F Dex Di 3,82* 968,88** 3633,21** 4143,02 ** 6,50** 5,65* 

CV 2,06 0,52 0,52 0,29 6,62 7,1 

Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey; *, ** 

significativo a 5 e 1% de probabilidade, respectivamente. NS não significativo. 

 

Estes resultados indicam que a convivência entre o feijão caupi e plantas de capim-colchão 

interferiu negativamente na variável altura da cultura. Em trabalho semelhante com a soja 

feito por Pittelkow et al (2009), a comunidade infestante interferiu negativamente nos 

parâmetros de crescimento, afetando diretamente o incremento em altura de plantas. De 

acordo com Radosevich et al (1996) à medida que aumentam a densidade e o 

desenvolvimento das plantas daninhas, sobretudo daquelas que germinaram e emergiram 

no início do ciclo da cultura, como o feijoeiro, intensifica-se a competição interespecífica e 

intraespecífica, de modo que as plantas daninhas mais altas e desenvolvidas tornam-se 

dominantes. Com relação ao distanciamento das plantas, observou-se que nas maiores 

distâncias, as plantas de capim colchão obtinham espaço para o seu crescimento inicial e 

apresentaram crescimento mais rápido do que o feijoeiro, interferindo negativamente no 

porte da cultura.A interferência, neste caso, pode ter ocorrido tanto pelo abafamento do 

feijoeiro pelo capim colchão como pela competição entre as raízes. Após determinado 

tempo de crescimento, as raízes passam a ocupar o mesmo espaço, fato esse que segundo 

Green et al. (1988) cria uma intensa competição por recursos do meio, indicando assim que 

o feijoeiro pode ter sido mais competitivo que a planta daninha nessas condições de 

competição. A partir dos 34 dias após a emergência da cultura (estádio V6) ocorre 

sobreposição da fase vegetativa com a fase reprodutiva, ou seja, após o início do 

florescimento a planta continua vegetando.O maior porte do feijão ocorre no espaçamento 

de 10 cm com a densidade de 16 plantas m
-2

 de capim-colchão dos 14 aos 34 dias após a 

emergência da cultura. 
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O gergelim ou sésamo (Sesamum indicum L.) pertence a família pedaliácea e umas das 

plantas cultivada mais antiga do mundo, é considerada uma planta de clima tropical e 

subtropical. O potássio é o segundo elemento mais absorvido pelas plantas e sua reserva 

mineral nos solos da região dos cerrados é insuficiente para suprir as quantidades extraídas 

pelas culturas. Objetivou-se avaliar a influencia de diferentes épocas de aplicação do 

potássio no cultivo do gergelim, bem como determinar efeito desse elemento no 

rendimento da cultura. O experimento foi realizado na Associação Cardoso, município de 

Balsas-Ma sob condições de sequeiro. O delineamento experimental utilizado foi o de 

blocos casualizados, com três repetições, em esquema fatorial (4 × 3) + 1, sendo os 

tratamentos compostos pela combinação de quatro doses de potássio: (30, 60, 90 e 120 kg 

ha
–1

  de K2O) aplicadas em três épocas: (100%  um mês antes do plantio; 100% no plantio; 

e 50% no plantio e 50% aos 30 dias após semeadura) e um tratamento adicional 

(testemunha). A área experimental constou de 52 parcelas cada uma com 15m
2
 (5,0m x 

3,0m) totalizando em 780 m
2
. Na avaliação das variáveis produção de massa seca da parte 

aérea, diâmetro de caule, numero de capsulas, produtividade e altura de plantas, constatou-

se que a cultivar estudada não apresentou resultado significativos (p > 0,05) em relação ao 

fator 1 (doses de potássio), fator 2 (épocas de aplicação de potássio), interação entre o F1 

X F2 (dose x época) bem como, não apresentou resultados significativos para a interação 

com a testemunha de acordo com a tabela 1 e 2. De acordo com as variáveis massa seca de 

raiz pode-se observar que não houve significância (p > 0,05) para os fatores época, 

interação entre os fatores (dose x época) e interação com a testemunha, porém, apresentou 

significância para o fator dose como se verifica na tabela 2. Para avaliação da variável 

altura de inserção da primeira capsula, pode-se constatar que não houve significância (p > 

0,05) para a interação entre os fatores F1 x F2 (doses x épocas) porem, apresentou 

significância (p < 0,05) para os fatores doses, época e interação com a testemunha, Para 

avaliação da variável altura de inserção da primeira capsula, pode-se constatar que não 

houve significância (p > 0,05) para a interação entre os fatores F1 x F2 (doses x épocas) 

porem, apresentou significância (p < 0,05) para os fatores doses, época e interação com a 

testemunha, como se observa na tabela 2. 
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Tabela 01. Análise de variância da massa seca da parte aérea (MSPA), diâmetro de caule 

(DIAM), número de capsulas (NC) e produtividade (PRODUT).  

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

 

Tabela 02. Resumo da análise de variância de altura de plantas (ALTP), inserção da 

primeira capsula (INSC) e massa seca de raiz. 

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

 

 

Fontes de 

variação 

 

 

GL 

Quadrado médio  

 

MSPA 

 

DIAM 

 

NC 

 

PRODUT 

Bloco 3 143.813ns 0.058**
 

3905.253**
 

12348.829
 ns 

Tratamento 8 166.246 ns 0.00472 
ns 

396.980 
ns 

21029.463
 ns 

Doses  (F1) 3 257.537 ns 0.00457
ns 

668.885
 ns 

31969.408
 ns 

Época (F2) 1 21.124 ns 0.00087
 ns 

274.692
 ns 

17865.225
 ns 

F1 x F2 3 164.569 ns 0.00712
ns 

196.240
 ns 

15550.266
ns 

FAT x Test 1 42.524 ns 0.00184
 ns 

305.770
 ns 

7811.458
 ns 

Resíduo  24 92.380 0.00453 577.371 18377.010
 ns

 

Total 35     

CV %                                                 18,90                     7,38                  20.15 

 

22,34 

 

 

Fontes de 

variação 

 

 

GL 

Quadrado médio  

 

ALTP       

 

INSC 

 

MSRZ 

 

 

Bloco 3 0.02058 ns 0.00385
 ns 

2.63246 
ns  

Tratamento 8 0.00409 ns 0.00385
ns 

4.01235*
  

Doses  (F1) 3 0.00663ns 0.01908*
 

6.55179*
  

Época (F2) 1 0.00728 ns 0.00000*
 

0.19531 
 ns  

F1 x F2 3 0.00100 ns 0.00214
ns 

4.02865 
ns  

Testemunha 1 0.00259ns 0.00000**
 

0.16213 
ns  

Resíduo  24 0.00748 0.00573 1.60700  

Total 35     

CV %                                       5.58                       11.93           18 .84 
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Concluiu-se desta forma que as diferentes doses e o parcelamento da adubação com cloreto 

de potássio aplicadas na cultura do gergelim não provocaram incrementos significativos 

para as variáveis massa seca da parte aérea, diâmetro de caule, numero de capsulas, 

produtividade e altura de plantas. 

 

Palavras – chave: Adubação, potássio, Sesamum indicim. 
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AVALIAÇÃO DE GENÓTIPOS DE FAVA À MELOIDOGYNE JAVANICA E 

M.ARENARIA. 
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O feijão-fava (Phaseolus lunatus) é originário da Guatemala, onde são encontradas formas 

silvestres, possuindo sementes pequenas segundo Vieira (1967). Fornes Manera (1983) 

supõe que o feijão fava tem como centro de origem o continente asiático.. É uma das mais 

importantes leguminosas cultivadas na região tropical devido a sua rusticidade e por 

apresentar potencial para fornecer proteína vegetal à população, sendo apontada como uma 

importante alternativa para diminuir a dependência quase exclusiva dos feijões cultivados 

tradicionalmente. Apesar da importância econômico-social, a fava apresenta-se como uma 

cultura pouco valorizada por parte dos pesquisadores e órgãos de pesquisa no Brasil. 

Diversos problemas fitossanitários são encontrados em lavouras de fava em decorrência da 

baixa tecnologia empregada na produção, favorecendo o manejo inadequado e ocorrência 

de pragas e doenças, destacando-se os nematoides das galhas (Meloidogyne spp.). O 

presente trabalho teve como objetivo avaliar a reação de genótipos de fava a M. javanica e 

M. arenaria, visando obter e identificar possíveis fontes de resistência. O trabalho foi 

desenvolvido em casa de vegetação.  Na primeira etapa deste trabalho, foram utilizados 17 

genótipos de fava. Como testemunha suscetível foram utilizadas mudas de tomateiro. A 

fava foi semeada em vasos plásticos com capacidade de 2L com solo autoclavado. Após a 

germinação, as plantas foram inoculadas com uma suspensão de 5000 ovos/vaso de M. 

arenaria. O delineamento adotado foi inteiramente casualizado com 8 repetições. A 

avaliação foi feita com 45 dias após a inoculação. Na etapa final, foram utilizados 12 

genótipos de fava para avaliação da resistência à Meloidogyne javanica obedecendo a 

mesma metodologia descrita anteriormente. A maioria dos genótipos de fava comportou-se 

como altamente resistente a M. arenaria e todos os genótipos comportaram-se como 

altamente resistente a M. javanica. (Tabela 1 e 2). 

 

 

Tabela 1. Fator de Reprodução ( Pf/ Pi), e reação de genótipos de fava à Meloidogyne 

arenaria. 

Tratamentos FR RFR% Resistência  

Testemunha 19,139a padrão  

MA-04 13,184a 31,11 S  

Fava Branca  10,055ab  47,5 S 

Fava feijão 3,763bc 80.3 MR 

Fava Rajada 2,644c 86,2 MR 
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Fava Preta 1,670cd 91,3  R 

Fava Eucaliptus 1,289cd 93.2 R 

                       MA-09 0,494de 97,4 AR 

Fava Cearense 0,415e 97,8 AR 

MA-09 Praia Grande- São Luís  0,269e 98,5  AR 

Fava Mulatinho  0,282e  98,5   AR 

Fava São João do Paraíso 0,372e 98,5 AR 

Fava raio de sol  0,201e  98.9  AR 

Fava Pequena   0,209e  99  AR 

Fava orelha de vó vermelha  0,182e  99  AR 

Fava orelha de vó  0,039f  99.7  AR 

Fava boca de moça  0,030f  99,8  AR 

Fava Parnarama 0,025f 99,9 AR 

CV% 60,82   

 

 

Tabela 2. Fator de Reprodução ( Pf/ Pi), e reação de genótipos de fava à Meloidogyne 

javanica. 

Tratamentos FR RFR% Resistência  

Testemunha 4.92447 a                         padrão  

Piaui 23 0.08 bcd                      95.10    AR 

Rajada 0.214 bc                       95,93 AR 

Itapecuru 0.146 bcd                      97.23 AR 

Parnarama 0.121  bcd                      97.67 AR 

Cearense 0.087  bcd                      98.34  AR 

Piaui 24 0.258 b                        98.48 AR 

Eucalyptus 0.065 cd                      98.75 AR 

Branca 0.058  cd                      98.8 AR 

Roxa 0.016  d                      99.7 AR 

Piaui 25 0 0  AR 
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Palavras – chave: galhas, nematoide, resistência. 
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Vermelha 0 0 AR 

                         Piaui 26 0 0 AR 

CV% 18,60   
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INDICADORES REGIONALIZADOS PARA ANÁLISE DO RENDIMENTO DA 

CULTURA DO ARROZ NO ESTADO DO MARANHÃO, BRASIL. 

 

Orientanda: Vanessa Lago BRAGA – Bolsista PIBIC/UEMA. 
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A área ocupada com a cultura do arroz (Oryza sativa) a nível mundial está em torno de 147 

milhões de hectares com uma produção de 527 milhões de toneladas. Segundo dados da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA (2007) o arroz é considerado 

um dos mais importantes grãos em relação ao valor econômico e também o de maior 

importância em muitos países em desenvolvimento. De acordo com o IBGE (2011) o 

estado do Maranhão é o maior produtor nordestino de arroz seguido pelos estados do Piauí, 

Ceará e Bahia. No Maranhão a produção se concentra no Meio – Norte, segundo 

MENEZES (2009). Com relação às condições climáticas, no Nordeste as precipitações 

variam de 250 mm a 1.000 mm anuais, e a faixa ótima de temperatura corresponde entre 

20ºC e 35ºC. Baseado em todas as exigências da cultura do arroz o presente trabalho 

objetivou estimar a produtividade dessa cultura por intermédio do método de Zona 

Agroecológica. O uso desses modelos de crescimento e desenvolvimento vegetal gera 

economia de tempo, trabalho e quantidade de recursos para tomada de decisões de manejo 

no setor agrícola.  Reynolds (1979) definiu um modelo como sendo uma equação ou 

conjunto de equações que representam um sistema real. Quando bem elaborados os 

modelos agrometeorológicos têm sido utilizados para as diferentes aplicações, que incluem 

o requerimento de água pelas culturas, avaliação de estratégias de aplicação de água e 

nutrientes dentre outros. O modelo foi aplicado em áreas de estudo corresponde à oito  

regiões do estado do Maranhão consideradas segundo (Menezes, 2009), regiões 

homogêneas de precipitação(Figura 1). As simulações foram realizadas no 15º do mês de  

início a estação das chuvas segundo a estação de crescimento de cada região. Para as 

regiões R1, R2, R5, R7 e R9, o plantio foi realizado dia 15 dezembro; R6 e R8, 15 de 

novembro e R3, 15 de outubro. 

 

Figura 1. Localização geográfica das Regiões Homogenias, em destaque as regiões R5, 

R7, R8, R9, R6, R2, R1 E R3. 
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Os dados utilizados foram elementos climáticos mensais: radiação solar topo atmosfera 

(Qo, Cal/cm2.dia), insolação (n, horas/dia), fotoperíodo (N, horas), e temperatura do ar (T 

°C). Foram obtidos por intermédio do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET); e os 

dados de produção(ton.) e área plantada(ha) são provenientes do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). No acervo da Agência Nacional das Águas (ANA). Os 

procedimentos metodológicos utilizados no modelo de Zona Agroecológica foram 

organizados em planilhas do excel e substituídos pelas fórmulas descritas abaixo. A 

primeira etapa consiste em Estimar a Produtividade Potencial Bruta Padrão. Este método é 

descrito por Doorenbos & Kassam (1994). Por fim, determina-se a produtividade final, 

penalizada pela disponibilidade de água através do coeficiente de sensibilidade a 

deficiência hídrica (Ky). (TABELA 1.) Os dados descritos na tabela foram obtidos por 

intermédio das equações propostas pelo modelo de Zona Agroecológica (ZAE). 

 

Tabela 1: Tabela com dados estimados de Produtividade, paras as regiões homogenias de 

precipitação: R5, R7, R8, R9, R6, R2, R1, E R3. 

 

Durante a pesquisa levou-se em consideração também o fator hídrico, que é considerado 

como um dos que mais atua na produtividade das culturas de sequeiro, por esse fato, essa 

variável foi incluída, associando os elementos chuva e evapotranspiração sobre a 

produtividade. Deste modo foi gerado o balanço hídrico climatológico que demonstra quais 

os meses em que há deficiência, excesso, reposição hídrica e retirada de água no solo. Foi 

possível elaborar também o calendário agrícola para a cultura do arroz baseado no ciclo da 

cultura de 120 dias e extrato do balanço hídrico. Por fim fez-se a relação entre 

produtividade potencial da cultura que consiste no rendimento máximo de uma cultura, 

obtido por uma variedade altamente produtiva e bem adaptada ao ambiente de crescimento 

(Doorenbos & Kassam, 1994), com a produtividade real da cultura, ou seja, o máximo que 

a cultura pode produzir sem levar em considerações fatores de restrição como, climáticos, 

pragas e doenças. (Figura 2.). Em todas as regiões homogêneas o modelo superestimou a 

produtividade observada da cultura com totais acima de 4000 Kg/ha e quebra de 

rendimento da ordem de 17% (Figura 2). De acordo com os resultados apresentados pode-

se concluir que o modelo deve ser ajustado para o estado do Maranhão e que estudos mais 

aprofundados devem ser realizados para o seu uso, pois o  modelo de Zona agroecológica  

gera economia de tempo, trabalho e quantidade de recursos para tomada de decisões.  

 

 R5 R7 R8 R9 R6 R2 R1 
 

R3 

Produtividade 
Bruta (PPBp) 
kg.Ms/ha.dia 

 
404,04 

 

 
400,59 

 

 
402,27 

 

 
432,22 

 

 
402,25 

 

 
431,72 

 

 
398,16 

 

 
404,59 

Produtividade 
Potencial da 
cultura (PPC) 
Kg grãos/ha 

 
 

5346,88 
 

 
 

5301,11 
 

 
 

5323,38 
 
 

 
 

5719,73 
 

 
 

5323,13 
 
 

 
 

5713,07 
 

 
 

5269,04 
 
 

 
 

5354,07 
 

Produtividade 
Atingível 

(PR) 
Kg grãos/ha 

 
 

4447,5 
 

 
 

4409,42 
 

 
 

4427,95 
 

 
 

4757,63 
 

 
 

4427,74 
 

 
 

4752,09 

 
 

4382,75 

 
 

4453,47 
 

Quebra de 
Produtividade 

(Q%) 
 

 
 

16% 

 
 

16% 

 
 

16% 

 
 

16% 

 
 

16% 

 
 

16% 

 
 

16% 

 
 

16% 
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Figura 2. Comparativo entre a produtividade potencial da cultura sem nehuma restrição e a 

produtividade real com restrição hídrica.  

 

Palavras-chave: Produtividade Agrícola, estação de cultivo, balanço hídrico 
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ADUBAÇÃO NITROGENADA EM DIFERENTES POPULAÇÕES DE CULTIVO 
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Para obtenção de maiores respostas aos fatores morfológicos e de rendimento na cultura do 

feijão caupi, tendo em vista que a produtividade da cultura no Brasil é considerada baixa 

(MIRANDA et al., 1996), faz-se necessário a aplicação de técnicas, dentre elas a aplicação 

de adubos nitrogenados e adequação da população de plantas. Objetivou-se com este 

trabalho avaliar a eficiência das diferentes doses de Nitrogênio (N) nos fatores de 

rendimento do Feijão caupi em diferentes densidades. Além de estudar o efeito das 

diferentes densidades na resposta morfológica da planta. O ensaio está foi conduzido em 

uma área experimental, localizada na Fazenda Modelo, no município de Balsas sob 

condição de sequeiro. O delineamento estatístico foi realizado em blocos casualizados em 

esquema fatorial (4 x 3) +1 com 3 repetições; totalizando 36 parcelas. As densidades de 

plantas constaram (4,8 e 12 plantas/m), com três doses de nitrogênio mais o controle (0, 

20, 40 e 60 kg ha
-1

). As doses de ureia foram aplicas em dois momentos, 2/3 no plantio, e 

1/3 20 dias após a emergência das plantas. Ressaltando que o solo recebeu os tratos 

culturais, correção de pH e fertilidade (P-K) de acordo com resultados obtidos a partir da 

análise de solo. A semeadura foi realizada manualmente em sulcos preparados e adubados 

a 4,0 cm de profundidade, com auxilio de enxada para a abertura do sulco. Sendo realizado 

o desbaste aos (15 DAE) após a emergência das plântulas. Foram escolhidas 

aleatoriamente cinco ou quinze plantas por parcela para análise das variáveis: altura de 

planta (ALP), altura de inserção da primeira vagem (AIV), sendo em ambas, as medições 

realizadas por trena. Diâmetro do caule (DC) medido com o auxílio de paquímetro, massa 

seca da raiz (MSR), sendo retirado o excesso de terra e feito corte com média de um 

centímetro no caule a partir da raiz e em seguida realizada a pesagem em balança de 

precisão e massa seca da parte aérea (MSPA) também pesada em balança de precisão. Para 

os fatores de rendimento foram realizadas a coleta de dez plantas aleatoriamente, para as 

análises de número de vagens/planta (NVP) número de grãos/planta (NGP) e peso de cem 

grãos (PCG), para a produtividade (PR) foi colhida toda a área útil da parcela, dispensando 

apenas a bordadura e realizados os cálculos necessários para chegar até a produtividade. Os 

dados colhidos foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade. Ao analisar as estatísticas obtidas referentes à variável 

(ALP), percebeu-se que não houve alterações significativas em relação às doses de 

nitrogênio (F1) aplicadas, e em sua interação com a densidade (F1xF2), todavia ao fator 

densidade de semeadura (F2) isoladamente percebeu-se uma diferença significativa a nível 

de 1% de probabilidade. Sendo a densidade de 12 plantas/m a que apresentou a melhor 

média em relação a esta variável. Fato também observado na cultura da soja por Espindola, 

(1978) cultura que se assemelha ao feijão caupi, afirmando que normalmente ocorre um 

aumento de altura, quando se há um aumento da população. Analisando os dados 
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referentes ao (DC), verificou-se a significância relacionada ao (F2) isoladamente e em sua 

interação (F1xF2), todos estes para 1% de probabilidade. A média individual, mais 

relevante relacionada, à densidade de semeadura foi a de 4 plantas/m. Bezerra et al., (2012) 

afirmam que o aumento na população de plantas reduz o diâmetro do caule, apresentando 

como consequência, uma maior predisposição das plantas ao acamamento. Já em relação à 

interação (F1xF2) a densidade de 4 plantas/m com a utilização da dose de 20 kg/há obteve 

resultados expressivos. Os dados pertencentes à (AIV) foram analisados e se mostram 

significativos, a nível de 1% de probabilidade para o fator dois (F2), sendo a densidade de 

12 plantas/m a que obteve o melhor resultado, concordando com Alcântara et al., (1991). A 

mesma significância foi encontrada na interação (F1xF2), onde a utilização da dose de 40 

kg/há e 12 plantas/m obteve a melhor média. Há significância de 5% de probabilidade para 

o (F1), resultados que também foram observados no trabalho de Junior et al., (2008) que 

constataram efeitos significativos das doses de N sobre (AIV) em adubação nitrogenada no 

feijoeiro. Quanto à variável (MSR), houve significâncias estatisticamente visíveis quanto 

ao (F1) e (F2). Sendo de 5% de probabilidade para o (F1), com as doses de 40 e 60 kg 

apresentando as maiores médias, e 1% de probabilidade para o (F2) com a densidade de 4 

plantas/m, apresentando o melhor resultado. No entanto, não foi possível observar 

significância em relação à interação entre estes dois fatores. A (MSPA) ao ser analisada 

estatisticamente, visualizou-se a não significância do (F1) e da interação (F1xF2), 

entretanto, houve uma relevância de 1% de probabilidade do fator dois, observando uma 

diminuição expressiva do peso de matéria seca conforme o aumento da densidade. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Shimada et al., (2000). Com relação aos dados 

pertinentes ao (NGP) não houve significância em relação às doses de nitrogênio aplicadas, 

e também na interação (F1xF2), todavia com relação a densidade de semeadura, houve 

diferença significativa a nível de 1% de probabilidade, sendo a densidade de 4 plantas/m 

significativamente superior as demais. Os resultados encontrados corroboram com os de 

(SHIMADA et al, 2000; NETO et al., 2013). Em relação a variável (NVP) o fator dois teve 

efeito significativo a nível de 1% de probabilidade, sendo observado a redução do número 

de vagens conforme o aumento do número de plantas/m linear. Ceccon et al., (2013) 

afirmam que a causa deste fenômeno é devido em altas populações as plantas de feijão-

caupi direcionarem seus fotoassimilados para o crescimento vegetativo devido à grande 

competição, acarretando assim, redução no número de vagens por planta. Não foi 

observado efeito significativo em relação ao fator um e interação (F1xF2). O (PCG) 

apresentou média de 22,2 g e não foi influenciado significativamente pelas diferentes 

populações de plantas, doses de nitrogênio e também para a interação (F1xF2). 

Observando que mesmo com o aumento das doses de nitrogênio, não foi suficiente para 

promover incrementos, e mesmo com o aumento da população de plantas, aumentando 

assim a competição inter e intraplanta, a quantidade de matéria seca translocada e 

armazenada nos grãos não foi alterada, possibilitando, assim, a manutenção do peso 

específico e, consequentemente, da qualidade fisiológica dos grãos. Sobre os dados de 

produtividade não houve significância em relação às diferentes densidades, segundo Souza 

et al., (2014) este comportamento certamente está relacionado à redução do número de 

vagens, quando se elevou o número de plantas, fenômeno também observado neste 

trabalho. Ao fator interação (F1xF2) também não foi observado significância, todavia foi 

observado efeito significativo para o fator doses de nitrogênio aplicadas isoladamente, 

observando-se um incremento de 27,5% de produtividade em relação à dose de 20 kg/há 

para a testemunha, as doses de 40, 60 kg/há se igualaram estatisticamente a dose de 20 

kg/há. Com base nas informações colhidas e analisadas durante todo o processo do 

trabalho em questão foi possível observar que a densidade de plantas tem influência direta 

nos fatores morfológicos, também foi observado que as diferentes doses de nitrogênio não 
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apresentam influência nos componentes de produção, como número de grãos por planta, 

peso de cem grãos, e número de vagens por planta, todavia em relação a produtividade a 

dose de 20kg/há apresentou, uma produção suficiente e significante em relação a não 

aplicação de nitrogênio, e a densidade de 4 plantas/m linear obteve resultados expressivos 

e suficientes na maior parte dos fatores morfológicos e de rendimento analisados, inclusive 

na produtividade.  

 

Palavras - chave: Fertilização; Nutrição; População. 
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3.1 CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

3.1.3 Engenharia da Pesca 
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O estudo da biologia reprodutiva é de interesse básico, principalmente se o animal é 

comestível e possua interesse econômico (Nascimento, 1978). As variações estacionais dos 

diferentes estágios de desenvolvimento gonadal podem ser determinadas através de 

observações histológicas, permitindo a identificação de fatores determinantes sobre a 

atividade reprodutiva dos moluscos bivalves (Paulet, 1990). Sabendo que essa atividade 

auxilia na renda das famílias do município de Raposa e Paço do Lumiar, que sobrevivem 

da pesca desses moluscos, e da importância de instaurar uma maricultura de forma 

sustentável o presente trabalho tem como objetivo analisar o ciclo gonadal da espécie de 

ostra nativa Crassostrea gasar correlacionando com o índice de condição e com as 

variáveis ambientais. A biologia reprodutiva consiste na coleta mensal de 30 ostras em 

Raposa e Paço de Lumiar. No laboratório as ostras foram processadas, aferindo suas 

variáveis biométricas e divididas, 10 ostras as quais foram pesadas suas partes moles e 

conchas e secas em estufa para obtenção do índice de condição. As outras 20 ostras 

seguiram a rotina histológica para a definição de estágio gonadal. Nas análises dos fatores 

ambientais da água tivemos variáveis que apresentaram pouca variação como a 

temperatura e pH e valores com alta variação como a salinidade e a transparência. A água 

de Paço do Lumiar apresentou uma alta variação na salinidade: mínima de 24 em junho e 

máxima de 39 em janeiro (Figura 1); em Raposa os valores apresentaram uma variação de 

30 no mês de junho a 42 no mês de dezembro, apresentando uma relação inversa com a 

precipitação pluviométrica (Figura 2). A transparência sofreu as maiores variações, em 

Paço do Lumiar com mínima de 10 cm e máxima de 60 cm em junho e janeiro, 

respectivamente e em Raposa obteve seu maior valor em janeiro com 79,3 cm. A água da 

região indica um pH básico, devido seus valores apresentados serem próximos a 7; a 

temperatura foi constante alcançando média aproximada de 28°C em ambos municípios.  

 

 
Figura 1. Evolução das variáveis ambientais entre janeiro e junho de 2014 em Paço do 

Lumiar. 
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Figura 2. Evolução das variáveis ambientais entre janeiro e dezembro de 2013 em Raposa. 

 

A variação dos valores do índice de condição de Raposa apresenta flutuação acentuada 

durante os meses amostrados (Figura 3), com uma diminuição entre os meses de junho e 

julho e outubro e novembro o que pode indicar dois picos de desova; com relação a Paço 

do Lumiar a aferição do índice de condição não possibilitou a identificação de picos de 

desova, pois os valores permaneceram com pouca variação (Figura 4).  

 

 
Figura 3. Evolução do Índice de Condição de ostras entre janeiro e dezembro de 2013 em 

Raposa. 

 

 
Figura 4. Evolução do Índice de Condição de ostras entre janeiro e julho de 2014 em Paço 

do Lumiar. 

 

A proporção sexual durante todo o período de estudo foi de 1,30:1 

(fêmeas:machos)(Figura 5) e de acordo com o teste de qui-quadrado (α=5,0%) não houve 

diferença significativa entre a proporção de machos e fêmeas. Avaliando mensalmente a 

proporção sexual, as fêmeas foram significantemente superiores na amostragem do mês de 
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julho (4:1). A análise histológica das lâminas nos indica para a Raposa, um ciclo contínuo, 

com indivíduos maduros durante todo o ano e com eliminação de gametas durante todos os 

meses (Figura 6), porém com dois picos de maior liberação, o primeiro entre abril-junho e 

o segundo entre outubro-dezembro. Estes dados apresentam uma relação direta com os 

momentos do ano que apresentam as maiores variações de salinidade indicando a clara 

influência desta variável sobre o processo de liberação de gametas.  

 

 
Figura 5. Proporção sexual de ostras entre janeiro e dezembro de 2013 em Raposa. 

 

 
Figura 6. Estágios de desenvolvimento gonadal de Crassostrea gasar em porcentagem de 

janeiro a dezembro de 2013 em Raposa. 

 

Os resultados do presente trabalho nos traz informações fundamentais sobre como 

trabalhar com as ostras da Ilha do Maranhão, indicando períodos de máxima maduração 

dos organismos os quais poderiam ser aproveitados para futuros trabalhos de produção de 

sementes em laboratório, assim como a obtenção de sementes no ambiente natural através 

da utilização de coletores artificiais. Estes resultados serão fundamentais para o 

desenvolvimento da ostreicultura no estado Maranhão, atividade esta que vem iniciando e 

que apresenta grande potencialidade no nosso estado. 

 

Palavras-chave: Maturação gonadal. ostra nativa. Maranhão.  
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Estudos sobre alimentação natural vêm crescendo continuamente, principalmente para 

espécies de peixes. O entendimento da alimentação reforça vários aspectos das espécies, 

além de caracterizar seu hábito alimentar para novas aplicações. O conhecimento da 

alimentação natural é essencial para compreender outros temas relacionados, como o da 

nutrição; para estudos de ecologia trófica; os levantamentos faunísticos e florísticos, que 

podem ser obtidos utilizando os predadores como simples meios de coleta; e para estudos 

holísticos de transferência de energia, tanto no nível do indivíduo quanto no do 

ecossistema (Santos et. al, 2009). O objetivo do estudo foi realizar uma análise da 

composição alimentar do Oligoplites Palometa (tibiro) e do Micropogonias furnieri 

(cururuca), capturados no litoral do município de Raposa. Os dados foram coletados 

através de amostragens mensais (N= 20 espécimes) para cada espécie em estudo, no 

período de dezembro de 2013 a novembro de 2014, através de uma rede de espera. No 

laboratório os peixes foram devidamente pesados (kg), medidos (furcal, zoológico e total). 

Posteriormente foram abertos e retirados o conteúdo estomacal para a identificação dos 

itens. Para análise da distribuição de comprimento constatou-se que o tamanho do O. 

palometa variou entre 29,4 a 54,7 cm com média igual a 38,4 cm. Para M. furnieri 

apresentou variação de tamanho entre 30,5 a 52,4 cm e sua média geral de 38,75 cm. 

Constatou-se 118 fêmeas, 118 machos e 4 não determinados para o M. furnieri, 130 

fêmeas, 105 machos e 5 não determinados para O. palometa. A proporção sexual para o 

período total foi de 1,12M: 1F do tibiro (O. palometa) e 1,05M:1F da cururuca (M. 

furnieri). Os estômagos de ambas espécies apresentaram as quatro variações de repleção 

estomacal, mostrando mais representatividade a classe de vazios com 62,27% para o tibiro 

e 68,18% para o cururuca. Os estômagos cheios mostraram maior índice nos meses de 

dezembro e maio para O. palometa. Em relação ao M. furnieri, nos meses de maio, junho e 

setembro foram observados indivíduos com estômagos cheios, sendo estes os meses de 

maior atividade alimentar (Figura 1).  
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Figura 1: Grau de repleção dos estômagos analisados para as espécies em estudo (1A 

tibiro, 1B cururuca).  

 

Os estômagos analisados mostraram itens alimentares, com uma dieta composta por restos 

alimentares (frações de peixes, olhos, nadadeiras, escamas e espinhas, peixes (Teleósteo) e 

camarão branco (Litopenaeus sp.), bolacha do mar (Mellita quinquiesperforata) e serpente 

do mar. 

Tabela 1: Itens alimentares da dieta dos peixes em estudo, classificação em espécie. 

Itens 

Alimentares 

Espécies Presença na dieta 

do: 

Peixes Sardinha (Sardinella brasiliensis) Tibiro e Cururuca 

Camarão Camarão branco (Litopenaeus spp.) Tibiro 

Equinodermos  Bolacha do mar (Mellita quinquiesperforata) Cururuca 

Equinodermos Serpente do mar  Cururuca 
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Resultados de Soares & Vazzoler (2001) realizados na plataforma continental do sudoeste 

do Brasil para peixes Sciaenidae, apresentaram no seu conteúdo estomacal camarões e 

peixes teleósteos, tendo como principal presas camarões bentônicos. No presente estudo 

para ambas as espécies houve a ocorrência de peixes (Teleósteo) e camarões (Litopenaeus 

sp.), porém sua principal presa foi os peixes, diferente da análise citada acima. Os 

diferentes alimentos são ofertados de acordo com a disposição do ambiente, no período 

chuvoso de Raposa que se inicia em agosto a fevereiro, sendo este o período onde há maior 

presença de materiais orgânicos em suspenção, alimento para o nível primário da cadeia 

trófica. Isso pode indicar uma maior presença de peixes pequenos como a sardinha 

verdadeira (Sardinella brasiliensis). Este fato pode explicar a ocorrência de estômagos 

cheios para este período de ambas das espécies. Os estudos realizados da composição 

alimentar do O. palometa e do M. furnieri demostrou ser carnívoro, com pouca variação de 

alimento e tendo os peixes (Teleósteo) com maior relevância na dieta das espécies em 

análise. 

 

Palavras-chave: Raposa. estômago. digestão. 
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São muitas as razões que justificam a importância do estudo do armazenamento de sêmen, 

sejam elas ligadas às questões econômicas ou ambientais. Uma das técnicas de 

armazenamento é a refrigeração que consiste na preservação em curto prazo numa 

temperatura de 4°C com finalidade de manter a viabilidade do sêmen de peixe por horas ou 

dias (STOSS, 1983; CÓSSER, 1988). Dentre as famílias de peixes de importância 

comercial na Costa Norte-Nordeste do Brasil, destaca-se a Sciaenidae, cujos parâmetros 

populacionais, em especial os aspectos relativos a dinâmica populacional e a reprodução 

são pouco conhecidos, dos representantes desta família se destaca a Cynoscion acoupa 

vulgarmente conhecida como pescada amarela,  muito explorada em todo território 

brasileiro tendo maior produção nos estados do Pará e Maranhão. (ISAAC et. al. 1998). O 

acentuado declínio dos estoques pesqueiros causado pelas mais diversas ações antrópicas 

como, sobrepesca, poluição dos ambientes aquáticos, extrativismo, pesca predatória assim 

como mudanças climáticas, além da entrada indiscriminada de espécies exóticas, 

contribuem significantemente na diminuição dos estoques capturáveis (CAROLSFELD et 

al., 2003). Diante disto, o trabalho teve como objetivo verificar a viabilidade do sêmen 

resfriado Cynoscion acoupa, pescada amarela.  Para a captura dos espécimes de C. acoupa 

foram realizados embarques de aproximadamente 28 dias não consecutivos com seis 

tripulantes, partindo do porto de Tutoia em direção à Ilha do Coroatá. A arte de pesca 

utilizada foi espinhel e os peixes capturados foram transportados imersos à boroeste da 

embarcação até o ponto de apoio, onde foram submetidos à biometria e posteriormente as 

gônadas foram extraídas através de incisão realizada na parte ventral do peixe. As gônadas 

coletadas foram medidas, fotografadas e posteriormente realizado o procedimento de 

colheita de sêmen. A motilidade dos espermatozóides foi gerada por auxílio do meio 

ativador (10µL de água marinha), quantificado a porcentagem de espermatozóides móveis 

e a duração da motilidade foi registrada com auxílio do cronometro. Na refrigeração (4-

6°C) foi analisado o efeito dos diluidores A (NaCl, 7,89; KCl, 1,19; CaCl2, 0,2; MgCl2, 

0,4266; pH 6,1; 158 mmol kg-
1
.) e B (NaCl, 6,5; KCl, 3,0; CaCl2, 0,3; NaHCO3, 0,2; pH 

7,8; 157 mmol kg
-1

) na duração da motilidade e quanto a sua toxicidade refletida sobre a 

porcentagem de espermatozóides móveis.  A avaliação foi realizada imediatamente após a 

diluição (T0) e 30, 60, 90, 120 e 150 minutos após a coleta. Para os peixes machos e 

fêmeas oriundos da primeira captura, o comprimento médio foi de 22,0 e 28,88cm, 

respectivamente, parâmetro inferior ao indicado na literatura para C. acoupa maduras. Essa 

informação foi confirmada com a colheita das gônadas, quando as fêmeas apresentaram 

ovários com tamanhos reduzidos, translúcidos, pouco vascularizados e sem possibilidade 

de observação de oócitos a olho nu e os machos, testículos no formato filiformes. Os 

exemplares capturados a partir do segundo embarque apresentaram comprimento médio de 
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e 95,5 cm e peso médio de 9,2 kg. De acordo com (ALMEIDA, 2008), o comprimento 

médio da primeira maturação sexual para machos de C. acoupa é de 39,9 a 41 cm, portanto 

os espécimes adquiridos estavam acima do comprimento de primeira maturação, sugerindo 

que os mesmos estavam aptos ao experimento. O tempo de motilidade dos 

espermatozoides nos diferentes tratamentos, imediatamente após a diluição, não apresentou 

diferença estatisticamente significativa (P > 0,05), porem à duração da motilidade sofreu 

redução em todos os tratamentos, inclusive para o sêmen in natura, que foi de 329,5 ± 0,7s 

logo após a diluição, para 96,5 ± 25,5s após 150 minutos sob refrigeração. Quanto ao 

tratamento A, a redução do tempo de motilidade foi mais acentuada, reduzindo de 313,0± 

4,6s pós-diluição para completamente inativos, 150 minutos depois de submetido à 

refrigeração. Já em relação ao tratamento B, sua duração de motilidade foi estatisticamente 

inferior aos demais tratamentos em todos os intervalos de observação (p < 0,05) (Tabela1). 

 

Tabela 1.   Sêmen de Cynoscyon acoupadiluído em diferentes soluções e armazenado a 0 - 

4°C por até 150 minutos. 

Intervalos de observação 

(min) 

Tempo de motilidade espermática pós-ativação (s)  

In natura Diluidor A Diluidor B 

0 329,5 ± 0,7
 a
 313,0± 4,6

 a
 320,3 ± 32,6

a 

30 310,7 ± 4.3
a 

236,8 ± 3,3
b 

122,7 ± 21,4
c 

60 307,8 ± 6,1
a 

 241,7 ± 2,9
b 

41,7 ± 20,2
c
 

90 243,5 ± 10.6
a 

143,4 ± 12,5
b 

7,0 ± 5,3
c 

120 127,5± 5,1
a 

110,5 ± 14,2
a 

* 

150 96,5 ± 25,5
a 

* *  
Valores com letras diferentes na mesma linha diferem entre si significativamente (p< 0,05). 

* Amostras inativas  

Diluidor (A)  -NaCl, 7,89; KCl, 1,19; CaCl2, 0,2; MgCl2, 0,4266; pH 6,1; 158 mmol kg-
1
. 

Diluidor (B)- NaCl, 6,5; KCl, 3,0; CaCl2, 0,3; NaHCO3, 0,2; pH 7,8; 157 mmol kg
-1

 

 

Quanto à toxicidade dos diluídores utilizados, foi observado que o dilídor B apresentou 

maior toxicidade quando comparado ao diluidor A, porém ambos mostraram efeito tóxico 

quando comparado ao sêmen in natura, uma vez que foram registradas diferenças 

estatisticamente significativas entre os tratamentos (p < 0,05) (Tabela. 2). 

 

Tabela 2. Motilidade (%; média ± desvio padrão) do sêmen de Pescada amarela, 

Cinoscyonacoupadiluído em diferentes soluções e armazenado a 0 - 4°C por até 150 

minutos. 

Intervalos de observação 

(min) 

Motilidade espermática pós-ativação (%)  

In natura Diluidor A Diluidor B 

0 88,8 ± 2,5
a
 86,2 ± 4,8

 a
 56,3 ± 4,7

b 

30 85,0 ± 4,1
a 

73,8 ± 4,7
b 

33,7 ± 4,8 
c 

60 76,3 ± 7,5
a 

 38,8 ± 6,3
b 

22,5 ± 9,6
c
 

90 80,0 ± 4,1
a 

28,8 ± 2,5
b 

10,0 ± 7,1
c 

120 73,7±  4,8
a 

26,3 ± 2,5 
b 

* 

150 70,0 ± 7,1
a
 *

 
*  

Valores com letras diferentes na mesma linha diferem entre si significativamente (p< 0,05). 

* Amostras inativas. 

Diluidor (A) -  NaCl, 7,89; KCl, 1,19; CaCl2, 0,2; MgCl2, 0,4266; pH 6,1; 158 mmol kg-
1
;  

Diluidor (B)- NaCl, 6,5; KCl, 3,0; CaCl2, 0,3; NaHCO3, 0,2; pH 7,8; 157 mmol kg
-1

 

 

A taxa de motilidade espermática do sêmen in natura de C. acoupa sob refrigeração sugere 

sua viabilidade por um período mínimo de 150 minutos, porém a redução na duração da 
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motilidade pode interferir na taxa de fertilização.  O diluídor A (NaCl, 7,89; KCl, 1,19; 

CaCl2, 0,2; MgCl2, 0,4266; pH 6,1; 158 mmol kg
-1

) pode ser utilizado para refrigeração do 

sêmen de C. acoupa e provavelmente, com ajustes em sua osmolaridade poderá oferecer 

resultados ainda melhores. Outras pesquisas devem ser realizadas, testando a taxa de 

fertilização do sêmen in natura refrigerado e aprimorando o diluídor de melhor resultado, 

bem como compará-lo a outros diluidores. 

 

Palavras-chave: Cynoscion acoupa, Diluidores, Refrigeração. 
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Apesar da conscientização do ótimo valor nutricional do pescado, sua disponibilidade ao 

consumidor não acompanha a demanda. É necessária, portanto, a implementação de 

práticas de conservação e preparo destes gêneros, incluindo peixes de menor porte, bem 

como aqueles pouco apreciados pelo consumidor e formulações de produtos com espécies 

de baixo valor comercial ou de subprodutos de sua industrialização. Esta pesquisa tem 

como objetivo obter CMS (carne mecanicamente separada) de peixes de baixo valor 

comercial e sua utilização como matéria prima para a produção de macarrão a base de 

pescado, caracterizá-lo e realizar análise da composição centesimal, segurança 

microbiológica, pela investigação de salmonela, coliformes e estafilococos. Os primeiros 

testes de elaboração de macarrão foram realizados com as espécies Tibiro (Oligoplits 

palometa) e Cururuca (Micropogonias furnieri.). Foi observada uma melhor qualidade de 

emulsificação e modelagem da massa com a espécie cururuca e posteriormente utilizado a 

espécie Guaravira (Trichirus lepturus), como opção na elaboração do macarrão, por 

apresentar-se disponível durante todo o ano e pelo baixo valor comercial que a espécie 

apresenta, além da um ótimo rendimento quando submetido a extração por desolpadeira. 

Foi realizada uma substituição de 10% da farinha de trigo pela CMS desidrata da espécie 

Guaravira. O teor de substituição forneceu ao macarrão um teor proteico superior ao 

espaguete tradicional que são comercializadas (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Composição centesimal da CMS e do macarrão enriquecido com proteína de 

pescado. 

Produto Umidade % Lipídeo % Cinzas % Proteína % Carboidrato % 

CMS – 

Guaravira 
76,00 1,86 1,30 20,24 >1,00 

Macarrão 

enriquecido 

com proteína 

de pescado 

24,75 1,17 0,70 13,30 60,08 

Marca 

comercial de 

macarrão 

* 1,37 * 10,0 75,00 

*valores não informados na embalagem 

 

Reis (2013) enriqueceu massa de macarrão com polpa de tilápia (Oreochromis niloticus) 

apresentando maiores teores de proteínas e minerais ao ser comparado com o produto 

padrão. Esse enriquecimento do macarrão origina produtos com características nutricionais 

mais expressivas quando comparadas ao macarrão padrão. O teor de umidade elevado na 

massa de macarrão enriquecida com proteína de pescado, deve principalmente ao fato da 

massa ser fresca, o que infelizmente reduz a vida de prateleira do produto, atribuindo a 
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mesma a necessidade indispensável de ser conservada sob refrigeração. O produto final 

apresentou umidade máxima de 24,75% e, portanto, encontra-se dentro dos parâmetros 

pré-determinados pela ANVISA na RDC nº 93, de 31 de outubro de 2000, que rege os 

padrões de identidade e qualidade da massa alimentícia, que estipula máximo de 35% 

(BRASIL, 2000). O teor de gordura obtido na formulação do macarrão foi inferior a do 

pescado utilizado. O reduzido teor lipídico justifica-se pelo fato da espécie utilizada ser 

considerada magra com quantidade de gordura inferior a 2%. O teor de proteínas 

observada na massa de macarrão (13,30%) foi considerado satisfatório e superior ao índice 

mínimo de proteínas exigido pela legislação para massas que é de (8%) (BRASIL, 2000). 

Este teor de proteína caracteriza o alimento como excelente fonte de proteica. Maluf et al., 

(2010), encontrou teor proteico de 15, 21%, enriquecendo massa de macarrão com pacu 

defumado. De acordo com a Tabela 1, o teor de cinzas foi de 0,70%, resultados superiores 

foram encontrados por Costa e Silva (2009), 1,53 a 1,99%. Os alimentos de origem animal 

contem alto teor de matéria mineral, justificando o valor de cinzas obtido neste estudo. As 

análises microbiológicas apresentaram ausência de contaminantes, comprovando a 

eficiência e higiene na elaboração dos produtos (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Analise microbiológica da CMS e dos produtos elaborados. 

AMOSTRAS 
Salmonella 

ssp (25g) 

Estafilococos 

coagulase positiva 

(UFC /g) 

Coliformes a 

45
0
C 

(NMP/g) 

CMS Ausente <10 <3 

Macarrão Ausente <10 3,6 

Os resultados das análises microbiológicas, apresentados na Tabela 3, evidenciaram que a 

pesquisa de Staphylococcus e Salmonella spp. no pescado in natura e produto final, está 

dentro dos limites padrões exigidos pela legislação vigente, indicando que a matéria prima 

e o macarrão foram processados em condições adequadas. O Staphylococcus tem seu 

principal habitat na pele, mucosas nasais e trato respiratório humano. Assim, sua presença 

em alimentos indica manuseio inadequado do alimento, equipamentos com higienização 

inadequados, contaminação após o processamento de fontes humanas ou animais 

(FRANCO e LANDGRAF, 1996). Verificou-se que o número de coliformes a 45ºC da 

matéria prima e do produto final é inferior aos estabelecidos pelos padrões de referência do 

Ministério da Saúde. Todos os micro-organismos analisados estavam dentro do limite 

preconizado pela legislação. A análise sensorial não pode ser realizada devido a não 

aprovação pelo Comitê de ética da Universidade em tempo hábil. A elaboração de massa 

enriquecida com proteína de pescado é uma boa alternativa para inserção do pescado na 

alimentação humana. Possível de promover a agregação de valor, considerando a utilização 

de pescado de baixo valor comercial para a produção de um alimento tradicionalmente 

consumido. Fornece segurança durante o consumo, por está livre de espinho e 

componentes do pescado que impedem o consumo por crianças, sendo nutricionalmente 

vantajoso.  

 

Palavras-chave: subprodutos, mararrão, valor nutricional. 
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3.1 CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

3.1.4 Zootecnia 
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A espécie ovina foi uma das primeiras a ser domesticada pelo homem, para produção de lã, 

carne e leite. Essa é de grande importância de sustentação para a população humana, tanto 

nos países desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento. O rebanho ovino soma, 

hoje mais de um bilhão de cabeças, distribuídas em todos os continentes, numa diversidade 

genética com características adaptativas bastante diferenciadas. O objetivo desse estudo foi 

estimar o tamanho efetivo da população de ovinos da raça Santa Inês nos municípios de 

São Luís, Paço do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar. O experimento foi realizado na 

microrregião de São Luís, no qual contou com a presença de quatro propriedades de ovinos 

Santa Inês, das seis existentes. A partir da aplicação de questionários junto a criadores foi 

possível obter respostas sobre os métodos de acasalamento empregados, e o número de 

animais aptos à reprodução, sendo este fundamental na aplicação do cálculo de tamanho 

efetivo.  Este fornece uma taxa de oscilação genética e consanguinidade na população. O 

Nordeste é detentor do maior rebanho de ovinos e caprinos do país. Segundo a Embrapa, o 

Brasil conta com um rebanho de caprinos e ovinos que, somados, representam mais de 32 

milhões de cabeças. Muitos pecuaristas vêm utilizando suas terras e pasto para a criação de 

ovinos da raça Santa Inês, principalmente para o abate e em alguns casos, para a reposição 

de matrizes e melhoramento genético (CLAUDINO, 20-?). A ovinocultura é de 

fundamental importância socioeconômica para essa região, uma vez que é uma das 

atividades responsáveis pela fixação do homem no campo. A exploração dessa espécie tem 

transformado o cenário dos sistemas mais produtivos, aumentando o contingente 

populacional e atuando na seleção de animais de maior valor genético. A raça Santa Inês é 

deslanada, com pelos curtos e sedosos. É considerado um ovino de grande porte e média de 

peso para machos, de 80 a 120 kg; fêmeas podem variar de 60 a 90 kg. O Santa Inês 

apresenta baixo teor de gordura e pele de altíssima qualidade, sendo utilizada pela indústria 

de vestuário. São animais rústicos e precoces, adaptáveis a qualquer sistema de criação e 

pastagem, e se integram com facilidade às mais diversas regiões do país. Fêmeas são 

consideradas prolíferas e com boa habilidade materna (ABSI, 2014). Segundo Azevêdo et 

al.; (20-?), a ovinocultura ainda não recebeu a devida atenção quanto aos programas de 

melhoramento genético específicos. Logo, os produtores utilizam métodos isolados, 

baseados na morfologia em detrimento das características de produção, na tentativa de 

selecionar animais com o intuito de aumentar a produtividade do rebanho. Em virtude 

desses métodos isolados, o fluxo de genes entre os rebanhos é reduzido, não havendo 

conectabilidade entre as informações, o que impossibilita a avaliação e identificação de 

animais superiores. 
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Figura 1. Animais e instalações presentes nas propriedades. 

O estudo foi realizado com dados referentes a animais registrados da raça Santa Inês, 

pertencentes às fazendas Capril do Junco, Rancho Terra Nova, Rancho Piattó e Aprisco 

Bacuris, localizadas em 04 propriedades, de um total de 06. Foram utilizados dados de 97 

animais, sendo 11 machos e 86 fêmeas aptos à reprodução, sendo aplicado um questionário 

semi-estruturado contendo 20 questões para obtenção de informações relacionadas com 

seleção e acasalamentos, no período de janeiro a março de 2014. A partir dos dados 

coletados nas propriedades, foi estimado o tamanho efetivo do rebanho. Este foi obtido 

conforme descrito por Wright (1993): 

 

Onde: 

Ne = Tamanho efetivo 

Nm = Número de machos adultos aptos para a reprodução 

Nf = Número de fêmeas adultas aptas para a reprodução. 

O conhecimento da estrutura populacional de ovinos da raça Santa Inês ainda é limitado, 

apesar da existência de programas específicos de melhoramento genético para a raça e de 

esta representar o grupo genético ovino mais difundido no país, com o maior número de 

animais registrados (MORAIS, 2000). O rebanho maranhense apresentou a estimativa de 

39,01; a partir do cálculo contendo 97 animais aptos a reprodução, sendo eles 86 fêmeas e 

11 machos no total de 245 animais presentes nas quatro propriedades. Logo, a  redução do 

tamanho efetivo de animais e o aumento da endogamia limitam o progresso genético, 

reforçando dessa forma a necessidade de intervenção na seleção dos indivíduos para a 

reprodução, com o intuito de evitar maiores perdas de variabilidade genética (MION et al., 

20-?).  É preciso conhecer primeiro a estrutura da raça e seu tamanho efetivo para que não 

se forme um gargalo genético muito estreito, diminuindo a variação e comprometendo os 

trabalhos futuros de melhoramento (MORAIS, 2000). Dessa forma, ressalta-se a 

importância de conscientizar criadores sobre os efeitos da endogamia para que estes 

realizem aquisição de novos animais ou realizem a rotação de reprodutores entre os 

apriscos para que haja introdução de novo material genético nas propriedades. Logo, 

programas de melhoramento genético devem ser incentivados para que a seleção dos 

caracteres desejáveis sejam reforçados cada vez mais. 

 

Palavras-chave: Melhoramento, reprodução, Santa Inês. 
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3.2 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
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IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DO GÊNERO 

RHINELLA (ANURO, BUFONIDAE) DE OCORRÊNCIA NO MEIO NORTE DO 

BRASIL (PIAUÍ, MARANHÃO E PARÁ) ATRAVÉS DOS GENES rRNA 16S E 

COI. 

 

Orientando: Aryel Morais de QUEIROZ – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas Licenciatura– CESC/UEMA 

 

Orientador: Maria Claudene BARROS. 

Profª. Drª. do Departamento de Química e Biologia - CESC/UEMA 

. 

Colaborador: Elmary Costa FRAGA. 

Prof. Dr. do Departamento de Química e Biologia - CESC/UEMA 
 

Os Amphibia atuais, ou Lissamphibia, são tetrápodes com tegumento úmido e sem 

escamas. O grupo inclui três ordens distintas: Anura (sapos, rãs e pererecas), Urodelas 

(salamandras e tritões) e Gymnophiona (cecílias ou ápodes) com formas corporal bastante 

diversificada, no entanto monofiléticos devido a vários caracteres derivados 

compartilhados (POUGH et al. 2008). No Mundo, são conhecidas mais de 7.300 espécies 

de anfíbios (FROST, 2014) destas cerca de 1.026 ocorrem no Brasil e compreende a ordem 

anura com 19 famílias, 87 gêneros e 988 espécies (SBH, 2014). Grande número de 

espécies de anfíbios apresenta ciclo de vida bifásico, com uma fase larval aquática – 

exclusiva de água doce – e outra fase terrestre, pós-metamórfica. Os anuros são bastante 

reconhecidos devido á vocalizações (canto) associadas ao seu comportamento reprodutivo, 

a maioria destes são classificados na subordem Neobatrachia com duas superfamílias: 

Ranoidea e Hyloidea (ou Bufonoidea), onde Hyloidea compreende a família Bufonidae que 

compreende 60 gêneros e 578 espécies. Conforme Frost (2014), Bufonídeos do gênero 

Rhinella Fitzinger 1826 (Família Bufonidae) caracterizam-se pela pele rugosa, patas 

relativamente curtas, adaptados á vida terrestre e por possuirem duas glândulas paratóides 

(onde se concentra um veneno de ação cardiotóxica) localizadas dorsalmente atrás dos 

olhos, com exceção da espécie Rhinella schneideri que possuem glândulas paratóides 

tibiais extras. Neste estudo objetivou-se caracterizar molecularmente as espécies da gênero 

Rhinella da região Meio Norte do Brasil (Maranhão e Piaui), utilizando sequência do gene 

rRNA 16S e COI (DNA barcoding). Os espécimes foram coletados pelos métodos de 

Procura Limitada por Tempo (PLT), Amostra em Sitios Reprodutivos e Armadinhas de 

Queda (Pitfall Trap). A identificação dos espécimes seguiu conforme literatura 

especializada (FROST et al. 2014). A extração de DNA foi realizada a partir do tecido 

muscular, utilizando-se o protocolo de fenol-clorofórmio padrão. O isolamento e 

amplificação do gene mitocondrial rRNA 16S e COI, foi realizada através da técnica de 

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Os produtos de PCR purificados e sequenciado 

no sequenciador de DNA automático ABI 3.500. A analise dos dados ocorreu através dos 

programas BioEdit, MEGAS 6 e DNAsp. Para o gene rRNA 16S foi obtido um fragmento 

com 519 pb dos quais 420 foram conservados, 98 foram variáveis e 60 informativos para 

parcimônia. A análise dos dados revelou a presença de 12 haplótipos. A matriz de 

divergência genética para o gene rRNA 16S mostrou uma variação nucleotídica entre os 

háplótipos variando entre 0,2 a 8,7% para os espécimes da região Meio Norte do Brasil. De 

acordo com a divergência genética quatro status taxonômico foi observado para o Meio 

Norte do Brasil, onde os mesmo se fazem presente para o estado do Maranhão. A 

divergência variou de 0,2 a 0,4 % para Rhinela jimi, de 0,2 a 0,4 % para Rhinella sp.; de 

0,2 a 0,6% para Rhinella mirandaribeiroi e Rhinella marina alcançou apenas 0,2%. Sendo 
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que o taxon Rhinella sp foi exclusiva para o estado do Maranhão. As árvores filogenéticas 

foram geradas através dos métodos de Máxima Verossimilhança (ML), Neighbor Joining 

(NJ), Máxima Parcimônia (MP) e mostraram topologias similares, formando dois grupos 

irmãos com quatro clados distintos (A, B, C e D) para a região Meio Norte do Brasil. O 

clado A compreendeu a espécie Rhinella jimi com 14 espécimes representado por  três 

haplótipos, 11 espécimes oriundos da APA do Inhamun, Caxias/MA, dois do Município de 

São João do Sotér e um do Genbank e formou grupo irmão fortemente suportado 

(94%bootstrap) com Rhinella marina, clado B, representada por quatro espécimes e dois 

haplótipos, sendo um espécime proveniente do Municipio de São Joao do Sotér/MA, dois 

de Palmeirais/PI e um do Genbank. O clado C formou grupo irmão com o clado D 

fortemente suportado (97% bootstrap), sendo o clado C formado pela espécie Rhinella 

mirandaribeiroi com cinco espécimes e três haplótipos, com três espécimes de 

Palmeirais/PI, um de Caxias/MA e um obtido do Genbank. O clado D compreendeu a 

espécie Rhinella sp com três espécimes e três haplótipos oriundos da Area de Proteção 

Ambiental Municipal do Inhamun município de Caxias/MA (Figura 1). Para o gene COI 

foi obtido um fragmento de 604 pares de base (bp) para dois espécime da Área de Proteção 

Ambiental do Inhamum, Caxias/MA. Este revelou dois status taxonômico, sendo um R. 

jimi e o outro R. mirandaribeiroi (Figura 2). 

 

 

 

 
Figura 1. Árvore filogenética obtida através do gene rRNA 16S, método Neighbor-

Joining, parâmetro Tamura Nei, para o gênero Rhinella oriundo da região do Meio Norte 

do Brasil. 
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Figura 2. Status especifico do gênero Rhinella para amostras do gene COI. 

 

Os dados morfológicos somados aos dados genéticos revelaram quatro status taxonômicos 

para o Meio Norte do Brasil, com os quatro ocorrendo no estado do Maranhão: R. jimi; R. 

marina; R. mirandaribeiroi e Rinella sp. Estudos com um maior número amostral para 

diferentes localidades do Maranhão se fazem necessários para definir o status especifico de 

Rinella sp. 

 

Palavras-chave: Rhinella. rRNA 16S. COI. Meio Norte do Brasil. 
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FORMAÇÃO DE GRUPOS SOCIAIS DE MACACOS – PREGO (SAPAJUS 

APELLA L., PRIMATES – CEBIDAE) EM CATIVEIRO. 

 

Orientando: Diego de Sousa CUNHA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmico do Curso de Zootecnia – CCA/UEMA. 

 

Orientador: Roberto R. Veloso JUNIOR. 

Prof. Dr. do Depto. Zootecnia/CCA/UEMA  

 

A formação de grupos sociais estáveis representa um dos maiores desafios para 

manutenção de macacos-prego (Sapajus sp.) em cativeiro, principalmente, considerando o 

crescente número de indivíduos que chegam todos os anos aos centros de triagem e 

reabilitação de animais silvestres (VELOSO JR., 2008). O objetivo dessa pesquisa foi à 

avaliação do comportamento social de espécimes de S. apella durante a formação de 

grupos sociais estáveis em cativeiro, considerando a estrutura etária e suas interações. 

Foram realizadas observações três vezes por semana, nos períodos da manhã e tarde, das 

08 às 12 h e das 13 às 17 h, entre dezembro de 2013 e abril de 2014 representando 160 

horas de observações, concluindo a formação de dois (Grupo 5 (indivíduos Q, R, S e T) e 6 

(indivíduos U, V, W e X)) dos quatro grupos planejados para este segundo ano da 

pesquisa. Durante as primeiras 20 horas, realizou-se a categorização dos comportamentos 

através do método de amostragem de todas as ocorrências. O método para a coleta de 

dados comportamentais foi realizado através do método de escaneamento e animal focal 

(MARTIN & BATERSON, 1993). Foram aplicados os índices de associação (IA) e de 

proximidade (IP) para avaliar a interação entre os indivíduos dos grupos sociais formados. 

Ocorreram mudanças estatisticamente significativas nos padrões comportamentais dos 

espécimes que formaram os dois grupos sociais. Houve diminuição no tempo para 

manutenção individual (p < 0,05), locomoção (p < 0,05), alimentação (p < 0,05) (Tabela 1). 
 

Tabela 1. Dados obtidos em 160 horas de observação dos padrões comportamentais dos 

espécimes de Sapajus apella durante os períodos de formação de dois grupos (Grupo 5: Q-

R-S-T; Grupo 6: U-V-W-X), sendo 20 horas registradas para o espécime solitário, 20 horas 

para a dupla, 20 horas para o trio, e 40 horas para o quarteto. 

Fase Espécimes* 

Categoria Comportamental 

Manutenção 

(%) 

Locomoção 

(%) 

Alimentação 

(%) 

Interações 

não 

agonísticas 

(%) 

Interações 

agonísticas 

(%) 

Pacing 

(%) 

GRUPO 5 

I Q 38,21
a
 28,08

a
 17,75

a
 - - 15,96

a
 

II Q – R 36,58
ab

 22,33
b
 16,07

a
 6,60

a
 6,17

a
 12,35

a
 

III Q – R – S   32,99
b
 18,69

bc
 11,31

b
 16,38

b
 11,25

b
 9,38

ab
 

IV Q – R – S – 

T 
28,67

c
 16,84

c
 9,65

b
 26,56

c
 10,72

c
 7,56

b
 

GRUPO 6 

I U 35,12
a
 31,20

a
 25,36

a
 - - 8,32 

II U – V 31,03
b
 29,65

a
 21,05

a
 7,65

a
 2,97

a
 7,65 

III U – V – W 27,36
c
 20,32

b
 18,34

b
 18,98

b
 7,79

b
 8,21 

IV U – V – W – 

X 
25,65

c
 18,09

b
 14,52

b
 19,23

b
 13,86

c
 7,65 

- Letras minúsculas diferentes, na mesma coluna, dentro de cada grupo, diferem ao nível de 5%. * Os 

espécimes deste segundo ano foram identificados pelas seguintes letras: Grupo 5 - Q (fêmea adulta), R 
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(fêmea adulta), S (macho jovem) e T (fêmea jovem); Grupo 6 - U (macho adulto), V (fêmea jovem), W 

(Macho jovem) e X (macho jovem).  

A redução do tempo dedicado a esses padrões comportamentais estão relacionados ao 

aumento das interações entre os espécimes, principalmente, os comportamentos não-

agonísticos (FREESE & OPPENHEIMER, 1981; REIS ET AL., 2011). Foi observado 

aumento significativo nas interações agonísticas e não-agonísticas (p < 0,05) concomitante 

a entrada dos espécimes no recinto. O aumento ficou evidenciado a partir da formação de 

duas duplas no Grupo 5, e de um trio no Grupo 6, em detrimento de um grupo mais coeso, 

tendo como consequência disputas não relacionadas diretamente à hierarquia de grupo. Os 

resultados evidenciaram o fato de existirem indivíduos que apresentam intensa aversão à 

interação, e àqueles que apresentam excessiva timidez e insegurança (medo), como o 

indivíduo X (Grupo 6), sendo observado que este comportamento motiva comportamentos 

agonísticos por parte dos outros indivíduos (BICCA MARQUES ET AL., 2006). Os 

resultados obtidos para os índices de associação (Tabela 2) e proximidade (Tabela 3) 

revelaram afinidade entre os indivíduos Q e R, entre os indivíduos S e T, e entre os 

indivíduos U-V-W.  

 

Tabela 2. Índice de associação observado para as diferentes fases da formação dos grupos 

sociais de Sapajus apella. 

FASE 
GRUPO 5 

Q–R Q–S R–S   Q–R–S Q–T R–T S–T Q–S–T R–S–T  

 II 0,62 - - - - - - - - 

 III 0,58 0,05 0,08 0 - - - - - 

 IV 0,63 0 0 0 0 0 0,56 0 0 

 GRUPO 6 

 

U–V U–W V–W   U–V–W U–X V–X W–X U–W–X U–V–X 

 II 0,25 0,22 - - - - - - - 

 III 0,35 0,25 0,30 0,15 - - - - - 

 IV 0,38 0,31 0,32 0,23 0 0 0 0 0 

 

Tabela 3. Índice de proximidade observado para as diferentes fases da formação do 

primeiro grupo social de Sapajus apella. 

FASE 
GRUPO 5 

Q–R R–Q Q–S S–Q R–S S–R Q–T T–Q R–T T–R S–T T–S 

 II 0,08 - 0,08 - - - - - - - - - - 

 III 0,06 - 0,06 0,35 - 0,35 0,29 - 0,29 - - - - - - 

 IV 0,04 - 0,04 0,55 - 0,55 0,25 - 0,25 0,33 - 0,33 0,22 - 0,22 0,01 - 0,01 

 GRUPO 6 

 U–V V–U U–W W–U V–W W–V U–X X–U V–X X–V W–X X–W 

 II 0,03 - 0,03 - - - - - - - - - - 

 III 0,03 - 0,03 0,06 - 0,06 - 0,05 0,05 - - - - - - 

 IV 0,02 - 0,02 0,06 - 0,05 - 0,05 0,05 0,27 - 0,27 0,34 - 0,34 0,31 - 0,31 

 

No entanto, não ocorreu associação entre os indivíduos U-V-W e o indivíduo X, que se 

manteve afastado do trio para não ser agredido. Conclui-se que os principais problemas 

para formação de grupos estáveis de macacos-prego em cativeiro estão relacionados aos 

padrões comportamentais patológicos apresentados pelos espécimes (IZAR, 1999; 

DELGADO ET AL., 2008). Necessário se faz o desenvolvimento de estudos que visem 

qualificar e quantificar esses padrões comportamentais no intuito de propor procedimentos 

que permitam a recuperação psíquica dos animais objetivando projetos de formação de 

grupos estáveis em cativeiro e posterior reintrodução na natureza. 
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Palavras-chave: primatas. grupo social. cativeiro. 
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CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA DAS ABELHAS TIÚBA POR MEIO DO 

mtDNA. 

 

Orientanda: Helena Lucimar Rodrigues OLIVEIRA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – CECEN/UEMA. 

 

Orientador: José Maurício Dias BEZERRA. 

Prof. Dr. do Departamento de Química e Biologia DQB/UEMA. 

 

Colaboradores: Wendyenne Ferreira de SOUSA - Bolsista BIC/UEMA. Graduanda em 

Ciências Biológicas – UEMA; Raísse Ramos GOMES - FAPEMA - Graduanda em 

Ciências Biológicas - UEMA. 

 

O gênero Melipona é constituído por um vasto e distinto conjunto de espécies neotropicais. 

Nesse gênero enquadra-se parte das abelhas indígenas sem ferrão. Entre elas podemos 

encontrar a Melipona compressipes fasciculata, ou, Tiúba, como é popularmente 

conhecida. Os processos de caracterização genética dessas abelhas têm sido utilizados com 

frequência em estudos populacionais como uma ferramenta para verificar a história 

evolutiva, a dinâmica dos genes na população e auxiliar o melhoramento genético nessa 

espécie. Este trabalho tem como objetivo a caracterização genética por meio do mtDNA da 

abelha Tiúba (Melipona compressipes fasciculata) distribuídas na Baixada Maranhense. 

Foram realizadas coletas de abelhas adultas nos municípios de São Bento e Anajatuba 

entre os meses de novembro 2013 e junho de 2014. As abelhas coletadas foram colocadas 

em frascos contendo álcool absoluto e, posteriormente, foram levadas ao Laboratório de 

Genética e Biologia Molecular (LabWick) para a realização dos trabalhos de genética. A 

seguir as amostras foram maceradas e o DNA das abelhas extraído e observado em gel de 

agarose para verificar a qualidade do DNA e adequar o protocolo para maximizar a relação 

pureza/quantidade/qualidade do DNA (Figura 1). Posteriormente, as amostras de DNA 

foram quantificadas em espectrofotômetro para verificar a quantidade total de DNA na 

amostra e a relação DNA/RNA e DNA/Proteinas (Tabela 1). Com base na quantidade de 

DNA total verificada de cada amostra foi realizada a diluição da concentração dessa 

molécula para posteriormente serem submetidos à amplificação da região 16S do mtDNA. 

Os resultados mostram que o protocolo utilizado serviu para extrair DNA de ótima 

qualidade, quantidade suficiente para realização de diversas PCR e com níveis aceitáveis 

de pureza.  

 
Figura 1- Análise de eletroforese de DNA em gel de Agarose 1% 
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Tabela 1 - Análise da quantificação de DNA em espectrofotômetro 

 
 

 

Palavras-chave: Melipona comprenssipes fasciculata, mtDNA, caracterização genética. 
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LEGUMINOSAE JUSS. DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO BURITI DO 

MEIO, CAXIAS/MARANHÃO. 
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Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – CESC/UEMA. 

 

Orientador: Gonçalo Mendes da CONCEIÇÃO. 

Prof. Dr. do Departamento de Química e Biologia do CESC/UEMA. 

 

Colaboradora: Naiara Assunção SAMPAIO. 

Prof. Esp. em Gestão Interdisciplinar do Meio Ambiente em Educação (IESF). 

 

Fabaceae Lidl. ou Leguminosae Adans., é a família botânica mais representativa no Brasil, 

isso deve-se ao fato desta ser encontrada em todos os biomas brasileiros (LIMA, 2000). 

Esta família apresenta uma distribuição cosmopolita, podendo ser encontrada nos mais 

diversos habitats. Leguminosae é a terceira maior família de Angiospermae e compreende 

três subfamílias (Caesalpinioideae, Mimosoideae e Papilionoideae, LEWIS et al., 2005).  A 

subfamília Caesalpinioideae possui aproximadamente 154 Gêneros e 2.800 espécies, 

(COWAN, 1981). A sub-família Mimosoiadeae conta com 82 gêneros (LEWIS et al., 

2005), distribuídos nas regiões  tropicais, subtropicais e temperadas do mundo, incluindo 

aproximadamente 3.200 espécies. Papilionoideae está representada por 28 tribos, 500 

gêneros e 13.800 espécies (LEWIS et al., 2005). Nessa subfamília, os gêneros de plantas 

herbáceas são comuns em regiões temperadas, enquanto nas regiões tropicais, há maior 

número de espécies lenhosas (BARROSO et al., 1991). O trabalho tem como objetivo 

Inventariar as espécies da APA do Buriti do Meio em Caxias, Maranhão. A área de 

Proteção Ambiental do Buriti do Meio, criado pela Lei nº 1.540/2004 de 25 de março de 

2004, está localizado no Projeto de Assentamento do Buriti do Meio e Santa Rosa, zona do 

2º Distrito de Caxias (CAXIAS, 2004), as coletas do material botânico foram realizadas 

quinzenalmente de acordo com o protocolo de (FILGUEIRAS et al., 1994).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 - Mapa destacando a área física da APA do Buriti do Meio. FONTE: IBGE, 2006; Datum: 

D. South  American . 1969; Adaptado: SILVA, W. F. N. 2014. 
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Os espécimes foram coletados de quatro a cinco duplicatas, sendo dispostas em jornais e 

prensas, para dar início ao processo herborização e posteriormente de identificação. As 

identificações foram feitas através de comparações com espécies do Herbário Aluízio 

Bittencourt. Foram inventariadas para a APA do Buriti do Meio cinco gêneros, distribuídos 

em sete espécies, demonstrando uma baixa representatividade na área. Dentre elas foram 

encontradas Aeschynomene sp., Aeschynomene paniculata, Crotalaria retusa, Delonix 

regia, Mimosa pudica, Mimosa xanthocentra e Periandra coccinea. Percebe-se que as 

espécies do gênero Aeschynomene possuem hábito de crescimento arbustivo, mas foram 

encontradas em locais diferentes na área, Crotalaria retusa foi encontrada próximo ao 

riacho, demonstrando que habita ambientes úmidos, a espécie Delonix regia é uma espécie 

ornamental muito utilizada em arborização de cidades, na área ela foi encontrada na 

margem da estrada em frente a uma residência, ou seja, pertence a uma área antropizada, 

esta é a única espécie com hábito arbóreo, logo as espécies do gênero Mimosa também 

foram encontradas em ambientes úmidos, sendo coletadas em margens de riacho ou de 

algum afluente aquífero, como demonstrado na (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Representação dos gêneros e espécies, ambientes encontrados e o hábito de 

crescimento das plantas. 

Gênero Espécie Ambiente Hábito 

Aeschynomene Aeschynomene sp. Margem da estrada Arbusto 

 A. paniculata Trilha no interior da 

vegetação 

Arbusto 

Crotalaria  Crotalaria retusa Próximo ao riacho Subarbusto 

Delonix Delonix regia Margem da estrada Árvore 

Mimosa Mimosa pudica Próximo ao riacho Arbusto 

 M. xanthocentra Trilha no interior da 

vegetação 

Arbusto 

Periandra Periandra coccinea Trilha no interior da 

vegetação 

Erva 

 

Ao termino das análises e identificações das espécies inventariadas para a APA do Buriti 

do Meio, algumas características foram de fundamental importância na elaboração da 

chave dicotômica, a saber: hábito, tipo de folhas e fruto, presença de acúleos ou 

localização, glândulas e número de folíolos, pois se pôde perceber que alguns gêneros 

demonstraram bastante semelhantes, no entanto, com o auxílio da chave de identificação 

taxonômica, torna-se fácil a identificar e conhecer as espécies coletadas. Observou-se após 

as análises das espécies, que os táxons coletados possuem diferenças morfológicas, em 

relação ao número de folíolos, onde a maioria apresenta hábito arbustivo, havendo apenas 

uma espécie de hábito herbáceo e outra de hábito subarbustivo. Por fim espera-se que este 

trabalho tenha contribuído para a conservação das espécies e também para futuros estudos 

dos táxons desta família Botânica. Vale ressaltar que a família expressa importância como 

forrageiras, alimentícia, ornamental, medicinal. 

 

Palavras-chave: Florística, Levantamento, Mimosa. 
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ESTERILIZAÇÃO DE OVOS DE AEDES AEGYPTI (LINNAEUS) (DÍPTERA, 

CULICIDAE) EM CONDIÇÕES DE LABORATÓRIO. 

 

Orientanda: Jessica Sobral de AGUIAR – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Enfermagem Bacharelado. 

 

Orientadora: Valéria Cristina Soares PINHEIRO. 

Profª.
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O ciclo de vida do Aedes aegypti (Linnaeus) compreende quatro fases: ovo, larva (com 

quatro estádios), pupa e adulto (BRASIL, 2001).  A oviposição de insetos dípteros é 

influenciada pela presença de microorganismos no local de postura. Os estudos voltados 

para o estágio embrionário do mosquito A. aegypti são raros, especialmente aqueles 

voltados para o controle de microorganismo colonizadores de seus ovos. Nesse sentido, 

este estudo tem como objetivo testar substâncias que são eficazes  para obtenção de ovos 

de A. aegypti esterilizados e viáveis, em condições de laboratório. Os ovos de A. aegypti 

foram obtidos da colônia mantida no Laboratório de Entomologia Médica da Universidade 

Estadual do Maranhão, a metodologia desse trabalho é uma adaptação da metodologia de 

Varzim (2005). No presente estudo foram utilizados 94 lotes de aproximadamente 250 

ovos cada, para realização de testes com o hipoclorito de sódio nas concentrações de 0.5% 

1%, 2,5%; formaldeído 1%, 3%, 5%, 7,5%, digluconato de clorexidina 0,1%, 0.25%, 0.5%, 

1% e grupos controles, todas as concentrações e o controle foram tratados respectivamente 

nos tempos de 3 e 5 minutos, totalizando cerca de 23.500 ovos. Destes lotes, 24 foram 

tratados com hipoclorito de sódio, 32 com formaldeído, 32 com digluconato de clorexidina 

e 6 são grupos controle (Figura 1). Todas as amostras foram semeadas em meio de cultura 

Ágar sangue e mantidos em temperatura ambiente. Para verificar a viabilidade dos ovos, os 

mesmos foram colocados em 50 ml água destilada e deixados em temperatura ambiente 

(cerca de 25ºC). Os resultados obtidos para o hipoclorito de sódio mostraram que quanto à 

esterilização a substância é eficaz já que as concentrações de 2,5%, 1% e 0,5% para o 

tempo de 5 minutos obtiveram eficiência de 100% para o quesito não contaminação, 

quanto à viabilidade dos ovos verificou-se que a concentração 0,5% e tempo de 3 minutos 

apresentou maior frequência relativa que foi de 66,66% (Tabela 1). Esses resultados foram 

semelhantes aos de Varzim (2005) que utilizou o hipoclorito de sódio para esterilização de 

ovos de Chrysomya putoria e o mesmo resultou ser satisfatório quando utilizado na 

diluição de 0,5% por 1 a 5 minutos, apresentando melhores resultados no tempo de 1 

minuto. O formaldeído mostrou um resultado satisfatório quanto à viabilidade dos ovos, 

pois na concentração de 1% para o tempo de 3 minutos apresentou frequência relativa de 

96%. Porém microbiologicamente, a substancia não foi tão eficiente, já que a concentração 

que apresentou o melhor resultado para a não contaminação foi a concentração de 3% para 

o tempo de 3 minutos (Tabela 1). Esses resultados diferem dos encontrados no trabalho de 

Varzim (2005) em que o mesmo esterilizou ovos de Chrysomya putoria nas concentrações de 

1% nos tempos de 1 e 3 minuto, porém   Sherman et al. (2000), relata também que o 

formaldeído 5% não foi eficiente microbiologicamente em seus trabalhos. Segundo Paulino 

(1999) essa substância tem ação muito lenta contra esporos bacterianos e é menos eficiente 

na presença de matéria orgânica, essas seriam as possíveis razões para o formaldeído não 

ter esterilizado os ovos. O digluconato de clorexidina apresentou contaminação em todas 

as amostras semeadas, quanto à viabilidade o melhor resultado encontrado para essa 
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substância foi para concentração de 0,5% para tempo de 5 minutos que obteve frequência 

relativa de 75,47% (Tabela 1). Estes achados assemelham-se aos trabalhos de Varzim 

(2005) na qual este agente químico também causou alta mortalidade de larvas. Então dentre 

as substâncias aqui citadas o hipoclorito de sódio é a melhor indicada para esterilização de 

ovos de A. aegypti visando o posterior estudo embrionário, o formaldeído caso seja 

associado com outras substâncias e em outras concentrações poderia ser testado em 

trabalhos posteriores, já o digluconato de clorexidina mostrou-se inviável para esterilização 

desses ovos. 

 

Figura 1. Manipulação de todos os procedimentos dentro da capela de fluxo laminar. A – 

Ovos de Aedes aegypti; B e C – esterilização dos ovos. Foto: CARVALHO, 2014. 

 

 
Tabela 1.  Resultados de contaminação e viabilidade de ovos de Aedes 

aegypti 
Esterilizante Conc. T.  Viabilidade  

Conta. Nº ovos p/ 

eclosão 

Freq. 

Abs. 

Freq. 

Rel. 

 0,50% 3 * 49 28 57% 

0,50% 3 - 45 28 66,66 

 0,50% 5 - 51 5 9,80% 

 0,50% 5 - 47 10 21,27% 

 0,50% 5 - 46 8 17.39 

Hipoclorito 

de Sódio 

1% 5 - 49 3 6,12% 

1% 5 - 49 1 2,04% 

1% 5 - 45 14 31,11% 

2,50% 3 - 47 6 12,76% 

2,50% 3 - 46 3 6,52% 

 2,50% 5 - 51 9 17,64% 

 2,50% 5 - 45 6 13,33% 

Grupo 

controle 
 3 + 50 35 70% 

 5 + 51 40 78,43% 

 7,50% 3 * 49 30 61% 

Formaldeído 5% 3 - 47 17 36,17% 

5% 3 * 50 38 76,00% 

5% 3 + 47 38 80,85% 

5% 5 * 51 34 66,66% 

5% 5 - 47 10 21,27% 

3% 3 + 49 30 61,22% 
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Palavras-chave: Ovos de Aedes aegypti. Esterilizantes. Estudo embrionário. 
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3% 3 - 48 10 20,83% 

3% 3 - 46 0 0% 

3% 5 - 46 5 10,86% 

 1% 3 * 50 48 96% 

 1% 5 * 55 49 89,09% 

1% 5 - 46 3 6,52% 

Grupo 

controle 

 3 + 46 30 65,21% 

 5 + 45 21 46,66% 

 

 

 

 

 

 

 

Digluconato 

de 

clorexidina 

 

0,25% 3 + 47 9 19,14% 

0,25% 3 + 51 3 5,88% 

0,25% 5 + 47 4 8,51% 

0,25% 5 + 50 5 10% 

0,50% 3 + 47 12 25,53% 

0,50% 3 + 49 7 14,28% 

0,50% 3 + 47 5 10,63% 

0,50% 5 + 51 3 5,88% 

0,50% 5 + 53 40 75,47% 

 0,50% 5 + 47 1 2,04% 

 0,10% 3 + 47 8 17,02% 

 0,10% 3 + 50 2 4% 

Grupo 

controle 

 5 + 46 2 4,34% 

 3 + 47 33 70,21% 

Conc.=Concentrações; Cont.=Contaminação; Freq. Abs.= Frequência Absoluta; Freq. Rel. 

= Frequência Relativa;*não foram semeados; Nº = Número; P/ = Para; T = tempo em 

minutos,+ = presença de contaminação; - = ausência de contaminação. 
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ESTUDO DA VARIABILIDADE DE TRÊS LOCI DE DE MICROSSATÉLITES 

EM PSEUDOPLATYSTOMA PUNCTIFER DA BACIA DO RIO MUNIM. 
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Colaboradores: Prof. Dr. Luis Fernando C.Costa /UFMA 

 

O gênero Pseudoplatystoma, que compreende os maiores peixes da família Pimelodidae, 

ocorre nas maiores bacias hidrográficas sul americanas. O gênero é popularmente 

conhecido como Surubim. Morfologicamente as espécies são reconhecidas pela presença 

de uma cabeça deprimida e uma fontanela muito longa e sua pigmentação consiste de 

bandas escuras e pálidas, bandas reticuladas e pequenas manchas circulares escuras 

(Buitrago-Suárez, 2006). Dentre os marcadores moleculares os microssatélites são muito 

utilizados para detecção de variabilidade genética (Fernandes-Matioli& Almeida-Toledo, 

2000). Objetivou-se com este trabalho caracterizar os níveis de variação genética por meio 

de três loci de microssatélites de Pseudoplatystoma punctifer de diferentes localidades na 

bacia do Rio Munim, Maranhão, contribuindo para conservação desse recurso pesqueiro do 

Estado. Um total de 78 amostras de tecidos de exemplares de Pseudoplatystoma punctifer 

foram coletadas em três pontos de amostragem ao longo da bacia do Rio Munim, sendo: 18 

(Chapadinha) 23 (Nina Rodrigues) e 37 (Cachoeira Grande). O DNA total de todos os 

indivíduos foi extraído utilizando o protocolo de Aljanabi& Martinez (1997), com algumas 

modificações. A obtenção dos fragmentos de microssatélites foi realizada através de PCR 

(Polymerase Chain Reaction). O resultado da amplificação foi verificado através de 

eletroforese em gel de agarose 1%, corado com brometo de etídeo ao qual os produtos de 

PCR, quando verificados em gel de agarose, mostraram excelente qualidade (Fig.1). Para a 

escolha dos três loci mais informativos, foram amplificados 6 diferentes loci, 

denominados: Ppu4, Ppu6, Ppu9, Ppu13, Ppu14, Ppu15. O material amplificado foi 

enviado para genotipagem em Sequenciador Automático no Laboratório de Biologia 

Genômica e Molecular/Pontifícia da Universidade Católica – RS. Quando submetidos à 

genotipagem o sinal de boa parte das amostras dos 6 loci mostrou-se bom o suficiente para 

a determinação dos seus tamanhos. O programa utilizado foi o GENETIC PROFILER 2.0. 

No grafico da figura abaixo, são mostradas as frequências dos alelos em cada loci 

estudado. Sendo que o número total de alelos foi de 4 para Ppu 13, 8 para Ppu9, 5 para Ppu 

15, 2 para Ppu6, 4 para Ppu 14 e 5 para Ppu4. 
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Figura. Frequência dos alelos encontrados nos loci analisados em P. punctifer. 

 

Através dos resultados obtidos é possível afirmar que os loci mostraram-se polimórficos, 

logo, tem potencial como marcadores informativos para a espécie. O número total de 

indivíduos genotipados, no entanto, foi pequeno para a realização de análises de estrutura 

populacional e, assim, chegar às conclusões sobre a diversidade e estrutura genética de P. 

punctifer na bacia do Rio Munim. Neste sentido, mais amplificações serão realizadas. Os 

resultados poderão contribuir com programas de conservação e manejo desse importante 

recurso Pesqueiro do Estado do Maranhão. 
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AQUÁTICOS DA ORDEM EPHEMEROPTERA NO TRECHO MÉDIO DO RIO 

ITAPECURU E ALGUNS TRIBUTÁRIOS NO MUNICÍPIO DE CAXIAS – 

MARANHÃO. 

 

Orientanda: Laiane Jancielly de Souza SILVA– Bolsista PIBIC/UEMA. 
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Colaboradores: Anderson Felipe Teixeira da SILVA - Graduando em Ciências 

Biológicas/UEMA; Heloísa Regina Brito de SOUSA - Graduanda em Ciências 

Biológicas/UEMA;– Lázaro Carlos Medeiros FRANÇA - Graduando em Ciências 

Biológicas/UEMA; Maiara Sousa dos SANTOS - Graduanda em Ciências Biológicas/ 

UEMA; Jéssica Vale CARVALHO - Graduanda em Ciências Biológicas/UEMA. 

 

A ordem Ephemeroptera constitui um dos grupos mais antigos entre os insetos alados. 

Mundialmente possui aproximadamente 4000 espécies descritas (DOMINGUEZ et al., 

2013), para o Brasil 73 gêneros e 300 espécies representadas em dez famílias (SALLES et 

al., 2004) e para o Estado do Maranhão e a cidade de Caxias o grupo ainda é pouco 

estudado. Segundo Flowers & De La Rosa (2010) esse grupo é utilizado em programas de 

biomonitoramento de qualidade da água, por apresentar respostas distintas à degradação 

ambiental. O presente trabalho teve como objetivo inventariar a entomofauna da Ordem 

Ephemeroptera no trecho do médio Rio Itapecuru e alguns tributários no município de 

Caxias-Maranhão. As coletas ocorreram entre dezembro/2013 a junho/2014, nos igarapés e 

Rio Itapecuru, mensalmente com duração de cinco dias consecutivos. Em cada igarapé, foi 

amostrada uma seção de 50m, dividida em cinco pontos, com 10m cada. Fatores 

ambientais e físico-químicos foram avaliados. Os espécimes foram coletados com auxilio 

de rede entomológica em D (rapiché) e catação manual nos substratos (TRIVINHO-

STRIXINO; STRIXINO, 1998). Foram coletados nos igarapés um total de 836 espécimes 

de Ephemeroptera, sendo 71 espécimes para o Igarapé Ponte (Ig. 1), 155 espécimes para o 

Igarapé Sítio Tarumã (Ig. 2), 332 espécimes para o Igarapé Seixo (Ig. 3), 96 espécimes 

para o Igarapé Riachão (Ig. 4), 182 para o Igarapé Itapecuru (Ig. 5), distribuídos em cinco 

famílias e 25 gêneros. Para o Rio Itapecurú foram coletados 794 espécimes, 39 espécimes 

para o Povoado Jacurutu, 57 espécimes para o Povoado Olho D´água e 698 espécimes para 

a Fazenda Pé da Serra, distribuídos em quatro famílias. Quanto à abundância de famílias 

para o rio Itapecuru a mais abundante em todos os trechos foi Oligoneuriidae (Tabela 1). 

Quanto à riqueza (observada e estimada) dos gêneros por igarapés de coletas segundo o 

estimador de riqueza Jackknife o igarapé Seixo (Ig. 3) ocorreu maior riqueza (13 gêneros), 

e no igarapé Ponte (Ig. 1) menor riqueza (seis gêneros); o gênero Farrodes foi o mais 

abundante para os igarapés (Figura 2). Fatores como a condutividade, pH e temperatura 

devido a ações antrópicas sofreram alterações que podem ocasionar modificações nos 

igarapés (HYNES,1970). A temperatura e a condutibilidade no Ig. Ponte (Figura 1) podem 

ter influenciado na distribuição e abundância de famílias, pois estes fatores demonstraram 

bastante alterados, o que ocorreu para Chironomidae em Saraiva (2014), os demais fatores 

não mostraram ter influência neste estudo na comunidade de efemerópteros. 
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Tabela 1 - Abundância de famílias coletadas em trechos do rio Itapecuru, Caxias, MA.  

Nota: PJ= Povoado Jacurutú,; POD= Povoado Oho D’água.; FPS: Fazenda Pé da Serra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - A= Fatores físico-químicos mensurados nos igarapés. Temp= Temperatura dos 

ambientes; pH = Potencial Hidrogeniônico e Cond = Condutividade elétrica. 

 

A família Leptophlebiidae apresentou maior riqueza e diversidade em gêneros nos igarapés 

relaciona-se ao fato de ser um grupo com riqueza elevada de gêneros e espécies para a 

América do Sul (SANTOS-NETO, 2008). O Ig.Tarumã (Ig. 2) foi menos diverso pois 

apresenta indícios de ação antrópica. Os trechos do rio Itapecuru demonstraram como são 

específicos na ocorrência de determinados grupos, a família Oligoneuriidae e o gênero 

Oligoneurioides foram predominantes, pois há certa facilidade para colonizar ambientes 

lóticos com correnteza forte. O presente estudo fornece informações pioneiras sobre 

diversidade, riqueza e abundância da comunidade de Ephemeroptera para cursos d’água 

dos afluentes do Rio Itapecurú, e os diferentes táxons coletadas, considerados como novos 

registros tanto para a cidade de Caxias, quanto para o Estado do Maranhão. 

 

 

 

 

 

Família PJ POD FPS   

Oligoneuriidae 31 1 412 
 

Polymitarcyidae 0 3 87 
 

Baetidae 8 1 0 
 

Leptophlebiidae 0 52 199 
 

Total 39 57 698 794 

Táxons 2 4 3 
 

Média 9,75 14,25 174,5 
 

Despad 14,66 25,18 178,06 
 

Max 31 52 412 
 

Min 0 1 0   
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Figura 2 - Riqueza observada e estimada de gêneros de Ephemeroptera para os afluentes 

amostrados. Nota: Igarapé 1= Ponte; Igarapé 2= S. Tarumã; Igarapé 3= Seixo Caxias; 

Igarapé 4= Riachão; Igarapé 5= P. g. Itapecurú; 

 

Palavras-chave: Ephemeroptera. Rio Itapecurú. Bioindicadores. 
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Os poliquetas são vermes segmentados, predominantemente marinhos, bentônicos que 

possui uma variedade de formas corporais e hábitos alimentares variados (RUPPERT; 

BARNES, 1996). Estes organismos têm sido muito utilizados no monitoramento ambiental 

devido a sua sensibilidade ás variações do meio e a sua expressiva presença em termos 

quantitativos e qualitativos, quando comparados a outros organismos da fauna bentônica 

(FERES; SANTOS; TAGORI- MARTINS, 2008). Assim o presente trabalho tem como 

objetivo avaliar a comunidade de anelídeos poliquetas através da aplicação do Índice 

Biótico Marinho (AMBI), para verificar o grau de perturbação em dois manguezais do 

golfão maranhense, um no entorno da Região Portuária do Itaqui e o outro localizado em 

Quebra Pote. As coletas ocorreram no igarapé Buenos Aires, na Região Portuária do Itaqui, 

nas coordenadas 2º35'57,7''S; 44º21'09,4''W e no Quebra Pote localizado no município de 

São Luís, Maranhão, compreendido entre as coordenadas 2º 40’ e 2º 43’S; 44º 12’ e 44º 

04’ W. Em cada local de amostragem foi delimitado um transecto de 100 metros 

perpendicular a linha d’água, marcou- se três pontos e em cada ponto retirou-se três 

subamostras. A retirada do sedimento foi feita com auxílio de um testemunho coletor, em 

seguida o sedimento foi fixado em formalina a 4%, triadas em peneiras de malhas de 2mm, 

1mm e 0,5mm e conservadas em álcool etílico 70%, posteriormente passaram por uma 

nova triagem sob microscópio estereoscópico e óptico, onde foram identificadas e 

conservadas no Laboratório de Pesca e Ecologia Aquática, Universidade Estadual do 

Maranhão. Foram encontrados 631 anelídeos poliquetas distribuídos em 11 famílias, 

Ampharetidae, Capitellidae, Lumbrineridae, Nephtyidae, Nereididae, Orbiniidae, 

Paraonidae, Phyllodocidae, Pilargidae, Spionidae e Syllidae. As famílias mais 

representativas nos manguezais estudados foram Capitellidae, Syllidae e Paraonidae com 

as seguintes espécies respectivamente Notomastus cf. latericeus (122), Syllis sp., (105) e 

Paraonis sp., (88). Os índices de diversidade apontam o igarapé Buenos Aires com maior 

riqueza (Margalef= 1,87), pois neste manguezal houve a ocorrência de duas famílias 

(Lumbrineridae e Spionidae) que não foram encontradas no manguezal do Quebra Pote. 

Em relação à equitabilidade de Pielou, Quebra Pote mostrou-se uma ambiente mais 

uniforme, pois houve uma melhor distribuição de indivíduos entre as espécies, sendo 

assim, esse manguezal encontra-se mais equilibrado em relação ao igarapé Buenos Aires. 

Com relação à variação temporal entre os períodos estudados, verificou-se que no igarapé 

Buenos Aires os meses de maior abundância de poliquetas foram fevereiro/13 e 

novembro/13 enquanto que no manguezal do Quebra Pote foram os meses de março/14 e 

julho/14 (Figura 1). 
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Figura 1. Variação temporal dos poliquetas entre os meses de set/12 e jul/14. (A) Igarapé 

Buenos Aires e (B) Quebra Pote. 

 

Sobre os dados abióticos da água, a temperatura foi similar em ambas às áreas de estudo. A 

salinidade foi a variável que distinguiu melhor um manguezal do outro. Em Quebra Pote o 

mês que apresentou menor salinidade foi março/14, mês de grande pluviosidade em São 

Luís, coincidindo com o mês de maior abundância dos poliquetas. O Índice Biótico 

Marinho foi aplicado para estimar a perturbação ambiental nas assembléias de poliquetas a 

fim de estabelecer o estado ecológico dos manguezais. Esse índice possui valores que 

variam de 0 a 7, e de acordo com o valor obtido podemos classificar o ambiente. Assim 

pode-se observar que o manguezal do Quebra Pote apresentou índice AMBI de 2,69 

enquanto que o igarapé Buenos Aires o AMBI foi de 2,54 (Tabela 1). Esses valores foram 

obtidos através do percentual de poliquetas por grupo ecológico estabelecido pelo Ambi. 

Sendo assim ambos os manguezais estudados foram classificados como levemente 

perturbados, pois se encontram na faixa de 1,2 e 3,3.  

Tabela 1. Percentual de poliquetas por grupo ecológico estabelecido pelo AMBI no 

manguezal do Quebra Pote e Buenos Aires. 
Grupo ecológico Quebra Pote Igarapé Buenos Aires 

I(%) 2,7 1,0 

II(%) 36,4 47,8 

III(%) 48,2 39,4 

IV(%) 3,7 4,4 

 

V(%) 9,1 7,4 

 

AMBI 2,69 

 

2,54 

 

Classificação Levemente perturbado 

 

Levemente perturbado 

 

 

Nos manguezais estudados os maiores percentuais de poliquetas correspondem às espécies 

pertencentes aos grupos II e III. O valor um pouco mais elevado do AMBI em Quebra Pote 

deve-se ao fato deste manguezal ter tido um maior numero de espécies do grupo V(Figura 

2). 
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Figura 2.  Mapa ecológico estabelecido pelo AMBI relacionado à porcentagem de 

espécies por grupo ecológico,Quebra Pote e Igarapé Buenos Aires. 

 

Estudos sobre espécies de macroinvertebrados bênticos, tais como os poliquetas, como 

bioindicadores de contaminação ambiental são incipientes no Brasil, e menos ainda no 

Maranhão. No referido Estado, destaca-se especialmente a Baía de São Marcos, estuário 

onde está localizado o Complexo Portuário de São Luís, de grande importância econômica, 

devido à intensa atividade de exportação. Das 11 famílias encontradas destacaram os 

Capitellidae, Syllidae e Paraonidae como mais abundantes, já a diversidade foi mais 

elevada em igarapé Buenos Aires, enquanto o manguezal do Quebra Pote apresentou maior 

riqueza e uniformidade dos indivíduos, provavelmente pela estabilidade local. Apesar da 

estabilidade de Quebra Porte, ambos os manguezais estudados foram considerados 

levemente perturbados, pois se encontraram na faixa de 1, 3 a 3,3 do AMBI.  

 

Palavras-chave: manguezal, monitoramento ambiental, poliquetas 
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Os tabanídeos, conhecidos vulgarmente como mutucas, são moscas cosmopolitas 

pertencentes à ordem Diptera e subordem Brachycera, possuindo ampla distribuição 

geográfica com cerca de 4500 espécies distribuídas em todo o mundo, com exceção de 

locais de altas latitudes e regiões de cordilheiras com neves eternas; 1205 espécies 

catalogadas para o Neotrópico, e aproximadamente 500 para o Brasil (FAIRCHILD, 1981; 

HENRIQUES et al., 2012; RAFAEL et al., 2012). Por possuir comportamento hematófago, 

as fêmeas de tabanídeos constituem um grupo de grande importância na transmissão 

mecânica de agentes patogênicos para animais silvestres e domésticos, podendo afetar até 

mesmo o homem; também possuem importância econômica, pois são consideradas 

potenciais pragas devido ao incômodo causado por suas picadas (KRINSKY, 1976). O 

presente trabalho teve por objetivo catalogar as espécies de mutucas do Parque Estadual do 

Mirador, que possui uma dimensão de 433 mil hectares, consistindo na maior unidade de 

conservação do estado (SEMATUR, 1991). Para a captura dos espécimes foram utilizadas 

armadilhas de interceptação de voo do tipo Malaise e suspensa, que funcionaram 

ininterruptamente de out./2013 à set./2014. O material foi retirado duas vezes por semana. 

As amostras obtidas foram transportadas ao Laboratório de Estudos dos Invertebrados – 

LEI, onde foi realizado a triagem, e os espécimes foram alfinetados, etiquetados e 

acondicionados em caixas entomológicas. As identificações foram realizadas sob 

estereomicroscópio utilizando chave dicotômica para o grupo, especificamente Limeira-de-

Oliveira (2003), ou por comparação direta com material de referência depositado na 

Coleção Zoológica do Maranhão – CZMA. No presente trabalho foram registradas três 

subfamílias e cinco tribos, distribuídos em 18 gêneros de 38 espécies, totalizando 3021 

espécimes (Tabela 1). A subfamília com maior número de espécies capturadas foi 

Tabaninae com 29 espécies, seguida por Chrysopsinae e Pangoniinae, com cinco e quatro 

espécies, respectivamente. A tribo Diachlorini foi a mais representativa com 11 gêneros e 

17 espécies; seguida por Tabanini, com três gêneros e 13 espécies. As tribos Scionini com 

dois gêneros e Chrysopsini, com um gênero estão entre as menos representativas; porém 

quanto ao número de espécies, Chrysopsini (com cinco espécies) foi superior a Scionini; 

três espécies. A tribo Pangoniini, pertencente à subfamília Pangoniinae, foi a menos 

frequente com um gênero e uma espécie, e esta foi registrada pela primeira vez no Parque. 

Tabanus Linnaeus, 1758, tribo Tabanini, com 11 espécies foi o gênero mais frequente, 

portanto, o mais especioso no neotrópico (FERREIRA-KEPPLER et al., 2010). Esenbeckia 

Rondani, 1864 e Fidena Walker, 1850 foram os gêneros menos frequentes, ambos com 

uma espécie. Diachlorus curvipes (Fabricius, 1805) foi a espécie com maior número de 

espécimes, 867 no total (Figura 1-C). Esenbeckia osornoi Fairchild (Figura 1-A), 1942 e 

Tabanus crassicornis Wiedemann, 1821 (Figura 1-B) constituem novos registros para a 

área, o que eleva para 59 o número de tabanídeos catalogados para o referido Parque. As 

espécies Pityocera sp.n1, Pityocera sp.n2, Stypommisa sp.n e Tabanus sp.n constituem são 

novos registros para a ciência.  
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Tabela 1 Espécies de mutucas catalogadas no Parque Estadual do Mirador entre out/12 e 

set/14. 

Espécies N. Espécimes 

*Esenbeckia osornoi Fairchild, 1942 9 

Fidena castanea 2 

Pityocera spn1 39 

Pityocera spn2 13 

Chrysops formosus Kröber, 1926 19 

Chrysops laetus Fabricius, 1805 1 

Chrysops peruvianus krӧ ber, 1925 10 

Chrysops varians Widemann, 1928 10 

Chrysops variegatus DeGeer, 1776 19 

Acanthocera gorayebi Henriques & Rafael, 1992 39 

Catachlorops rufescens (Fabricius, 1805) 14 

Chlorotabanus inanis (Fabricius, 1787) 271 

Diachlorus curvipes (Fabricius, 1805) 867 

Diachlorus fascipennis Lutz, 1913 132 

Diachlorus xynus Fairchild, 1972 120 

Dichelacera bifascies Walker, 1848  86 

Lepiselaga aberrans Lutz, 1913 5 

Leucotabanus exaestuans Linnaeus, 1758 7 

Leucotabanus sebastianus Fairchild, 1941 8 

Phaeotabanus cajennensis (Fabricius, 1787) 89 

Phaeotabanus fervens (Linnaeus, 1758) 13 

Philipotabanus henriquesi Limeira-de-Oliveira, Gorayeb & Rafael, 2009 37 

Stenotabanus albidocinctus Bigot, 1892 35 

Stenotabanus brazilliensis Chainey & Gorayeb, 1999 5 

Stypommisa aripuana Fairchild & Wilkerson, 1986 225 

Stypommisa sp.n. 42 

Phorcotabanus cinereus (Wiedemann, 1821)   96 

Poeciloderas quadripunctatus (Fabricius, 1805)  25 

Tabanus angustifrons Macquart, 1848 1 

Tabanus antarcticus Linnaeus, 1758 120 

*Tabanus crassicornis Wiedemann, 1821 27 

Tabanus glaucus Wiedemann, 1828 15 

Tabanus importunus Wiedemann, 1828 6 

Tabanus mucronatus Fairchild, 1961 7 

Tabanus occidentalis var. occidentalis Linnaeus, 1758 27 

Tabanus occidentalis var. dorsovittatus Macquart, 1855 161 

Tabanus palpalis Brèthes, 1910  213 

Tabanus trivittatus Fabricius, 1805 64 

Tabanus sp.n. 142 

TOTAL 3021 
*novo registro para área de estudo. 
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Figura 1 A-C. Novos registros para o parque e 

espécie mais frequente. A. Esenbeckia osornoi, B. 

Tabanus crassicornis, C. Diachlorus curvipes. 

Palavras-chave: Taxonomia, Mutucas, Mirador. 
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Perciformes é a maior e mais diversificada ordem dos vertebrados, 160 famílias, cerca de 

1.540 gêneros e aproximadamente 10.033 espécies. Os estudos sistemáticos dos peixes 

neotropicais, baseados em dados morfológicos, têm-se expandido consideravelmente nos 

últimos anos. Entretanto, esses dados morfológicos não se mostram suficientes para 

diferenciar determinadas espécies, neste sentido as ferramentas moleculares, apresentam 

maior eficiência na identificação de espécies, servindo de apoio aos estudos sistemáticos. 

Atualmente o método utilizado para identificação de espécies baseia-se em uma ferramenta 

sugerida por Hebert (2003), denominada “DNA barcode”. No presente estudo objetivou-se 

a identificação molecular de peixes da ordem Perciformes do rio Itapecuru utilizando 

sequências do gene COI (DNA barcode). O DNA foi extraído do tecido muscular, usando 

o protocolo convencional Fenol Clorofórmio. O isolamento e amplificação do gene ocorreu 

através da PCR. Todos os produtos de PCR foram primeiramente visualizados em gel de 

agarose 1% e então purificados utilizando o kit ExoSap-IT. Os produtos de PCR 

purificados foram utilizados em uma reação de sequenciamento utilizando o Kit “Big 

Dye”, em seguida precipitado com EDTA/etanol e analisados em sequenciador de DNA 

automático (ABI 3.500/AppliedBiosystems). As sequências foram editadas e alinhadas no 

programa BIOEDIT, a saturação dos dados foi estimada no programa DAMBE5. A 

composição nucleotídica e as análises filogenéticas foram geradas no programa MEGA 

6.0. Um fragmento de 641 pares de base do gene COI foi obtido para 37 espécimes 

pertencentes a três famílias (Cichlidae, Sciaenidae e Centropomidae) da ordem 

Perciformes oriundas da bacia do rio Itapecuru. Foram verificados que 357 sítios foram 

conservados, 284 variáveis e 272 informativos para parcimônia, onde a composição 

nucleotídica foi de 29,2% T; 29,5% C; 24,0% A e 17,3% G. Foi obtida uma árvore através 

da abordagem de agrupamentos de vizinhos (NJ) utilizando o modelo de Kimura-2-

Parâmetros (K2P). As espécies da família Sciaenidae constituíram um clado suportado com 

96% de bootstrap, observou-se ainda, a divisão deste em dois subclados, um agrupando os 

espécimes de Plagioscion squamosissimus e o outro agrupando os espécimes de 

Pachypops fourcroi, ambos fortemente suportados com 100% de bootstrap. Os 

representantes da família Centropomidae constituíram um clado suportado com 100% de 

bootstrap pelo fato desta família está representada por uma única espécie (Centropomus 

parellelus). Os ciclídeos foram agrupados em clados apoiados por 100% de bootstrap para 

todos os táxons analisados (Aequidens tetramerus, Apistogramma sp, Crenicichla menezesi 

e Oreochromis niloticus). (Figura 1). As médias de divergências interespecíficas variaram 

de 18,1 a 33,6%, a menor foi observada entre as espécies O. niloticus e A. tetramerus 

ambas pertencente à família Cichlidae e a maior divergência ocorreu entre C. menezesi e P. 

squamosissimus pertencentes as famílias Cichlidae e Sciaenidae respectivamente. As 

médias intraespecíficas foram <1%, exceto para A. tetramerus cuja divergência foi de 1,4% 

(Tabela 1). 
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Figura 1. Árvore filogenética das espécies da ordem Perciformes obtida através da 

abordagem de agrupamentos de vizinhos (NJ) utilizando o modelo de Kimura-2-

Parâmetros (K2P) baseada em sequências do gene mitocondrial COI. 

 

 

 

 

 

 

 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  769 

Tabela 1. Percentual das médias de divergência nucleotídica interespecífica (abaixo da 

diagonal) e intraespecífica (diagonal), gerada através do MEGA 6 (K2P) para o gene COI 

em espécies da Ordem Perciformes 

Espécie % Médio de divergência genética 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Centropomus parallelus 0,4 

      2.Plagioscion squamosissimus 26,3 0,1 

     3.Pachypops fourcroi 24,8 19,9 0,4 

    4.Aequidens tetramerus 25,4 25,4 23,6 1,4 

   5.Apistogramma sp 26,5 31,0 29,3 24,8 0,7 

  6.Oreochromis niloticus 23,6 23,6 24,3 18,1 24,5 - 

 7.Crenicichla menezesi 29,5 33,6 29,0 28,0 30,1 29,1 0,6 

 

Plotou-se as sequências na plataforma BOLD Systems V.3.0 e obteve-se uma similaridade 

de 99,84% para a espécie O. niloticus JX173759. Para as cinco espécimes de C. parallelus 

a similaridade foi de 100% com C. parallelus JQ365271. Para A. tetramerus, um espécime 

apresentou similaridade de 98,21% e a outro apresentou similaridade de 97,4% com A. 

tetramerus EU888037. Dos 11 espécimes de P. squamosissimus, dois apresentaram 

similaridades igual a 99, 68% e nove espécimes apresentaram 99,84% de similaridade com 

P. squamosissimus disponíveis no BOLD Systems. Os resultados obtidos mostram que o 

“DNA barcode” é uma ferramenta molecular eficiente para a identificação dos espécimes 

da ordem Perciformes, pois confirmaram a identificação taxonômica das espécies: 

Oreochromis niloticus, Centropomus parallelus, Aequidens tetramerus e Plagioscion 

squamosissimus.  

 

Palavras-chave: Perciformes, identificação de espécies, COI. 
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As espécies Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus são mosquitos que podem transmitir 

doenças como a dengue e a filariose, respectivamente e tem grande importância na saúde 

pública no Brasil (CONSOLI; LOURENÇO-DE-OLIVEIRA, 1994; BRASIL, 2011). Este 

estudo teve por objetivo montar um banco de isolados de B. thuringiensis coletados no 

Estado do Maranhão para investigar ação inseticida para larvas de A. aegypti e C. 

quinquefasciatus. Para o isolamento de B. thuringiensis realizou-se coletas de solo em 15 

municípios do Maranhão. Os solos foram coletados com auxílio de espátula de madeira e 

acondicionadas em tubos Falcon de 15 mL estéreis e posteriormente, foram transportados 

ao Laboratório de Entomologia Médica-LABEM, na UEMA em Caxias. Para o isolamento 

seguiu-se o protocolo da Organização Mundial da Saúde (World Health Organization) 

(WHO, 1985). As colônias que apresentaram características de Bacillus spp., foram 

observadas à fresco em microscópio de contraste de fase (aumento 100x), para verificar a 

presença de cristais de proteínas. As colônias identificadas como B. thuringiensis foram 

submetidas aos bioensaios seletivo e de dose. Os bioensaios seletivos serviram para 

determinar a atividade entomopatogênica contra as larvas e os bioensaios de dose para 

determinar a toxicidade dos isolados que mostraram atividade entomopatogênica, 

estimando a Concentração Letal Mediana (CL50). Para testar 210 isolados de B. 

thuringiensis, preparou-se 3 copos plásticos contendo 10 mL de água, 10 larvas de 3º 

estádio e 1mL da cultura total do bacilo, para o controle preparou-se réplicas sem 

inoculação bacilar, após 24 e 48 horas, fez-se a leitura de mortalidade larvária 

(DULMAGE et al., 1990). Dos 15 municípios. Obteve-se 32 amostras, destas encontrou-se 

790 colônias bacterinas, e 368 foram identificadas como B. thuringiensis, sendo que 210 

isolados foram testados seletivamente em larvas de A. aegypti e C. quinquefasciatus. Nos 

bioensaios para A. aegypti, 37 isolados apresentaram atividade larvicida (Tabela 1), destes 

dois apresentaram 100% de mortalidade. Nos bioensaios em larvas de C. quinquefasciatus 

52 obtiveram mortalidade igual ou superior a 30% (Tabela 2), destes 17 mostraram 

mortalidade de 100%, e as demais linhagens não mostraram atividade larvicida. Um fator 

que pode ter contribuído para o índice elevado de isolados ativos para C. quinquefasciatus, 

se deve ao fato desse vetor possuir sensibilidade maior a esse bacilo (VAN 

FRANKENHUYZEN, 2009; BEN-DOV, 2014). Observa-se na Figura 1 que os isolados de 

B. thuringiensis que apresentaram mortalidade acima de 50% em A. aegypti mostraram um 

perfil de ação maior após 48 horas de aplicação do bacilo. Enquanto para C. 

quinquefasciatus, os isolados apresentaram um perfil de ação maior após 24 horas de 

aplicação do bacilo, sendo que mais da metade do número de isolados atuam desta forma 

em ambos os vetores. A partir dos dados encontrados pode-se concluir que os isolados de 

B. thuringiensis do Maranhão apresentaram alta patogenicidade e potencial para o controle 

biológico dos mosquitos A. aegypti e C. quinquefasciatus. 
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Tabela 1. Resultados dos bioensaios seletivos com isolados de Bacillus thuringiensis do 

Maranhão para larvas de Aedes aegypti 

Isolado 
Mortalidade % 

Classificação Isolado 
Mortalidade % 

Classificação 
24h 48h 24h 48h 

BtMA-25 53,3 86,6 ++++ BtMA-498 0 33,3 ++ 

BtMA-55 0 93,3 ++++ BtMA-500 26,6 30 + 

BtMA-60 10 73,3 +++ BtMA-501 26,6 43,3 ++ 

BtMA-61 50 50 ++ BtMA-502 0 80 +++ 

BtMA-64 6,6 76,6 +++ BtMA-503 33,3 33,3 ++ 

BtMA-66 0 73,3 +++ BtMA-505 0 30 + 

BtMA-68 6,6 30 + BtMA-506 50 70 +++ 

BtMA-119 0 100 ++++ BtMA-509 0 46,6 ++ 

BtMA-194 13,3 66,6 +++ BtMA-528 0 63,3 +++ 

BtMA-196 0 36,6 ++ BtMA-537 76,6 86,6 ++++ 

BtMA-211 13,3 36,6 ++ BtMA-548 30 66,6 +++ 

BtMA-131 20 76,6 +++ BtMA-549 66,6 66,6 +++ 

BtMA-410 0 96,6 ++++ BtMA-554 33,3 76,6 +++ 

BtMA-413 0 93,3 ++++ BtMA-556 33,3 33,3 ++ 

BtMA-450 73 96,6 ++++ BtMA-558 0 33,3 ++ 

BtMA-451 0 86,6 ++++ BtMA-559 66,6 66,6 +++ 

BtMA-459 60 66,6 +++ BtMA-560 100 -- ++++ 

BtMA-495 10 93,3 ++++ BtMA-561 33,3 33,3 ++ 

BtMA-497 16,6 30 +     

 

Tabela 2. Resultados dos bioensaios seletivos com isolados de Bacillus 

thuringiensis do Maranhão para larvas de Culex quinquefasciatus 

Isolados 
Mortalidade% 

Classificação Isolados 
Mortalidade% 

Classificação 
24h 48h 24h 48h 

BtMA-25 100 -- ++++ BtMA-500 96,6 100 ++++ 

BtMA-55 20 100 ++++ BtMA-501 73,3 96,6 ++++ 

BtMA-60 16,6 100 ++++ BtMA-502 76,6 96,6 ++++ 

BtMA-64 10 100 ++++ BtMA-503 66,6 93,3 ++++ 

BtMA-65 13,3 100 ++++ BtMA-504 33,3 90 ++++ 

BtMA-66 10 43,3 ++ BtMA-505 96,6 100 ++++ 

BtMA-68 0 66,6 +++ BtMA-506 96,6 96,6 ++++ 

BtMA-69 0 43,3 ++ BtMA-507 100 -- ++++ 

BtMA-119 50 100 ++++ BtMA-508 96,6 96,6 ++++ 

BtMA-120 26,6 70 +++ BtMA-509 76,6 93,3 ++++ 

BtMA-194 100 -- ++++ BtMA-528 86,6 96,6 ++++ 

BtMA-196 96,6 100 ++++ BtMA-534 36,6 46,6 ++ 

BtMA-377 96,6 100 ++++ BtMA-537 96,6 96,6 ++++ 

BtMA-410 16,6 86,6 ++++ BtMA-548 96,6 96,6 ++++ 

BtMA-413 26,6 46,6 ++ BtMA-549 96,6 100 ++++ 

BtMA-450 96,6 100 ++++ BtMA-550 90 96,6 ++++ 

BtMA-451 10 90 ++++ BtMA-552 93,3 96,6 ++++ 

BtMA-453 10 30 ++ BtMA-554 96,6 96,6 ++++ 

BtMA-455 0 33,3 ++ BtMA-555 86,6 100 ++++ 

BtMA-459 53,3 93,3 ++++ BtMA-556 90 90 ++++ 

BtMA-460 63,3 86,6 ++++ BtMA-558 90 96,6 ++++ 

BtMA-462 90 90 ++++ BtMA-559 100 -- ++++ 

BtMA-495 96,6 100 ++++ BtMA-560 96,6 96,6 ++++ 

BtMA-496 50 76,6 +++ BtMA-561 80 90 ++++ 

BtMA-497 73,3 93,3 ++++ BtMA-566 20 33,3 ++ 

BtMA-498 36,6 93,3 ++++ BtMA-572 36,6 56,6 +++ 

*Em cada bioensaio foram testadas 30 larvas  

+ + + + = mortalidade > 80%  

+ + + = mortalidade 50 ≤ 80%  

+ + = mortalidade 30 ≤ 50% 

--= 100% de mortalidade na leitura anterior 
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Figura 1. Análise da mortalidade larvária em bioensaios seletivos após 24h e 48h da 

aplicação do Bacillus thuringiensis, A) Aedes aegypti e B) Culex quinquefasciatus. 

 

 

Palavras-chave: Dengue, Filariose, Controle biológico. 
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O termo briófita é utilizado para designar plantas terrestres que não apresentam vasos que 

conduzem seiva, tornando-se um diferencial para esses vegetais (YANO; PERALTA, 

2007). É um grupo taxonômico bastante relevante possuindo três divisões: Bryophyta 

(musgos), Marchantiophyta (hepáticas) e Antocerophyta (antóceros), sendo que antes se 

acreditava pertencer a um grupo monofilético. O trabalho teve como objetivo realizar 

levantamento taxonômico das briófitas ocorrentes na Área de Proteção Ambiental do Buriti 

do Meio em Caxias/MA, bem como realizar suas distribuições geográficas para o Brasil. O 

estudo foi realizado na APA do Buriti do Meio no município de Caxias/Maranhão, que está 

localizado na zona do 2º distrito, com coordenadas geográficas -04º 54’ 48,1’ latitude sul e 

-043º 06’ 49,2’ longitude oeste, com clima tropical (Figura 1).  

 

 
Figura 1- Caracterização da APA do Buriti do Meio, com os seus respectivos pontos de 

coletas de Briófitas e família do grupo. Fonte: IBGE, 2006; Datum: D.WGS.1984; 

Adpatado:     SILVA, W. F. N. 2014.  

 

As coletas foram realizadas mensalmente, sendo analisados alguns substratos encontrados, 

seguindo a classificação de Richards (1984) e Germano; Porto (1998). As amostras foram 

coletas com auxílio de uma espátula para retirada dos espécimes, em seguida colocadas em 

envelope personalizado e enumerados de acordo com o número de cada amostra coletada. 

Logo após, foram transportados para o laboratório de Biologia Vegetal (LABIVE), para 
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lavagem e secagem. Depois foram feitas duplicatas para análise do material e identificação, 

que posteriormente foram enviados para confirmação do especialista do grupo. Após todo 

processo, o material identificado foi incorporado ao acervo do Herbário Prof. Aluízio 

Bittencourt do CESC/UEMA. Foram confirmadas 175 espécimes, destas 12 famílias, 

sendo (10 de musgos e duas hepáticas), distribuídas em 17 gêneros,  (15 de musgos  e duas 

hepáticas), totalizando 23 espécies com 21 musgos e 2 hepáticas. Isso mostra, que o Filo 

Bryophyta está relacionado com sua grande abrangência e com maiores números de 

espécimes em relação às hepáticas e também sua localização nos diversos substratos 

(LISTA DA FLORA DO BRASIL, 2014). Do levantamento feito na APA houve o registro 

de três novas ocorrência  para o estado do Maranhão: Philonotis uncinata (Schwagr.) Brid 

da família Bartramiaceae; Splachobryum obtusum (Brid.) Müll. Hal. da família Potyaceae  

e Taxithellium planun (Brid.) Mitt. da família  Sematophyllaceae, o que revela o quão 

ainda é necessário estudos sobre Briófita para o estado e principalmente para o cerrado 

(Tabela 1).  

Tabela 1- Listagem das famílias e espécies de novas ocorrências de Briófitas para Área de 

Proteção Ambiental do Buriti do Meio/MA, no Município de Caxias-MA, 2014. 
Família/ Espécie  Substrato N° de 

ocorrência 
Distribuição Geográfica 

BRYOPHYTA (musgo) 

BARTRAMIACEAE                        
Philonotis uncinata (Schwagr.) 
Brid 
 

 
*R, Te 

 
1 

AC, AM, AP, PA, RO, TO, BA, 
CE, PB, PE, PI, DF, GO, MS, 
MT, (ES, MG, RJ, SP, PR, Rio 
GS, SC, MA. 

POTYACEAE                       
Splachobryum obtusum (Brid.) 
Müll. Hal. 

 
*Te 

 
4 

 
MG, SP, PR, RS, MA. 

SEMATOPHYLLACEAE         
Taxithellium planun (Brid.) 
Mitt. 

 
*Te 

 
1 

AM, PA, RO, RR, AL, BA, PE, 
DF, GO, MT, MG, SP, MA. 

Substratos encontrados *R: Rupícola (pedras): Te: Terrícola (ambiente terrestre).  

Todavia o maior destaque foi para o filo Bryophyta que possui o maior número de 

indivíduos totalizando169 espécimes, consequente a família mais expressiva foi a 

Calymperaceae com  85 espécimes, pertencente ao mesmo filo. Tais dados corroboram 

com trabalhos publicados de Brito; Conceição et al. (2009). Das hepáticas houve duas 

famílias e duas espécies sendo o destaque a família Lejeuneacea com 5 espécimes. Na 

observação direta, podemos destacar alguns substratos encontrados em diversos ambientes 

pertencentes ao grupo (Figura 2). Portanto, podemos ressalta o número de espécime 

coletadas que totalizam 175 espécimes de briófitas, distribuídas em duas divisões 

Bryophyta (musgos) e Marchantiophyta (hepáticas), não havendo registo do filo 

Anthocerophyta (antóceros) para o estado mediante a esse trabalho. O estudo também 

acrescenta três novas ocorrências para estado do Maranhão, quanto à distribuição 

geográfica, os espécimes encontrados apresentam ampla distribuição.   
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Figura 2- Briófitas e seus respectivos substratos: A) Briófita no tronco vivo (Corticícola); 

B) Briófita em um tronco apodrecido (Epixilíca); C) Briófitas sobre uma pedra (Rupícola); 

D) Briófita sobre o chão (Terrícola); E) Briófitas sobre uma ponte (Casmófita); F) Briófita 

sobre uma raiz (Epífita). 

 

Palavras-chave: Levantamento florísticos; Musgos; Lejeuneaceae. 
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ALTERAÇÕES GENOTÓXICAS EM PEIXES COMO BIOMARCADOR DE 

POLUIÇÃO AQUÁTICA NA LAGUNA DA JANSEN, SÃO LUÍS-MA. 
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A Laguna da Jansen localiza-se na parte ocidental da Ilha São Luís, no Estado do 

Maranhão, entre as coordenadas de 2°29’07”S e 44°18’02”W. Desde a sua construção até 

os dias atuais, vem apresentando problemas ambientais graves provocados por ações 

antrópica. O estabelecimento de condomínios, restaurantes e habitações próximas ao seu 

entorno tem sido um dos fatores responsáveis pela introdução de efluentes domésticos in 

natura no corpo receptor, contribuíndo para a contaminação dos organismos e 

comprometendo a qualidade da água. Estes impactos podem ser avaliados por meio do uso 

modelos biológicos (peixes) que são considerados bioindicadores e através de parâmetros 

genotóxicos. Dentre os testes de genotoxicidade que permite avaliar as alterações no 

material genético em nível celular destaca-se o teste do micronúcleo. Neste sentido, o 

presente estudo avaliou os possíveis efeitos genotóxicos da poluição em indivíduos da 

espécie Centropomus undecimalis, por meio da contagem de micronúcleos em células 

sanguíneas e determinou os parâmetros físicos químicos e microbiológicos da água da 

Laguna da Jansen, São Luís- MA. Para esta pesquisa, coletaram-se 29 exemplares de 

peixes e oito amostras de água, sendo que os parâmetros físicos químicos foram 

determinados in loco. As variáveis foram obtidas em pontos sob coordenadas 2°29’40”S e 

44°18’13”W nos períodos seco e chuvoso de 2014. Para avaliação da qualidade 

microbiológica da água, as amostras foram analisadas no Laboratório de Microbiologia de 

Água e Alimentos, do curso de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do 

Maranhão (UEMA) seguindo a metodologia recomendada pela APHA (2005). Em campo, 

o sangue dos exemplares foi retirado por meio de uma incisão na região caudal. Em 

seguida, realizou-se o esfregaço sanguíneo e a coloração por Giemsa. Analisou-se 2.000 

eritrócitos por peixe para quantificar os sinais de genotoxicidade. As médias obtidas em 

cada estação foram comparadas através do Teste T de Student. Os resultados dos 

parâmetros físico químicos demonstram que o pH e temperatura mantiveram-se dentro dos 

limites estabelecidos pela Resolução CONAMA (Tabela 1). No entanto, a concentração de 

oxigênio manteve-se abaixo, pois a mesma, estabelece para águas salobras classe 2 ( OD 

não inferior a  5 mg/L para qualquer amostra). O nível baixo dessa variável pode estar 

relacionado ao esgoto doméstico, e ao consumo destes no processo de decomposição da 

matéria orgânica. Rojas et.al. (2013) na mesma área, constatou níveis baixos desta variável 

em ambos os períodos amostrados, associando a temperaturas elevadas (menor 

solubilidade), entradas de esgotos, baixa renovação das águas, devido a falta de aberturas 

das comportas. Isto tem sido um dos problemas que contribui para o acúmulo de matéria 

orgânica de origem natural (manguezal) e antropogênica (esgoto e lixo doméstico), 

fazendo com que diminua a concentração de oxigênio dissolvido, desencadeando processo 
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de eutrofização que pode levar a formação de gás sulfídrico que é altamente tóxico para os 

organismos e é responsável por odor desagradável da Laguna da Jansen. 

 

Tabela1- Valores físicos químicos da água da Laguna da Jansen-MA nos períodos seco e 

chuvoso. 

 

A avaliação microbiológica realizada na água da Laguna nos períodos chuvoso e seco 

mostrou elevado número de coliformes totais e termotolerantes com valores ≥1.600 acima 

do permitido, pois a Resolução do CONAMA define que um corpo aquático de água 

salobra destinado a proteção das comunidades aquáticas (classe 1), não deve exceder um 

limite de 1000 coliformes termotolerantes por 100mL em  80% das amostras.(Tabela 2.) O 

lançamento de efluentes domésticos na água foi confirmado pela presença de coliformes 

totais e termotolerantes, comprometendo a qualidade da água e  fauna  da área.  

Tabela 2 - Número mais provável de coliformes totais e termotolerantes, nas amostras de 

água provenientes da Laguna da Jansen, durante os períodos seco e chuvoso. 

 

O exame microscópico revelou evidências de micronúcleos e alterações nucleares em 

eritrócitos de Centropomus undecimalis coletados na Laguna da Jansen, conforme 

esquematizados na Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Fotomicrografia dos eritrócitos de C. undencimalis coletados na Laguna da 

Jansen,São Luís – MA. A) Detalhe dos eritrócitos mostrando uma alteração nuclear (seta); 

B) Detalhe dos eritrócitos mostrando um micronúcleo (seta). Giemsa X 100. 

Parâmetros Período seco Período chuvoso Valores Recomendados 

O2 Dissolvido (ppm) 1,80  2,80 >5 mg/L 

pH 7,65 8,20 6,0-9,0
 

Temperatura (°C) 22,40°C 20,50°C Infer. 40,0°C 

Parâmetros Período seco Período chuvoso Valores Recomendados 

Coliforme totais ≥1.600 ≥1.600 ≤ 1000mililitros 

C. termotolerantes ≥1.600 ≥1.600 ≤ 1000mililitros
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A análise microscópica dos eritrócitos da espécie Centropomus undecimalis, revelou 

diferenças significantes (p menor  0,05) na frequência de micronúcleos entre as estações 

avaliadas e presença de alterações nucleares nos espécimes coletados períodos distintos 

(Tabela 3).  

Tabela 3 – Quantificação de micronúcleos e alterações morfológicas nucleares em 

Centropomus undecimalis da Laguna da Jansen, São Luís-MA. 

Coleta N Micronúcleos (MN) Alterações Nucleares (AN) 

Período seco  14 16 3 

  Período chuvoso 15 30 3 

n= números de indivíduos amostrados 

O período chuvoso foi o que apresentou maior frequência de micronúcleo. Tal resultado 

pode ser relacionado ao aumento da afluência de poluente trazido pela chuva no período, já 

que houve contaminação anteriormente citadas por Rojas et.al. (2013); COSTA, (2008). A 

ocorrência de danos no material genético é amplamente relacionada à contaminação 

ambiental, mostrando frequência aumentada de micronúcleos em peixes que habitam áreas 

onde são despejados efluentes domésticos e industriais (GALINDO et al. 2012; 

BARBOSA, 2009).  Entre os componentes desses efluentes, os metais pesados, estão 

diretamente relacionados aos danos de DNA. Nesse contexto, Rojas et al. (2013) 

encontraram na Laguna da Jansen valores de Alumínio em concentrações acima do 

permitido pela Legislação CONAMA. Tal fato é preocupante, já que esta substância é 

fitotóxica e bioacumulativa podendo comprometer a cadeia trófica e a saúde dos 

organismos que vivem na área. Os resultados encontrados indicam que a ictiofauna da 

Laguna da Jansen está sob impacto da contaminação ambiental, especialmente no período 

de chuvas, chamando a atenção para necessidade de planos de descontaminação da área. 

 

Palavras-chave: peixes; água, micronúcleo. 
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TAXONOMIA, ECOLOGIA E ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE IMATUROS 

DA ORDEM TRICHOPTERA NO TRECHO MÉDIO DO RIO ITAPECURU E 

ALGUNS TRIBUTÁRIOS NO MUNICÍPIO DE CAXIAS – MARANHÃO. 
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A ordem Trichoptera é considerada grupo-irmão de Lepidoptera. Mundialmente a ordem 

possui cerca de 13.000 espécies descritas, para o Brasil possui cerca de 400 espécies e 16 

famílias; no entanto o grupo ainda é pouco estudado para o Estado do Maranhão e 

principalmente para o município de Caxias, MA. (PAPROCKI et al.,2004; GOMES, 

2013). As larvas são campodeiformes ou eruciformas, com cabeça esclerotinizada, antenas 

Recentemente a ordem vem sendo utilizado em estudos ambientais por oferecerem 

informações sobre a qualidade do ecossistema aquático e no uso em programas de 

biomonitoramento da qualidade água e na avaliação dos níveis de impactos antrópicos 

(BARBOSA et al., 2001 apud GALDEAN et al., 2001; BUSS et al., 2004), e elevada 

tolerância aos poluentes (ROSENBERG; RESH,1993). O presente trabalho teve como 

objetivo inventariar a entomofauna da ordem Trichoptera em um trecho do médio Rio 

Itapecuru e alguns afluentes no município de Caxias-Maranhão. Os igarapés amostrados 

fazem partes da bacia hidrográfica do Rio Itapecuru e situam-se nas áreas urbanas e Peri-

urbana do município de Caxias-MA, entre as coordenadas 2º 30’ e 7” Latitude Sul e 

medianos 43º e 46º Longitude Oeste. As coletas foram realizadas no período seco e 

chuvoso, foram avaliados fatores ambientais e físico-químicos como temperatura, 

condutividade, pH.  Em cada igarapé, foi amostrada uma seção de 50m, dividida em cinco 

pontos, com 10m cada. Os espécimes foram coletados com auxilio de rede entomológica 

em D (rapiché) e catação manual nos substratos bancos de folhas, troncos e raízes 

submersas na correnteza, e macrófitas, em áreas de correnteza ou remanso Foram coletados 

nos igarapés um total 4467 espécimes de Trichoptera, deste total 314 espécimes para o 

igarapé Riachão, 1391 espécimes para o igarapé Ponte, 44 espécimes para o igarapé Seixo, 

453 espécimes para Ig. Itapecuruzinho, 242 espécimes para o igarapé Sítio Tarumã e 2023 

para o Ig. São José, distribuídos em um total de cinco família e seis gêneros. Quanto à 

abundância e riqueza (observada e estimada) dos gêneros por igarapés, o Ig. Tarumã foi o 

mais representativo, e o gênero Smicrideas foi o mais abundante para os igarapés. (Tabela 

1).  Foram coletados um total de 170 espécimes de Trichoptera distribuídos em alguns 

trechos do Rio Itapecuru, sendo 43 espécimes para o Jacurutu, 24 Pé da Serra e Olho 

d’água 102. (Tabela 2). Em relação aos parâmetros ambientais e físico-químicos se nota 

que a temperatura e a condutibilidade no igarapé Ponte, com relação às famílias têm 

grande influência na distribuição e abundâncias, pois estes fatores se mostraram bastante 

alterados (figura 1). Os demais fatores não se mostraram ter influenciado neste momento 

na comunidade de Trichoptera, tanto para os igarapés como para os rios. 
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Tabela. 1  Abundancia e riqueza de cada gênero, número de larvas de Trichoptera por 

igarapé, nos igarapés amostrados em Caxias, MA.; 

 

 

Tabela. 2 Abundancia e riqueza de cada gênero, número de larvas de Trichoptera em 

alguns trechos do rio Itapecuru em Caxias, MA 
   Rio Itapecuru   

Família Gêneros Jacurutu Pé da Serra  Olho d´agua Total 

Hydropsychidae Smicridea  39 23 93 155 

 Macronema 0 1 0 1 

Leptoceridae Nectopsyche 1 1 0 2 

Helicopsychidae Helicopsychide 2 0 9 11 

Hydroptilidae Hydroptilida  1 0 0 1 

 Riqueza 4 3 2 170 

 Abundancia 43 24 102  

 

 

 

 

Família Gêneros 
Ig. São 

José 
Ig. 

Seixo 
Ig. 

Ponte 
Ig. 

Tarumã 
Ig. 

Riachão 

Ig. 

Itapecuru

zinho Total 

Hydropsychidae Smicridea 2020 17 252 175 29 32 2525 

 

Macronema 0 0 0 10 0 1 11 

Leptoceridae Triplictides 0 0 0 1 0 0 1 

Helicopsychidae Helicopsychide 0 18 1139 11 0 3 1171 

Philopotamidae Chimarra 0 9 0 45 285 417 756 

Hydroptilidae Neotrichia 3 0 0 0 0 0 3 

 

Riqueza 2 3 2 5 2 4 

 

 

Abundancia 2023 44 1391 242 314 453 

 

 

Des. Padrão 824,42 8,62 455,71 67,99 114,57 167,76 
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Figura 1 A-B. Fatores físico-químicos mensurado nos igarapés e nos trechos do Rio 

Itapecuru Temp= Temperatura dos ambientes; pH = Potencial Hidrogeniônico e Cond = 

condutividade elétrica 

 

O presente estudo fornece informações pioneiras sobre diversidade, riqueza e abundância 

da comunidade de Trichoptera para cursos d’água dos afluentes do Rio Itapecuru, e os 

diferentes táxons coletadas, considerados como novos registros tanto para a cidade de 

Caxias, quanto para o Estado do Maranhão. 

 

Palavra-chave: Trichoptera, Rio Itapecuru, Bioindicadores. 
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ESTRUTURAÇÃO POPULACIONAL EM HOLOCHILUS (CRICETIDAE) DA 

BAIXADA MARANHENSE. 
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Os roedores constituem a ordem mais diversificada da fauna atual de mamíferos e a mais 

abundante na Região Neotropical, onde as famílias mais representativas são  Echimiydae  e  

Cricetidae (REIG, 1981; EISENBERG e REDFORD, 1999). A família Cricetidae, na qual 

se enquadra o gênero Holochilus, compreende seis subfamílias, 130 gêneros e mais de 600 

espécies, sendo uma das maiores famílias de mamíferos. O aprofundamento no estudo das 

populações de Holochilus sciureus da região da Baixada Maranhense poderá contribuir 

com o entendimento dos limites de distribuição das espécies do gênero, assim como na 

compreensão da dinâmica das populações de roedores. Este trabalho teve como objetivo a 

descrição de seqüências de DNA mitocondrial (gene Citocromo b) de espécimes do gênero 

Holochilus sciureus (Cricetidae) do município de São Bento – MA, a fim de contribuir 

com o entendimento da estruturação populacional deste roedor na região. Ao todo foram 

obtidos tecidos biológicos de 68 espécimes distribuidos em quatro pontos de coleta. Para as 

análises moleculares, a extração de DNA foi realizada através da técnica de SAMBROOK 

et al (1989), que utiliza fenol/clorofórmio, e os segmentos genomicos foram obtidos 

através de PCR (Polimerase Chain Reaction) utilizando as seguintes combinações de 

primers MVZ05 + MVZ14; LBE05 + H15767 (SMITH e PATTON, 1993) para o 

citocromo b. O material amplificado foi encaminhado para analise em sequenciador 

automático. As sequencias foram editadas e alinhadas atraves do programa Mega 6.0. 

Indices de diversidade foram gerados utilizando o DNAsp 5.10 e uma rede de haplótipos 

foi construída utilizando o Programa Network 2.0 e adicionando sequencias de H. 

chacarius (H10) e H. brasiliensis (H 01 e 09) obtidas do GenBank. Dentre as amostras 

amplificadas apenas 14 resultaram em bons produtos de sequenciamento (630pb cada) e 

são todas provenientes do mesmo ponto de coleta. Estas descreveram 8 haplótipos, indices 

de HD: 0,98 e Pi:0,021, mostrando que o gene é muito informativo para a espécie, que 

apresenta altos indices de diversidade genética. A rede de haplótipos gerada indica a 

divergencia entre os haplótipos amostrados (Fig.1). A diversidade genética encontrada para 

o roedor foi de grande relevância para o estudo, já que estes ate os dias atuais, apresentam 

poucas informações quanto a sua espécie. 
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Figura 1. Rede de haplótipos gerada apartir de 630pb do gene citocromo b de espécimes 

de Holochilus sciureus da Baixada Maranhense. Os números próximos aos ramos indicam 

passos mutacionais. 

 

Apesar dos resultados obtidos não permitirem a abordagem da estruturação populacional, 

contribuem com o conhecimento desta espécie de roedor ainda pouco estudada. Mais 

análises serão adicionadas ao trabalho no sentido de elucidar a estruturação populacional 

de Holochilus na Baixada Maranhense. 

 

Palavras-chave: Roedores, Holochilus, Baixada Maranhense. 
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IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA DE PEIXES DA APA DO 

INHAMUM, CAXIAS/MA. 
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Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura – CESC/UEMA. 

 

Orientador: Elmary da Costa FRAGA. 

Prof. Dr. do Departamento de Química e Biologia - CESC/UEMA. 

 

Co-orientadora: Maria Claudene BARROS - CESC/UEMA 

Profª. Drª. do Departamento de Química e Biologia - CESC/UEMA. 

 

Colaboradora:cIracilda Sampaio. 

Profª. Drª. do Campus de Bragança – IECOS/UFPA. 

 

O DNA barcode vem sendo utilizado como método auxiliar na identificação de espécies e 

pode ser obtido de modo relativamente rápido e barato, sendo suficiente para identificar 

muitos metazoários em nível de espécie (HEBERT et al., 2003). Além do gene COI, o 

gene mitocondrial rRNA16S, também tem se revelado um bom marcador na diferenciação 

de peixes. Neste trabalho, objetivou-se realizar a identificação e caracterização genética 

das espécies de peixes da Área de Proteção Ambiental (APA) Municipal do Inhamum, a 

partir de sequências dos genes COI e rRNA 16S.  Para a coleta foram utilizados vários 

apetrechos de pesca e os espécimes coletados foram identificados com auxílio de literatura 

específica e confirmados por especialista. O DNA total foi isolado pela utilização do 

protocolo de fenol-clorofórmio e os fragmentos dos genes mitocondriais COI e rRNA 16S 

foram amplificados através da técnica de PCR. Os produtos das PCRs foram sequenciados 

utilizando-se o método didesoxiterminal. Foram obtidas um total de 50 sequências tanto do 

gene COI como do gene rRNA 16S. As árvores filogenéticas de agrupamento de vizinhos 

utilizando o modelo Kimura-2-parâmetros (K2P) revelaram clados fortemente suportados 

com 100% de bootstrap, para ambos os genes (Figura 1 e 2). Cada um dos clados 

corresponde a uma espécie. O valor médio de distância intraespecífica para os peixes 

analisados foi de 0,22% para o gene COI, valor este próximo ao encontrados em outros 

trabalhos envolvendo o DNA barcode de peixes (CARVALHO et al., 2011b; PEREIRA et 

al., 2013) e 0,02% para o gene rRNA 16S. A distância entre as espécies Gymnotus carapo 

e Gymnotus sp, para o gene COI, foi de 7,9%, e de 2,6% para o gene rRNA 16S, indicando 

a ocorrência de espécies distintas. Quando feita a comparação com sequências da 

plataforma BOLD, foi observado que a identificação molecular corrobora com a 

identificação morfológica para as espécies Hoplias malabaricus, G. carapo e Aequidens 

tetramerus com similaridades genéticas de 97,64%, 99,37% e 98,41%, respectivamente 

(Tabela 1). Além disso, identificou-se, através do DNA barcode, Bryconops affinis 

apresentando percentual de similaridade genética de 99,06% (Tabela 1), esta espécie, 

quando analisada os caracteres morfológicos, a identificação chegou apenas em nível de 

gênero. Também, a identificação morfológica para P. parnahybae divergiu da identificação 

molecular que apontou para Pimelodella vittata com similaridade genética de 99,37%. 

Essa espécie já foi registrada no nordeste brasileiro, na bacia do rio São Francisco, isso 

fortifica a evidencia de ocorrência dessa espécie na APA do Inhamum. A metodologia 

barcode permitiu a correta identificação das espécies analisadas na APA Municipal do 

Inhamum apresentando um padrão similar de divergência genética para o gene COI, onde a 

média de divergência observada dentro de cada espécie é relativamente baixa e distinta de 
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todas as outras espécies, assim como o fragmento do gene rRNA 16S corroborou com os 

dados obtidos para o DNA barcode.  

 

Figura 1 - Arvore filogenética gerada a partir do método de Agrupamento de Vizinhos 

utilizando o modelo K2P para o gene COI. Os números dos nós representam os valores de 

bootstrap (1000 pseudoréplicas). Os valores entre parênteses representam número de 

espécimes analisados. 
 

 

Figura 2 - Árvore filogenética gerada a partir do método de Agrupamento de Vizinhos 

utilizando o modelo K2P de distância para o gene rRNA 16S. Os números dos nós 

representam os valores de bootstrap (1000 pseudoréplicas); valores entre parêntese 

representam o número de espécimes analisados. 
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Tabela 1 - Identificação molecular das amostras de peixes da Área de Proteção Ambiental 

Municipal do Inhamum realizada através de comparações das nossas sequências com 

sequências disponíveis na plataforma BOLDsystems para o gene COI e seus respectivos 

registros numéricos (RN). 

 

Palavras-chave: Peixes. COI. rRNA 16S 
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Morfológica Molecular Similaridade (%) RN 

H. malabaricus H. malabaricus 97,64 * 

G. carapo G. carapo 99,37 BOLD:AAB6212 

A. tetramerus A. tetramerus 98,41 BOLD:AAD8366 

Bryconops sp. B. affinis 99,06 BOLD:AAF6579 

Pimelodella sp. P. vittata 99,37 BOLD:AAD0882 
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Segundo Baileyet al. (1992) a podridão é uma antracnose e o principal fator de depreciação 

em frutos pós-colheita, sendo geralmente causada pelo fungo Colletotrichum 

gloeosporioides. O presente trabalho objetivou-se avaliar a eficácia do extrato do noni 

(Morinda citrifolia) no controle do Colletotrichum gloeosporioides em frutos na pós- 

colheitas como uma alternativa sustentável. Frutos e folhas de noni foram coletados na 

Fazenda Escola/UEMA /Campus São Luís, para a obtenção do Extrato Botânico 

Hidroalcóolico. Os isolados patogênicos foram obtidos de lesões típicas de antracnose em 

frutos de banana, maracujá, mamão e goiaba. Foram utilizadas quatro concentrações do 

extrato, sendoestas 4,54mg/mL (2%), 9,08mg/mL(4%) e 13,62mg/mL (6%), 18,16mg/mL 

(8%), além da testemunha (0%), em meio de cultura BDA (in vitro) e em frutos maduros 

pós-colheita (in vivo).As análises estatísticas foram feitas pelo programa estatístico 

Assistat7.7 beta. Os resultados da avaliação do potencial do extrato de noni na inibição do 

crescimento micelial do patógeno Colletotrichum gloeosporioide in vitro demonstraram 

que o extrato apresenta efeito para a espécie em frutos de mamão, maracujá, banana e 

goiaba, no que desrespeito ao cálculo do crescimento Micelial do fungo após 6-8 dias de 

incubação (Tabela 1), apresentando uma inibição em 100% do crescimento micelial do C. 

gloeosporioides do fruto do maracujá em todas as concentrações. Em todos os fungos dos 

frutos, nas concentrações de 18,16 mg/mL (8%) não houve um desenvolvimento micelial 

durante todo o período de avaliação. Observou-se uma redução gradativa no 

desenvolvimento micelial do fungo C. gloeosporioides da banana a partir da concentração 

4,54 até 18,16mg/mL, e redução significativas a partir da concentração 9,08 mg/mL à 

18,16mg/mLpara o C. gloeosporioides dos frutos de mamão e goiaba(Figura1). Verificado 

assim, inibições referentes ao desenvolvimento micelial fúngicos, diretamente proporcional 

às concentrações utilizadas. Sendo que resultados semelhantes foram descritos por Ribeiro 

e Bedendo (1999) em trabalhos realizados com extratos aquosos de alho, mamona, hortelã 

e pimenta. Na avaliação in vivo (Tabela 2) observou-se que o extrato botânico de noni 

apresentou efeito sobre o crescimento miscelial do fungo C. gloeosporioides, após 6 dias 

de incubação, para os frutos de banana, maracujá, mamão e goiaba. Apresentando um 

melhor resultado na concentração maior 18,16 mg/mL para ambos os frutos, uma vez que 

os mesmos apresentaram uma diminuição significativa no crescimento miscelial nessa 

concentração, quando comparadas as testemunhas. Quando analisados isoladamente o fruto 

da banana apresentou uma diminuição no crescimento miscelial apenas na maior 

concentração 18,16 mg/mL; os frutos de maracujá, mamão e goiaba apresentaram uma 

diminuição gradativa no crescimento miscelial a partir da concentração 9,08 à 

concentração 18,16mg/mL, ou seja, as três maiores concentrações 9,08, 13,62, 
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18,16mg/mL mostraram-se eficientes no controle do fungo isolado de frutos de maracujá, 

mamão e goiaba, quando comparadas as testemunhas.  

 

Tabela 1-Efeito de diferentes concentrações do extrato de noni in vitro, na análise do 

crescimento micelial sobre o fungo Colletotrichum gloesporioides obtidos de frutos de 

banana, maracujá, mamão e goiaba após 6-8 dias de incubação. 

Colletotrichum gloeosporioides obtido de diferentes frutos em pós-colheita 

 Crescimento micelial (cm)* 

Concentrações 

(mg/mL) 

Banana Maracujá Mamão Goiaba 

4,54 6,10 b 0,00 b 5,81 ab 6,62 ab 

9,08 4,71 c 0,00 b 4,40 bc 4,00  b 

13,62 3,45 c 0,00 b 2,58 cd 3,88  bc 

18,16 0,00 d 0,00 b 0,00 d 0,00  c 

Testemunha 8,81 a 6,90 a 7,77 a 8,25 a 

CV % 13,29 46,31 31,12 31,12 
As Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao 

nível de 5% de probabilidade. *Valores obtidos no 6°- 8° dia do experimento. CV% = Coeficiente de 

variação em %. 

 

Tabela 2 - Efeito de diferentes concentrações do extrato de noni in vivo, na análise do 

crescimento micelial sobre o fungo Colletotrichum gloesporioides obtidos de frutos de 

banana, maracujá, mamão e goiaba após 6 dias de incubação. 

Colletotrichum gloeosporioides obtido de diferentes frutos em pós-colheita 

 Crescimento micelial (cm)* 

Concentrações 

(mg/mL) 

Banana Maracujá Mamão 

 
Goiaba 

4,54 1,97 a 1,63  ab 1,52 ab 1,63 a 

9,08 1,95 a 1,26 bc 1,18  bc 1,27 bc 

13,62 1,60ab 1,00   c        1,00  c 1,11 c 

18,16 1,10 b 0,55   d 0,55 d 0,55d 

Testemunha 2,26 a 2,12   a        2,23  a 1,98a 

CV % 17,93 13,90 22,87 32,25 
As Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey ao 

nível de 5% de probabilidade. *Valores obtidos no 6° dia do experimento. CV% = Coeficiente de variação 

em %. 

 

Comparando-se o crescimento miscelial do C. gloeosporioides, in vitro e in vivo em todas 

os frutos, percebeu-se que in vitro não houve um desenvolvimento miscelial na maior 

concentração 18,16 mg/mL, já na avaliação in vivo houve um desenvolvimento, entretanto 

bem reduzido quando comparado a testemunha. Sendo que na literatura não se encontrou 

trabalhos que reportem tal divergência, assim, estudos mais detalhados devem ser feitos a 

respeito do mecanismo de supressão do patógeno pelo hospedeiro, com a adição de 

diferentes compostos presentes no extrato botânico de noni, além de analises na 

composição físico-química do extrato. A fim de deduzir se a mesma estimula os 

mecanismos naturais de defesa do patógeno ou até mesmo do hospedeiro, como por 

exemplo, se é essa produção de compostos que interferem negativamente ou positivamente 

no crescimento micelial do fungo. No presente trabalho observou-se um retardamento no 

amadurecimento nos frutos de mamão que receberam os tratamentos com o extrato de 

noni, enquanto que as testemunhas depreciaram-se mais rapidamente; nos frutos de goiaba, 

também foi observado tal retardamento, entretanto na goiaba o retardo se deu nos 

tratamentos com as maiores concentrações, no caso nas de 13,62 e 18,16 mg/mL. Devido à 
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escassez na literatura não foi possível confrontar tais resultados, carecendo de mais estudos 

para avaliar a possível existência de tal efeito. Contudo, sabe-se que umas séries de 

alterações químicas e físicas ocorrem durante o período de armazenamento dos frutos, as 

quais diminuem a qualidade, conduzindo à senescência e morte dos mesmos. Tais 

mudanças se justificam pelo fato de que os frutos são produtos que, após serem colhidos, 

continuam vivos, com as funções ativas do metabolismo vegetal, como respiração e 

transpiração (EMBRAPA, 2007).Em sumo pode-se inferir que o uso do extrato botânico 

hidroalcoólico de noni no controle in vitro e in vivo da antracnose dos frutos pós-colheita 

de banana, maracujá, mamão e goiaba causada pelo fungo C. gloesporioides,apresentou 

eficácia, controlando o patógeno. Contudo, são necessárias, novas investigações em 

condição de campo, bem como o isolamento e identificação de compostos químicos 

presentes no extrato do noni que promovam efeitos fungistáticos e fungicidas.  Estudos 

mais detalhados também precisam ser elaborados para a verificação da possível relação de 

extratos botânicos e o retardamento do amadurecimento dos frutos pós- colheitas, 

observado neste trabalho. 

 

 
Figura 1 – Crescimento micelial de C. gloeosporioides de: banana (A); maracujá (B); 

mamão (C); e goiaba (D) em meio BDA nas concentrações 4,54mg/mL (2%); 9,08 mg/mL 

(4%);13,62 mg/mL (6%);18,16 mg/mL (8%); e  Testemunha (0%), referente ao extrato de 

noni após 6-8 dias de incubação.  

 

Palavras-chave: Antracnose; extrato de noni; frutas pós-colheitas. 
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O micronúcleo (MN) é um pequeno fragmento de cromatina separado do núcleo principal, 

sendo este de morfologia igual ao núcleo principal, porém, de tamanho inferior (COSTA, 

2012; FREIRE, 2008). A formação do micronúcleo é o resultado de três fatores que atuam 

de formas distintas, são estes: falhas mitóticas, alterações cromossômicas estruturais e por 

indução de agentes genotóxicos (CARRARD, 2007). Trabalhos relacionados a 

micronúcleo písceo como biomarcador de danos genotóxicos em peixes de áreas 

protegidas do Maranhão são escassos, fazendo-se necessária uma investigação com esse 

tipo de metodologia para avaliação da qualidade da biota de Unidades de Conservação de 

São Luís, visto que tais ambientes encontram-se nas proximidades da Zona Industrial da 

capital maranhense. Neste estudo objetivou-se validar micronúcleos como biomarcadores 

de danos genotóxicos em Oreochromis niloticus (tilápia-do-nilo) proveniente de lagoas de 

cultivo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Maracanã, São Luís – MA. Em campo, 

foram registrados os parâmetros abióticos da água (pH e temperatura) da lagoa de cultivo 

em que foram coletados os 24 exemplares de tilápia. Posteriormente, foi coletado sangue 

de cada exemplar pelos vasos sanguíneos da brânquia, com o auxilio de seringas 

descartáveis heparinizadas. Uma gota de sangue foi depositada em uma lâmina 

microscópica para a realização do esfregaço. As lâminas foram deixadas em temperatura 

ambiente por 24 horas para secagem e depois fixadas em etanol absoluto por 30 minutos. 

Depois de secas, as lâminas foram coradas em Giemsa 10% diluída em tampão fosfato, pH 

6,8. A determinação da frequência de micronúcleos foi realizada pela contagem em 2000 

células por lâmina em microscopia óptica. Em laboratório foram registrados os dados 

biométricos dos peixes relacionados a comprimento total (Lt) e comprimento zoológico 

(Lz) em cm, peso total (Wt) e peso das gônadas (Wg) em g, além do cálculo dos índices 

somáticos. Os dados obtidos sobre a frequência de micronúcleos, biometria da espécie e 

índices somáticos foram analisados através da correlação de Pearson. Os resultados dos 

parâmetros abióticos dos criatórios de peixes localizadas na APA do Maracanã podem ser 

considerados dentro dos padrões normais para a área de estudo (água doce da classe 2 

destinada à piscicultura), conforme padrões indicados na Resolução número 357 

(CONAMA, 2005). Os dados relativos à biometria da espécie foram: 21,52±2,83cm para o 

comprimento total; 16,58±2, o 45cm para comprimento zoológico; 165,1±59,8g para o 

peso total, na primeira coleta; e na segunda coleta foram: 17,35±4,2cm para o 

comprimento total; 13,47±3,19 cm para comprimento zoológico; 54,42±55,45g para o peso 

total. Segundo Moreira et al. (2001), os dados sobre a estimativa das medidas de 

comprimento padrão e do peso total em peixes de tanque, indicam que os exemplares 

apresentam-se com tamanhos e pesos inadequados para o padrão da tilapicultura adotado 
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no Brasil. Quando as características corporais em fêmeas foram correlacionadas com a 

frequência de micronúcleos, observou-se uma relação de significância (Figura 1). As 

fêmeas amostradas no presente estudo estavam no estágio de maturação gonadal EG2 (em 

maturação) e EG3 (maduro), apresentando uma maior frequência de micronúcleos em 

relação aos machos. Quanto à analise dos micronúcleos, morfologicamente apresentaram-

se bem próximo ao núcleo, com coloração similar a do núcleo principal e com o formato 

arredondado (Figura 2). No total, foram observados 72 micronúcleos em indivíduos de 

Oreochromis niloticus (Tabela 1), indicando que a espécie cultivada (especialmente as 

fêmeas) está sendo exposta a agentes genotóxicos, os quais estão induzindo alterações 

genéticas nas células sanguíneas dos peixes amostrados. As análises de micronúcleo 

demonstram que os peixes estão estressados por interferências no ambiente, e, portanto, 

faz-se necessário a continuidade das análises para monitorar os impactos na Unidade de 

Conservação. 

 

 

 

 

Figura 1 – Correlação entre Peso Total e frequência de 

micronúcleos em fêmeas de Oreochromis niloticus. 

 

 

 

 

Figura 2 - Fotomicrografia dos eritrócitos de Oreochromis niloticus. A: 

eritrócito normal (seta preta); B: micronúcleo (seta vermelha). Giemsa. 

1000x 
Fonte: Registro de pesquisa (2014). 
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Tabela 1 – Alterações nucleares e frequência de micronúcleos em eritrócitos de O. 

niloticus da Lagoa Serena, APA do Maracanã. 

Lagoa Serena N° de exemplares amostrados Micronúcleo (MN) 

Jan/2014 14 43 

Out/2014 10 29 

 

Palavras-chave: Maranhão. Micronúcleo. Tilápia. 
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3.3 CIÊNCIAS DA SAÚDE 
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AVALIAÇÃO DAS ALTERAÇÕES HEPÁTICAS EM PACIENTES COM 

INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE. 

 

Orientanda: Ana Patrícia Nunes BARROS – Bolsista PIBIC/UEMA.  

Acadêmica do Curso de Medicina – CESC/UEMA. 

 

Orientadora: Lucielma Salmito Soares PINTO. 
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No Brasil, a prevalência da infecção pela Hepatite C (HCV) é de cerca de 1,2%. Entre 

pacientes tratados por hemodiálise, este número é de cerca de 30,9%. Segundo o Censo da 

Sociedade Brasileira de Nefrologia de 2011, o número estimado de pacientes em diálise foi 

de 91.314 pacientes. Os pacientes HCV positivos apresentam uma taxa de mortalidade de 

até 41% maior que os demais pacientes submetidos a hemodiálise. A associação entre a 

hepatite C e variáveis clínicas e laboratoriais são pobremente compreendidas e ainda há 

poucos estudos relacionando tais variáveis e a evolução da infecção. Objetivou-se com o 

presente trabalho avaliar as alterações hepáticas e características laboratoriais em pacientes 

com insuficiência renal crônica submetidos à tratamento dialítico, correlacionando com o 

tempo de realização da hemodiálise e analisando a função hepática dos pacientes que 

possuem hepatopatias e dos que não possuem. A pesquisa caracterizou-se por um estudo 

transversal do tipo descritivo, o qual foi realizado em um centro de hemodiálise do 

município de Caixas-MA, tendo como amostra 213 pacientes submetidos a hemodiálise. 

Os dados pessoais e laboratoriais foram obtidos a partir da observação de prontuários e 

preenchimento de questionários. Os dados foram submetidos ao programa estatístico Excel 

e transformados em gráficos.  Os pacientes distribuíram-se nas faixas etárias de 8 a 87 anos 

(média de 52,3 anos ), sendo que houve maior prevalência de pacientes do gênero 

masculino (67%), corroborando com o relatório do censo brasileiro de diálise (2011), 

apenas com pequenas variações percentuais (Sesso, 2012). A prevalência descrita para 

pacientes sob hemodiálise no Brasil é menor, de 5,5% (Sesso, 2012). Entretanto, este dado 

é muito variável mesmo na literatura recente, podendo-se encontrar valores de 8,4% a 

52%, dependendo da região estudada e das técnicas diagnósticas adotadas. Dentre os 

pacientes, 52% eram casados e 33% com ensino fundamental incompleto. A positividade 

ao HCV foi de 3,3% (6 homens e 1 mulher)(Gráfico 01). Comparando-se os grupos HCV 

positivo e negativo, o tempo médio de hemodiálise foi de 209 meses e 53 meses, 

respectivamente. Houve diferença entre os valores médios laboratoriais de transaminases 

(TGP), de 48,7 para o primeiro grupo e 30,8 no segundo grupo. Porém, destaca-se que 

embora a doença hepática possa variar desde mínima hepatite até cirrose, os níveis das 

enzimas hepáticas estão geralmente dentro da normalidade em indivíduos sob tratamento 

dialítico e com infecção pelo HCV (Abensur 2004, Busato 2011). Um marcador utilizado 

para pacientes renais crônicos é a ferritina, cujos valores médios foram de 1446,3 e 1079,3, 

para HCV positivo e negativo, respectivamente (Gráficos 2 e 3). A ferritina sérica é a 

principal molécula de estocagem do ferro, tende a aumentar moderadamente na presença 

de processos inflamatórios. Desta forma, A hepatite C mostrou-se relacionada ao tempo de 

diálise e a alterações em alguns índices laboratoriais, como transaminases e ferritina. 

Mesmo assim, é importante que mais estudos sejam realizados a fim de possibilitar melhor 

compreensão no mecanismo e valor destas alterações para os pacientes HCV positivos. 
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ANÁLISE DE PROTEÍNAS TOTAIS E GLICOSE NO COLOSTRO 

RELACIONADOS AO IMC DE ADOLESCENTES PUÉRPERAS NO MOMENTO 

PÓS-PARTO. 

 

Orientanda: Camilla Duarte RIBEIRO – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Medicina – CESC/UEMA. 

 

Orientadora: Christianne Silva BARRETO. 

Profª. Drª. do Departamento de Medicina CESC/UEMA. 

 

Colaboradores: Almir José Guimarães GOUVEIA – Graduando em  

Medicina/UEMA; Lara Mota PEREIRA – Graduanda em Medicina/UEMA. 

 

O Colostro é uma forma de leite de baixo volume secretado pela maioria dos mamíferos 

nos primeiros dias de amamentação pós-parto. É caracterizado por apresentar alta 

concentração de proteína, imunoglobulinas, sódio e cloreto e baixa concentração de 

lactose, potássio, glicose e citrato diferente do leite maduro (ALLEN, 1991). A idade da 

nutriz é um fator que pode afetar o volume e a composição do leite produzido (CALIL et. 

al., 1992). A ingestão de uma dieta adequada e um acompanhamento nutricional efetivo 

são importantes para a mãe, devido ao seu estado fisiológico (GUERRA et al, 2007). A 

desnutrição ao término da prenhez é preocupante, tendo em vista as dificuldades que pode 

acarretar para amamentação (FURLAN et al, 2003). Objetivou-se com este trabalho 

analisar as concentrações de proteínas totais e glicose do colostro associado ao IMC das 

adolescentes gestantes no momento pós-parto. No período de um ano foram entrevistadas 

56 que deram entrada na Maternidade Municipal Carmosina Coutinho e que preenchiam os 

requisitos necessários para a realização da pesquisa (ter sido assistida na maternidade, ter 

entre 12 e 19 anos, gestação de um concepto único e ausência de doenças crônicas durante 

a gestação). As amostras de colostro foram colhidas das duas mamas em tubos plásticos de 

4mL, sendo armazenado em duplicata e congelado (4ºC). Foi aplicado também um 

questionário com perguntas fechadas contendo informações de entrevistas com a mãe, com 

objetivo de obter algumas variáveis, tais como: idade, peso, altura, escolaridade, estado 

civil, raça, renda familiar, tipo de parto, número de gestações, abortamento e breve 

histórico patológico pessoal. O IMC pós-gestacional variou entre 19,78 kg/m2 e 32,86 

kg/m2. A avaliação nutricional foi feita por meio do acompanhamento do ganho de peso da 

mãe através do cálculo do índice de massa corpórea (IMC) associado à idade gestacional 

(IG) (SILVA, 2007). De acordo com os dados colhidos e através da análise da tabela de 

diagnóstico nutricional da gestante conforme o índice de massa corporal (IMC) e a idade 

gestacional (ATALAH, 1997), 39,2% (n=22) das puérperas apresentou baixo peso na 

gestação em relação à idade gestacional, 39,2% (n=22) apresentou peso adequado, 21,6% 

(n=12), sobrepeso (Figura 1). 
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Figura1: Relação IMC X Idade Gestacional (Atalah, 1997) 

Para a análise bioquímica de proteínas totais foi empregada a técnica do do biureto. Os 

resultados mostraram que o nível de nutrição da mãe adolescente não interferiu nos 

resultados significativamente (Tabela 1). 

Tabela 1 – Concentração de proteínas totais (g/dL) no colostro de nutrizes adolescentes de 

acordo com o nível nutricional. Número, média e desvio padrão. 

NÍVEL NUTRICIONAL PROTEÍNAS TOTAIS 

N          MÉDIA   ±       DP 

BAIXO PESO 22            1,59      ±       0,81   

ADEQUADO 22            2,10      ±       1,12 

SOBREPESO 12            1,77      ±       1,13 

 

Embora usando metodologia diferente, resultados semelhantes foram descritos por Macy 

(1949) e Comitee on Nutrition (1960), isto com relação a mães com peso nutricional 

adequado, 2,90 g/dL, já com relação às mães de baixo peso nutricional, os resultados foram 

muito discordantes, 2,70 g/dL. As concentrações de proteínas totais encontradas por 

Coelho (1989) foram maiores do que as do presente estudo, apesar da utilização de 

metodologias iguais. Tais diferenças podem ter ocorrido devido ao complexo processo: 

estocagem, congelamento, descongelamento e algumas variações de temperatura que 

podem ter ocorrido durante esse processo. Lipsman et al (1985) relataram em seu trabalho 

valorem maiores de proteínas no colostro de mães adolescentes em comparação ao de mães 

adultas, embora essas diferenças não foram significantes. Já Brasil et al (1991) 

descreveram que a média da concentração de proteínas totais foi significativamente maior 

no leite de mães adolescentes (2,9 ± 1,4 g/dL) do que no de mães adultas (2,1 ± 0,8 g/dL). 

A explicação encontrada foi a que no período da puberdade há um aumento dos níveis de 

prolactina. A estimulação das células secretoras pela prolactina aumenta a síntese de 

lactose, gordura e proteína necessárias para a produção do leite. A análise bioquímica da 
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glicose foi realizada através do método enzimático. Com relação aos seus resultados, não 

foi encontrado na literatura trabalhos que tenham estudado a relação entre os níveis do 

monossacarídeo e do nível nutricional de nutrizes adolescentes. Os relatos existentes fazem 

comparação entre a lactose, um dissacarídeo formado pela glicose e galactose, e o colostro 

de mães adultas ou então analisam o total de carboidratos existentes no colostro de mães 

adultas. Calil et al (1992) relataram níveis de glicose iguais a 14 mg/dL em colostro de 

mães adultas, o resultado se assemelhou aos encontrados no presente trabalho (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Concentração de glicose (mg/dL) no colostro de nutrizes adolescentes de 

acordo com o nível nutricional. Número, média e desvio padrão. 

NÍVEL NUTRICIONAL GLICOSE 

N          MÉDIA   ±      DP 

BAIXO PESO 22          15,68      ±       1,54  

ADEQUADO 22          15,9        ±       2,04 

SOBREPESO 12          15,83      ±       2,07 

 

As diferenças de condição nutricional pouco interferem na concentração de proteínas totais 

e glicose. Portanto, não é uma condição que contra-indique ou limite o aleitamento 

materno. 

 

Palavras-chave: análise. colostro. adolescentes. 
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INVESTIGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ROTAVIROSES EM CRIANÇAS COM 

DIARRÉIA AGUDA ADMITIDAS NO HOSPITAL INFANTIL DO MUNICÍPIO 

DE CAXIAS/MA. 

 

Orientando: Gabriel Ibiapina do Monte Ruben SIQUEIRA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmico do Curso de Medicina – CESC/UEMA. 

 

Orientador: Francisco Laurindo da SILVA.  

Prof. Dr. do Departamento de Microbiologia. CESC/UEMA. 

 

A doença diarreica da criança é, ainda nos dias correntes, uma síndrome frequente, estando 

entre as principais causas de consulta, internação e de letalidade, sobretudo nos países em 

desenvolvimento. No Brasil, a maior casuística ocorre na região Nordeste (SCHNACK, 

2003). Embora muitos enteropatógenos sejam incriminados na diarreia, o rotavírus tem 

sido reconhecido como a sua principal causa em crianças em todo o mundo. Nos casos 

mais graves atendidos em centros de tratamento, desidratação grave e desequilíbrio 

eletrolítico foram observados. A infecção sintomática geralmente ocorre na faixa etária de 

6 a 24 meses, porém pode acometer indivíduo de qualquer idade. Recém-nascidos e 

crianças até os 4 meses raramente apresentam a doença sintomática, em função da proteção 

conferida pelos anticorpos maternos (LINHARES et al., 1989). Cerca de 30% a 50% das 

crianças apresentam febre de maior ou igual a 39ºC precedida do início da diarreia. As 

fezes são aquosas, isotônicas e raramente contêm muco, sangue ou leucócitos com número 

aumentado (CARMONA, 2010). Atualmente estão sendo comercializadas duas vacinas 

contra o rotavírus, ambas largamente testadas em países em vias de desenvolvimento e 

industrializados, muito seguras e particularmente eficazes na prevenção das GEA por este 

vírus (RODRIGUES et al, 2007). Objetivou-se com este trabalho detectar a presença de 

rotavírus em amostras fecais de crianças com diarreia aguda com idade inferior a 5 anos 

atendidas no Hospital Infantil Público de Caxias – MA (Dr. João Viana), através de teste 

imunocromatográfico. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, com abordagem 

experimental, sobre a ocorrência de rotavírus nas fezes diarreicas de crianças com idade 

inferior a 5 anos. Foram estudadas 100 amostras de fezes de crianças de ambos os sexos, 

acometidas por diarreia aguda, atendidas no Hospital Infantil Dr. João Viana. Fezes 

diarreicas das crianças foram coletadas e encaminhadas ao laboratório de Microbiologia e 

Imunologia da UEMA, morro Alecrim, onde foram processadas. De cada amostra, um 

grama de fezes foi posta em 5 mL de soro fisiológico estéril e homogeneizada em vórtex. 

Essa suspensão de fezes foi posta em repouso até decantação. A fita de 

imunocromatografia foi introduzida no tubo com a suspensão de fezes, somente no 

sobrenadante. O aparecimento de duas marcas coloridas na fita revelava teste positivo para 

rotavírus nas fezes das crianças. Crianças com diarreia por período superior a 15 dias de 

duração, com internação hospitalar por qualquer patologia, e aqueles submetidos a 

tratamento antimicrobiano ou antiparasitário nos 30 dias antecedentes à consulta não 

participaram da coleta. Durante o período de Novembro de 2013 à Setembro de 2014, 

foram coletadas 100 amostras de fezes de crianças internadas com doença diarreica no 

Hospital Infantil João Viana. Das 100 amostras colhidas, 57 (57%) foram de crianças do 

sexo masculino e 43(43%) foram de crianças do sexo feminino. Quanto à idade, 12 (12%) 

crianças tinham entre 0 a 6 meses, 23 (23%) entre 6 a 12 meses, 33 (33%) entre 12 a 18 

meses, 18 (18%) entre 18 a 24 meses e 14 (14%) com idade maior que 24 meses. Quanto 

às manifestações clínicas, 71 (71%) apresentaram febre e 29 (29%) não apresentaram; 34 

(34%) apresentaram diarreia sanguinolenta e 66 (66%) não apresentaram; 45 (45%) 

apresentaram vômitos associados e 55 (55%) não apresentaram, como pode ser visto no 
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gráfico 1. Quanto aos testes imunocromatográficos específicos para Rotavírus, 11 (11%) 

foram positivos e 89 (89%) negativos. Dentro do grupo de amostra que positivaram o teste 

imunocromatográfico, 7 (63,6%) foram do sexo masculino e 4 (36,4%) do sexo feminino; 

2 (18,2%) tinham entre 6 a 12 meses, 4 (36,4%) entre 12 a 18 meses e 5 (45,4%) entre 18 a 

24 meses; 11 (100%) apresentaram febre; nenhuma criança cuja amostra positivou teste 

específico para Rotavírus apresentou diarreia sanguinolenta; 8 (72,7%) crianças 

apresentaram vômitos e 3 (27,3%) não apresentaram, como pode ser visto no gráfico 2. 

 

Figura 1. Prevalência das manifestações clínicas em crianças com diarreia internadas no 

Hospital Infantil Dr. João Viana, Caxias, 2014. 

 

Figura 2. Prevalência das manifestações clínicas comumente associadas a gastroenterite 

em crianças com diarreia internadas no Hospital Infantil Dr. João Viana, cuja amostra 

colhida positivou teste para Rotavírus, Caxias, 2014. 

Concluímos, portanto, que a Rotavirose, durante Novembro de 2013 a Setembro de 2014, 

não foi a causa prevalente de internações por diarreia no município de Caxias, sendo 

responsável apenas por 11% das internações. A porcentagem da ocorrência de rotavirose 

no município de Caxias se apresentou com um valor menor que a estabelecida, 

proporcionalmente, para todo estado do Maranhão no trabalho epidemiológico de 

(LINHARES, 2000), cujos resultados apontaram para 25% de prevalência de rotavirose 

como causa de gastroenterite em crianças com idade inferior a 5 anos no estado do 

Maranhão. A prevalência reduzida pode ser justificada por fatores como a inclusão da 

vacinação oral contra Rotavírus Humano (VORH) no calendário vacinal infantil desde 

2006, possibilitando a devida imunização para a faixa etária mais susceptível, e como pela 

ausência de amostras de fezes diarreicas de crianças atendidas em nível ambulatorial, não 

incluída na pesquisa. 

Palavras-chave: Gastroenterites. Rotavírus. Diarreia Aguda. 
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Os roedores são objetos de muitas pesquisas ecológicas e epidemiológicas, consequente a 

sua abundância, à sua alta capacidade reprodutiva, além de serem hospedeiros de diversas 

espécies de ecto e endoparasitos, atuando como reservatório de diferentes bioagentes, 

como vírus, helmintos e bactérias (Kia et al., 2009; Sigrist, 2012). Dentre as doenças com 

maior relevância para a saúde pública e que podem ser transmitidas por eles, existe a 

esquistossomose (Funasa, 2007), causada pelo trematódeo do gênero Schistosoma, além da 

Febre Maculosa e o Tifo Murino transmitidos por ectoparasitos (Linardi & Guimarães, 

2000; Del Fiol et al., 2010). Nesse sentindo o roedor do gênero Holochilus encontrado na 

região de São Bento, Baixada Maranhense, apresenta-se como importante mantenedor do 

ciclo da esquistossomose nessa localidade. No entanto, com intuito de traçar o perfil 

ecológico de parasitos que esse roedor possa manter e transmitir objetivou-se realizar a 

identificação dos ectoparasitos presentes nesses animais de forma a descrever a dinâmica 

da inter-relação parasito-hospedeiro-ambiente. Para tanto foram realizados coletas mensais 

desses roedores com armadilhas do tipo Tomahawk, onde os exemplares coletados foram 

anestesiados para possibilitar a contenção mecânica. Logo após foram utilizados pentes 

finos e pinças metálicas para a retirada dos ectoparasitos, que foram armazenados em 

álcool a 70% e identificados com auxílio de chaves taxonômicas. Como resultado 

obtivemos um total de 104 roedores dentro dos quais 5406 ectoparasitos foram coletados e 

identificados em: Metacuterebra sp. (Diptera: Cuterebridae), Haplopleura sp. 

(Phthiraptera: Haplopleuridae), Listrophorus sp. (Sarcoptiforme: Listrophoridae) e 

representantes da família Laelapidae (Gamasida), as porcentagens de cada família separada 

por sexo do hospedeiro foi esquematizada no gráfico 1  
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Gráfico 1 – Percentual das famílias de ectoparasitos encontrados ao longo 

dos meses de novembro de 2013 a julho de 2014, distribuídas por sexo do 

hospedeiro. 
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A família Listrophoridae obteve os maiores índices ecoepidemiológicos e a Laelapidae 

spp2 os menores. Correlações positivas e significativas foram obtidas para ambos os sexos 

em relação à presença do gênero, Listrophorus (para machos) e representantes da família 

Laelapidae spp1 (para fêmeas). Já o peso influenciou significativamente e positivamente 

somente para fêmeas em relação à ocorrência do gênero Haplopleura. Como observamos 

nas Tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1 - Resultado estatístico do Coeficiente de Correlação Ró de Spearman - ρ para 

machos entre as variáveis, comprimento total, peso e sexo em relação à intensidade 

máxima dos ectoparasitos encontrados em todos os meses de análise (novembro de 2013 – 

julho de 2014). Legenda: (+) correlação positiva (*) correlação significativa (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Resultado estatístico do Coeficiente de Correlação Ró de Spearman - ρ para 

fêmeas entre as variáveis, comprimento total, peso e sexo em relação a intensidade máxima 

dos ectoparasitos encontrados em todos os meses de análise (novembro de 2013 – julho de 

2014). Legenda: (+) correlação positiva (*) correlação significativa (p<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As coinfecções mais comuns foram às múltiplas do tipo tripla entre os táxons das famílias, 

Haplopleuridae, Laelapidae spp1 e Listrophoridae, evidenciada na Figura 1. A positividade 

para S. mansoni influenciou negativamente cerca de 78,9% a intensidade máxima de 

ectoparasitos nos animais parasitados. O índice pluviométrico influenciou positivamente os 

gêneros Haplopleura e Listrophorus e negativamente espécimes da família Laelapidae, no 

entanto nenhum foi estatisticamente significativo (p<0,05). Representantes do gênero 

Metacuterebra foram encontrados somente nos meses de maior índice pluviométrico. 

Todos os ácaros e piolhos constituem primeiros registros para a APA dos campos alagados 

da Baixada Maranhense e possivelmente para nosso estado. Cerca de 20 exemplares de 

cada espécime (exceto o Díptero) foi montada em lâminas permanentes para a criação de 

uma coleção ectoparasitológica. 

 

 

 Listrophorus sp. Laelapidae spp1 Haplopleura 

sp. 

Laelapidae spp2 

 

Comprimento Total 
ρ: 0.19174 

(+) 

ρ: 0.19174 

(+) 

ρ: 0.37662 

(+) 

ρ: 1 

(+) 

 

Peso 
ρ: 0.46848 

(+) 

ρ: 0.95716 

(+) 

ρ: 1 

(+) 

ρ: 0.0724 

(+) 

 

Sexo 
*ρ: 0.04986 

(+) 

ρ: 0.3965 

(+) 

ρ: 0.65343 

(+) 

ρ: 0.0724 

(+) 

 Listrophorus 

sp. 

Laelapidae spp1 Haplopleura 

sp. 

Laelapidae spp2 

 

Comprimento Total 

ρ: 0.60667 

(+) 

ρ: 0.86602 

(+) 

ρ: 0.27153 

(+) 

ρ: 0.26941 

(+) 

Peso ρ: 0.65837 

(+) 

ρ: 0.82685 

(+) 

*ρ: 0.04986 

(+) 

ρ: 0.1583 

(+) 

Sexo ρ: 0.07653 

(+) 

*ρ: 0 

(+) 

ρ: 0.41726 

(+) 

ρ: 0.43386 

(+) 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  807 

 
 

 

 

 

 

Palavras-chave: Artrópodes parasitos. roedores silvestres. São Bento – MA. 
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Figura 1 - Presença de espécimes de três famílias (1- Listrophoridae, 2 - 

Laelapidae e 3 - Haplopleuridae) (4x). Figura 2 – Exemplar de piolho 

Haplopleura sp.(40x). 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  808 
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Infecção bacteriana é uma das principais causas de morbidade e mortalidade neonatal 

(FARHAT et al., 2007). A organização Mundial de Saúde estima que ocorram cerca de 5 

milhões de óbitos de recém-nascidos(RN), anualmente, em todo o mundo. Sendo, 30 a 

40% destes óbitos estão associados a processos infecciosos (MARCONDES et al., 2003). 

As bactérias são as principais responsáveis por complicações infecciosas no neonato. O 

perfil epidemiológico desses germes, aparentemente, muda em cada UTI neonatal.A 

incidência de infecções hospitalares varia de acordo com as características de cada unidade 

de tratamento (infraestrutura e recursos humanos), do próprio recém-nascido (idade 

gestacional e peso de nascimento) e dos métodos de prevenção e diagnósticos disponíveis 

(BEHRMAN et al, 1994). Tem havido uma constante mudança nos agentes 

epidemiológicos prevalentes no RN, devido ao uso abusivo de antibióticos, à falta de 

cuidados no pré-natal e à prevalência de microrganismos em cada Serviço. O que leva a 

necessidade do uso de um maior número de antimicrobianos possibilitando um maior risco 

de disseminação de microrganismos resistentes. O aparecimento de cepas bacterianas mais 

resistentes a antimicrobianos tem aumentando a ineficácia de vários tratamentos e a 

mortalidade pelas infecções. Sendo assim, o diagnóstico precoce e, por conseguinte, a 

escolha do antimicrobiano adequado ao tratamento do recém-nascido acometido com 

infecção é de fundamental importância para o sucesso terapêutico e redução significativa 

da morbimortalidade pela infecção neonatal. Portanto, traçar o perfil microbiológico de 

cada Unidade intensiva neonatal é de grande relevância, por permitir um tratamento 

direcionado e também a implementação da antibioticoterapia empírica racional, necessária 

até que se obtenha o resultado da cultura, baseada em um perfil de microorganismos 

específicos do ambiente em questão.  Foram incluídos na pesquisa recém-nascidos (RN) de 

0 a 28 dias de vida com suspeita de infecção.  Após o parecer favorável, foi feita a coleta 

dos espécimes clínicos, aspirado traqueal e sangue e posteriormente enviados ao 

laboratório para análise. Foram realizadas 60 culturas no período de setembro de 2013 a 

julho de 2014, provenientes de materiais clínicos coletados na UTIN da maternidade 

Carmosina Coutinho. A incidência de infecção hospitalar foi de 68,3% (41IH/60pacientes) 

Os microorganismos isolados no aspirado traqueal com maior frequência foram bactéria 

gram negativa multirresistente Acinetobacter baumannii n=11 (36,66%), Sthaphyloccoccus 

haemolitycus n=5 (16,66%) e Stenotrophomonas malthophilia n=5(16,66%) em maior 

quantidade.(Tabela I). 
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Tabela I. Microorganismos mais frequentemente isolados nas amostras de aspirado 

traqueal. 

Microorganismos isolados do 

aspirado traqueal 

N°de 

amostras(n=30) 
 Percentual(%) 

   Acinetobacter baumannii 11 36,66% 

Sthaphyloccoccus haemolitycus 5 16,66% 

Stenotrophomonas malthophilia 5 16,66% 

Staphylococcus lugdunensis 1 3,33% 

Burkholderia cepacia 1 3,33% 

Klebsiella pneumoniae 4 13,33% 

Staphylococcus epidermidis 3 10,00% 

 

 

E os microorganismos isolados do sangue com maior frequência foram ECiV n=5 

(45,45%), Candida sp. n=3 (27,27%), S.aureus n=2 (18,18%) e Pseudomonas aeruginosa 

n=1 (9,09%). 

 

Tabela II. Microorganismos mais frequentemente isolados nas amostras de sangue 

Microorganismos isolados do 

sangue 

N°de 

amostras(n=11) 
 Percentual(%) 

   SCN 5 45,45% 

Candida sp. 3 27,27% 

Sthaphylococcus aureus 2 18,18% 

Pseudomonas aeruginosa 1 9,09% 

 

*SCN: Staphylococcus coagulase negativos (Staphylococcus epidermidis-n=3, S. haemolitycus,n=2) 

 

Neste trabalho, de acordo com os resultados encontrados, podemos concluir que o perfil 

epidemiológico da UTIN da Maternidade Carmosina Coutinho no município de Caxias-

MA se assemelha aos das outras UTIN dos hospitais no Brasil no que se refere aos 

principais agente causadores das infecções neonatais, tanto respiratórias quanto do sangue. 

Observando-se uma prevalência alta de bactéria multirresistente. Este último dado citado e 

de certa forma esperado, porém deve constituir uma forma de incentivar um espirito de 

trabalho em equipe no controle de infecção em UTIN, o que e um trabalho complexo, que 

exige profissionais treinados, com conhecimento das infecções mais comuns e sua 

prevenção, cursos de capacitação, junto com o multiprofissionalismo e atuações em 

conjunto de todas especialidades envolvidas neste ambiente.  
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ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA: UMA ANÁLISE DO SEU 

FUNCIONAMENTO A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DO 
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AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, BAIRRO DA PALMEIRA, NA CIDADE 
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A ESF (Estratégia de Saúde da Família) é hoje a principal porta de entrada para o 

beneficiamento do SUS (Sistema Único de Saúde), voltada para as atividades de prevenção 

em saúde, seguido de medidas terapêuticas de baixa complexidade (ESCOREL, 2007). 

Neste sistema está inserido o ACS (Agente Comunitário de Saúde), que pertence a uma 

classe profissional que tem seu campo de trabalho essencialmente fora da UBS (Unidade 

Básica de Saúde), sendo um dos principais promovedores da saúde no Brasil, realizando 

uma ligação entre a comunidade e a UBS (BRASIL, 2012). Neste estudo, nos objetivamos 

em avaliar o serviço prestado pelo ACS na equipe de EFS do bairro da Palmeira em Santa 

Inês - MA, além de quantificar as famílias que recebem  atendimento domiciliar do ACS, 

identificar a frequência das visitas domiciliares que a comunidade da área pesquisada 

recebe e avaliar a visão da comunidade quanto a qualidade do serviço prestado pelo ACS. 

Realizamos a coleta de dados por meio de visitas domiciliares a 196 residências de forma 

aleatória, sendo determinado a população amostral através do calculo de estimativa média 

populacional (TRIOLA, 1999),  abrangendo em igual proporção todas as 12 microáreas da 

área estudada, que foi escolhida devido o seu valor quantitativo populacional e qualidade 

estrutural, no qual houve aplicação de entrevista através de questionário fechado.  Com a 

tabulação dos dados registrados, obtivemos como resultado (figura 01), que um número 

maior da população tinha conhecimento sobre a pessoa responsável pela realização das 

visitas domiciliares, mas no entanto um número menor recebia essas visitas domiciliares, 

fazendo-se notar com isso, que o trabalho está sendo realizado, mas no entanto uma parte 

dessa população é ignorada por tal profissional, estando desfavorecida pelos cuidados da 

atenção primaria de saúde, sendo as visitas domiciliares uma das exigências do Ministério 

da Saúde (MS) a esse profissional, tendo ele o direito de flexionar a frequência de visitas 

de acordo com a necessidade de casa família, mas que minimamente deve realizar uma 

visita ao mês em todas as casas de sua responsabilidade, (BRASIL, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Gráfico mostrando a relação entre o reconhecimento e o recebimento das 

visitas do ACS. 

Quando avaliado qual o quantitativo de famílias que recebia atendimento dentro do 

proposto a esses profissionais,  foi revelado que das 196 famílias, apenas 59 recebiam 
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atendimento no mínimo uma vez ao mês. Como resultado disso a avaliação da população 

quanto a esse atendimento realizado pelo ACS na área estudada, foi de que apenas 46 

famílias avaliaram de forma positiva esse trabalho realizado, mostrando a sua insatisfação 

com que vem se desenvolvendo o atual perfil de saúde na comunidade (figura 02). O ACS 

é uma figura de aproximação da comunidade e a UBS, desenvolvendo a afetividade e 

confiança da população nas orientações prestadas por ele, e na coleta de dados sobre os 

problemas enfrentados na comunidade, necessários a elaboração de medidas estratégicas 

para o combate direto aos agravos a saúde e elaboração de medidas profiláticas por toda a 

equipe (CARDOSO, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 - Referente a satisfação da comunidade quanto ao serviço prestado pelo ACS 

 

Em outra avaliação quanto a que trabalho é executado pelos ACSs, notou-se que as visitas 

eram privilegiadas nas residências em que haviam indivíduos incluídos em algum dos 

programas entrelaçados a ESF, e que como recomendado, recebiam mais de uma visita 

semanal de acordo com a necessidade de acompanhamento, e em número menor houve a 

execução de orientações sobre medidas profiláticas, que é a real finalidade ESF, e que 

nesses casos a periodicidade das visitas eram sempre inferiores a recomendada pelo MS 

(FIGUEREDO, 2012). Sendo percebido que a atividade do ACS na área estudada vive um 

momento de desequilíbrio, no qual concentra somente nas ações cobradas pelos programas 

ligados à ESF com finalidades terapêuticas, visto que aproximadamente 70% dessa 

população recebeu visitas com periodicidade inferior a exigida pelo MS ou não foram 

realizadas, por não estarem inclusas em programas prioritários, prevalecendo a ausência do 

papel de intervenção profilática como proposto na estrutura da ESF. Assim, faz-se 

necessário uma intensificação da fiscalização das visitas domiciliares realizadas pelos 

ACS, e uma reorganização do plano assistencial dos ACS, com trabalhos de 

conscientização destes profissionais, prestando orientações sobre a importância da 

execução e valorização das políticas preventivas de saúde e não somente terapêuticas, 

fazendo que os mesmo não fiquem no aguardo de uma manifestação clínica para que haja 

uma intervenção, mas que possam ser figuras participativas reais no processo de 

intervenção no surgimento de quadro patológicos. 

 

Palavras-chave: Família, Saúde, Domicílio. 
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VARIAÇÃO DE VALORES GLICÊMICOS EM ROEDORES DO GÊNERO 

HOLOCHILUS: COMPARAÇÃO ENTRE ANIMAIS POSITIVOS E NEGATIVOS 

NATURALMENTE PARA SCHISTOSOMA MANSONI. 
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O Schistosoma mansoni é um helminto trematódeo causador da doença esquistossomose, 

popularmente conhecida no Brasil como "Barriga d' água", "Xistose", “Doença-do-

caramujo”, este apresenta um ciclo de vida complexo, heteroxênico, que envolve 

hospedeiros definitivos (seres humanos e algumas espécies de roedores) e intermediários 

(caramujos do gênero Biomphalaria). Nos hospedeiros definitivos esse parasito se aloja no 

fígado, causando danos irreversíveis a este órgão, podendo está contribuindo para a 

inibição do metabolismo do glicogênio (responsável pela liberação da glicose). Nesse 

contexto, objetivou- se verificar e comparar diferenças entre roedores Holochilus sp., 

quanto aos valores dos níveis glicêmicos de animais positivos e negativos naturalmente 

para S. mansoni. O trabalho foi realizado na cidade de São Bento - MA, inserida na região 

da Baixada Maranhense, onde este município é referência para o encontro de roedores do 

gênero Holochilus, que na região estão associados ao Biomphalaria sp., realizando o ciclo 

da esquistossomose silvestre, colocando a localidade como endêmica para a doença. Fez- 

se a captura dos roedores nessa região por armadilhas do tipo Tomahawk, as quais ficaram 

depositadas em alguns pontos do campo alagado, característico da região, onde esses 

animais costumam fazer seus ninhos utilizando vegetação aquática. Após a captura, os 

animais foram conduzidos até o laboratório da fazenda escola de São Bento, onde foram 

analisados pelo método de Kato-Katz, para comprovar a positividade para S. mansoni, 

onde nesse processo foram utilizadas três lâminas para cada amostra de fezes. Em seguida, 

os exemplares coletados foram anestesiados apropriadamente, e foi feito as análises 

biométricas (comprimento total, massa corporal e a identificação quanto ao sexo dos 

animais) e a coleta sanguínea pela veia porta hepática. O sangue coletado foi analisado 

com base nos procedimentos do Kit Bioclin - Glicose Monoreagente®, e posteriormente, 

realizou- se a comparação dos níveis glicêmicos. Quanto a analise de positividade dos 

roedores, foi possível constatar a partir do método Kato-Katz, que de 75 roedores 

analisados 25.3% estavam infectados, ou seja, de cada cinco roedores analisados um ou 

dois estavam infectados pelo parasito S. mansoni, acarretando um problema ainda maior 

para os que vivem naquela localidade, pois estarão sujeitos ao risco de se contaminar com 

esquistossomose silvestre, sendo está mais infecciosa e danosa. Além do mais, alguns 

roedores, além de infectados pelo S. mansoni, se mostraram infectados por outros 

parasitos. No gráfico da figura 1 observa- se que houve variações nos meses entre roedores 

negativos e positivos, onde nos meses de janeiro, março e abril houve maior percentual de 

roedores negativos para S. mansoni, entretanto, alguns se mostraram positivos para outros 

parasitos. Enquanto que no mês de fevereiro, em relação aos outros meses, teve maior 

percentual de roedores positivos. Apenas no mês de junho que não se encontrou roedores 
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positivos, isso se deve pelo fato desses roedores terem hábitos semiaquáticos e nesse mês a 

região está em período intermediário para outros campos. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação aos resultados dos níveis glicêmicos, percebeu- se grandes variações de valores 

entre roedores negativos e positivos para S. mansoni. Nos roedores negativos, quando 

comparados aos roedores positivos, os níveis glicêmicos se mostraram com valores 

relativamente altos, sempre acima do esperado, enquanto que nos roedores positivos, os 

níveis glicêmicos se mostraram com valores relativamente inferiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Gráfico da figura 2, pode- se perceber as comparações e diferenças entre os níveis 

glicêmicos dos roedores machos e fêmeas. Nos roedores machos ocorreu uma diferença de 

percentual, mostrando que nos roedores negativos é maior do nos roedores positivos. 

 

 

Figura 1: Índice de positividade para S. mansoni em Holochilus sp. capturados 

entre o período de novembro de 2013 a janeiro de 2014. 

Figura 2: Níveis de glicêmicos (mg/dL) de Holochilus sp. machos e fêmeas 

positivos e negativos para S. mansoni. 
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Acredita- se que estas diversidades de comportamento se deve ao comprometimento dos 

órgãos, como fígado, baço e pâncreas, pelo processo parasitário (Bastos, 1985). 

Ocorrências semelhantes foram vistas no próprio roedor, quando estudado sob o ponto de 

vista patológico (Bastos, 1984). Nos roedores fêmeas esses valores não se mostram tão 

distantes e diferentes, como apresentados nos roedores machos. Segundo Silva-Souza 

(2001) isso se deve pela provável existência de mecanismos a nível hormonal que as 

fêmeas possuem que esteja modulando e impedindo as reações do processo parasitário do 

S. mansoni. Diante de todos os resultados encontrados, pode- se dizer que os roedores do 

gênero Holochilus são indicadores biológicos dos sítios de transmissão da 

esquistossomose, e apresentam- se com alto índice de positividade na localidade do 

município de São Bento – MA; e que os níveis glicêmicos dos roedores positivos para S. 

mansoni tiveram valores menores (devido ao acometimento dos órgãos responsáveis pela 

liberação e produção da glicose) do que os roedores negativos, que tiveram valores 

normais. 

 

Palavras-chave: Holochilus sp.; Análises biométricas; Glicose no sangue. 
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 Os profissionais da saúde que atuam no ambiente hospitalar são uma população 

potencialmente vulnerável à exposição de riscos ocupacionais, pois os mesmos realizam 

várias atividades e têm um contato direto e constante com o Paciente. Os acidentes 

envolvendo ambiente hospitalar é uma realidade, e envolvem não apenas profissionais, 

mas clientes e visitantes, trazendo uma série de prejuízos. Dessa forma o presente trabalho 

vem incorporar uma análise de saberes à prática da enfermagem do trabalho, sendo um 

acréscimo à literatura científica que trata da importância da utilização dos equipamentos de 

proteção individual. Tendo como objetivo geral, analisar o conhecimento dos profissionais 

de saúde sobre a importância da utilização dos equipamentos de proteção individual no 

ambiente hospitalar. A pesquisa baseia-se em um estudo quantitativo e qualitativo, método 

que segundo Figueiredo, (2008 p. 97) “associa análise estatística à investigação dos 

significados das relações humanas, privilegiando a melhor compreensão do tema”. Sua 

natureza é explicativa e tem como preocupação central identificar o que pensam os 

profissionais estudados sobre a importância da utilização dos equipamentos de proteção 

individual. Utilizar-se-á de pesquisa bibliográfica para contemplar a literatura existente e 

transcender um caráter científico ao trabalho. A pesquisa de campo foi realizada entre os 

meses de agosto de 2013 a fevereiro de 2014 no Hospital e Pronto socorro Dr. Rosy Cury, 

localizado na cidade de Balsas situada ao sul do estado do Maranhão, em dias e horários 

alternados, a fim de alcançar a maior amostra possível. O resultado trouxeram uma 

contribuição social, pois a equipe estudada teve a oportunidade de esclarecer dúvidas e 

aprimorar seus conhecimentos. Sendo a pesquisa realizou-se com os profissionais da 

equipe de enfermagem, estes colaboraram com o estudo em questão. A apresentação dos 

resultados é feita em duas etapas, sendo que a primeira apresenta os dados referentes à 

caracterização dos sujeitos estudados, onde se identifica o sexo, a profissão e o tempo de 

serviço dos profissionais, a segunda etapa refere-se  a análise do pré-teste e pós-teste 

durante as palestras  sobre a importância do uso de EPI’s no ambiente hospitalar . Os 

sujeitos se caracterizam com maioria do sexo feminino (81%), sendo maioritários os 

técnicos de enfermagem, estes apresentam a idade media de 06 a 10 anos de profissão (35 

% ). 
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Figura 1- Percepção de profissionais de saúde a cerca da importância de se utilizar  

equipamentos de proteção individual no ambiente hospitalar. O que você entende sobre 

Equipamento de Proteção Individual (EPI). GUIMARÃES, 2014. 

 

Em relação ao gráfico acima, pode ser perceber o aumento no nível de conhecimento dos 

profissionais em decorrência da realização das palestras, isso é evidenciado com a 

aplicação do pré e pós teste, que serviram para observar o nível do conhecimento dos 

mesmos, mostrando-se que e valido a realização das palestras educativas para os 

profissionais. Outro fator importante a ser considerado e a quantidade de profissionais que 

erram e que deixam perguntas sem responder pelo fato que não obterem um conhecimento 

prévio da qual se faz importante no dia-a-dia no seu ambiente de trabalho. 

 

 

Figura 2- Percepção de profissionais de saúde a cerca da importância de se utilizar  

equipamentos de proteção individual no ambiente hospitalar. O que significa as Normas 

regulamentadoras 06, 09 e 32. GUIMARÃES, 2014. 
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De acordo com pré-teste observamos que o índice de conhecimento sobre as Normas 

Regulamentadoras associado ao ambiente hospitalar estava com déficit, pois muitos diziam 

que já ouviu falar, mas que não sabiam o que a NR 06, 09 e 32 abordava. Já após a palestra 

ministrada por um profissional especializado em Enfermagem do Trabalho aplicamos um 

pós- teste com as mesmas perguntas e obtivemos um bom resultados, obtendo  êxito sobre 

o conhecimento. Com isso, o gráfico acima mostra a porcentagem de respostas corretas 

que foram respondidas antes era de 20% e em seguida passou a ser 78%, as respostas 

erradas no pré- teste foi de 24% e no pós- teste 10%. Portanto conclui-se que de acordo 

com os entrevistados o trabalho teve uma função decisiva na sensibilização da equipe de 

saúde, influenciando assim de maneira direta e trazendo resultados positivos com 

acréscimos expressivo do conhecimento pós teste, enfatizado e afirmando a importância 

educação continuada e capacitação sistemáticas para o melhor aprimoramento das classes 

estudadas e finaliza com satisfação positiva dos resultados estudados . 

 

Palavras-chave: Ambiente Hospitalar, Equipamento de Proteção Individual, Enfermagem 

do Trabalho.  
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O principal exame que diagnóstica o CA de colo do útero é o exame de Papanicolaou 

(INCA,2014). O objetivo do presente estudo foi avaliar a adequabilidade da coleta dos 

exames citológicos feitos pelos acadêmicos do curso de Enfermagem do Centro de Estudos 

Superiores de Bacabal -MA.  O caminho metodológico utilizado para coleta do material 

citopatológico foi feito nas rodas de conversas e nas consultas de específicas de 

enfermagem. Participaram do estudo 151 mulheres que fizeram exame citológico no 

período de maio de 2011 a outubro de 2014.   Na TABELA 1 poderão ser encontrados a 

distribuição percentual das participantes segundo características sociodemográficas sexuais 

e reprodutivas.  

 

Tabela 1 - Distribuição percentual das participantes segundo características 

sociodemográficas sexuais e reprodutivas 

CARACTERÍSTICAS CATEGORIA PORCENTAGEM 

Escolaridade 

1-5 anos 21% (p=32) 

5-8 anos 58% (p=87) 

> 8 anos 21% (p=32) 

Idade 

16-30 21% (p=32) 

31-40 30% (p=45) 

41-50 28% (p=42) 

51-60 15% (p=23) 

61-73 6% (p=9) 

Raça 

Parda 60% (p=91) 

Branca 10% (p=15) 

Negra 30% (p=45) 

Relação Conjugal 
Vive com parceiro 60% (p=91) 

Vive sem parceiro 40% (p=60) 

Último Exame Citológico 

1-5 anos 89% (p=134) 

10+anos 11% (p=17) 

Fonte: Pesquisa PIBIC Bacabal 2014 
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Diante dos dados observa-se que a maior incidência da escolaridade, faixa etária, raça, 

relação conjugal e último exame preventivo, respectivamente, ficaram na categoria de 5 a  

8 anos  de estudos com percentual de 58% (p=87);  de 31 a  40 anos de idade com 

percentual de 30% (p=45); raça parda com percentual de 60% (p=91); as mulheres que 

vivem com parceiros com percentual de 60% (p=91); e o período de realização do exame 

Papanicolaou entre 1 a 5 anos com percentual de 89% (p=134).Dentre os 151 exames 

citológicos, 97% (p=147) foram considerados adequados, com a representatividade da 

junção escamo-colunar (JEC) ou seja, que contenha pelo menos dois dos seguintes três 

elementos: células colunares endocervicais, metaplásicas e muco endocervical.(KOSS , 

LEOPOLD,2006) Entretanto, aproximadamente 3% (p=4) dos laudos citopatológicos 

foram considerados insatisfatórios pela ausência de células endocervicais (JEC), cuja 

presença tem sido considerada como indicador da qualidade do exame, pelo fato de se 

originarem do local onde se situa a quase totalidade dos cânceres de colo do 

útero.(BRASIL,2006). Nos exames de resultados insatisfatórios, observou-se que a técnica 

utilizada correspondia aos padrões estabelecidos, porém, algumas pacientes encontravam-

se em situação clínica desfavorável (atrofia, presença de sangue, entre outros) 

(GONZALEZ, 1994).  

 

Tabela 2 - Resultados dos achados presentes nos laudos citopatológicos 

VARIÁVEIS PORCENTAGEM 

(%) 

TOTAL 

ADEQUABILIDADE DA AMOSTRA   

Satisfatória 97% 147 

Satisfatória mas limitada pela ausência de 

células endocervicais 

1,5% 2 

Satisfatória mas limitada pela presença de 

sangue 

1,5% 2 

DIAGNÓSTICO DESCRITIVO   

Nos limites da normalidade 7% 10 

Inflamação 9% 13 

Atrofia 0,6% 1 

Fonte: Pesquisa PIBIC Bacabal 2014 

 

Nos resultados citopatológicos observa-se nas variáveis que a maior porcentagem 97%, em 

relação a adequabilidade da amostra indicou satisfatória a coleta, seguida de 1,5% 

satisfatória mas limitada pela ausência de células endocervicais e 1,5% satisfatória mas 

limitada pela presença de sangue. Um fato interessante marca  a segunda parte da tabela 2, 

que trata do diagnóstico descritivo, em relação os limites de normalidade com percentual 

de 7%; inflamação 9% e atrofia de percentual de  0,6%. 
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Figura 1 – Resultados Microbiológicos. 

 

Em relação aos resultados microbiológicos detectou-se a presença de  Cocos (34%) 

seguidos de Gardnerella vaginalis (26%), Bacilos (20%), Lactobacillus sp  (17% ) 

Candida sp (2%) Trichomonas vaginalis (1%).  Os dados obtidos  permitiram demonstrar  

que coleta de exames citológicos feitos pelos acadêmicos do Curso de Enfermagem CESB-

UEMA estão corretos e segue os padrões  preconizados pelo Ministério da Saúde . 

 

Palavras-chave: câncer de colo de útero. Esfregaço vaginal. Enfermagem. 
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ANÁLISE CLÍNICO-LABORATORIAL DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS 

COM PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAAÇÃO MECÂNICA NA UNIDADE 

DE TERAPIA INTENSIVA DO HOSPITAL GENTIL FILHO NO MUNICÍPIO DE 

CAXIAS/MA. 

 

Orientanda: Purcina Santos MAGALHÃES – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Medicina – CESC/UEMA. 

 

Orientador: Francisco Laurindo da SILVA 

Prof. Dr. do Departamento de Microbiologia. CESC/UEMA 

 

A incidência das pneumonias nosocomiais tem aumentado nas duas últimas décadas, 

tornando-se uma das principais causas de internação hospitalar em muitas instituições de 

grande porte e a causa mais comum de infecção hospitalar em Unidades de Tratamento 

Intensivo (UTI). (ROZEMBAUM et al., 2011). Em estudo conduzido com 99 hospitais 

brasileiros, a pneumonia foi responsável por 28,9% de todas as infecções nosocomiais e, 

destas, 50% ocorreram em pacientes ventilados mecanicamente (Sociedade Brasileira de 

Pneumologia, 2007). As comorbidades do paciente, os procedimentos realizados na UTI 

podem influenciar o desenvolvimento da PAVM (REZENDE et al., 2013). A cada dia que 

o paciente se encontra em ventilação mecânica, a incidência da pneumonia cresce de 1 a 

3%. Pela variedade de critérios diagnósticos e tipos de pacientes avaliados a prevalência da 

PAVM é difícil de ser avaliada. A sua mortalidade é elevada, chega a ser de 50% em 

alguns estudos, aumentado o risco de morte em 2 a 10 vezes por cada dia de intubação e 

ventilação mecânica. Portanto, se faz necessário efetuar o diagnóstico adequado para que 

seja possível orientar o tratamento. Dessa forma, determinar os aspectos epidemiológicos 

da PAVM em cada instituição médica é importante para o desenvolvimento de estratégias 

profiláticas e terapêuticas eficazes com o objetivo de diminuir a incidência das taxas de 

mortalidade e minimizar o uso de agentes antimicrobianos. Foram incluídos na pesquisa 50 

pacientes internados na UTI que foram avaliados através da Ficha de Acompanhamento do 

Paciente desenvolvida no próprio projeto. Dos 50 pacientes avaliados, 20 foram 

diagnosticados com PAVM( 40%), destes 12 homens(60%) e 8 mulheres(40% ).  A idade 

média dos pacientes foi de 62 anos.As causas mais frequentes de internação hospitalar 

desses pacientes com PAVM foram afecção neurológica 13(65%), afecção cardiológica 

7(35%), afecção respiratória 4(20%). A comorbidade mais comum foi hipertensão arterial 

sistêmica(50%). Os procedimentos mais comuns realizados nos pacientes com PAVM 

foram uso de cateter vesical de demora CVD e diálise. O tempo para aparecimento da 

PAVM foi de 7-15 dias. Os achados laboratoriais mais frequentes foram leucocitose e 

elevação de ureia e creatinina. Todos as radiografias de tórax apresentaram infiltrado 

característico de pneumonia. Dos 20 pacientes diagnosticados com PAVM, 14 foram a 

óbito( 70%) e 6(30%)  tiveram alta da UTI. A  frequência da PAVM varia de acordo com o 

critério diagnóstico para o tipo de UTI e o tipo de população. De acordo com o critério 

usado nesse estudo, a incidência da PAVM foi de 40%. Outros trabalhos encontram a 

incidência entre 9 e 27% e aumenta de acordo com o tempo de ventilação 

mecânica(RELLO et  al., 2002). A taxa de mortalidade nesse estudo foi de 70%, valor alto 

mas que também se mostra presente em outros estudos que variam de 32,1% a  70,9%( JM 

da SILVA Jr, 2007).   
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Tabela 1- Distribuição dos fatores de risco para PAVM 

Gênero 12 maculino 8 feminino  

Idade 42-80 (média 62 

anos) 

  

Motivo da 

internação 

13(65%) Afecção 

neurológica 

7 (35%)Afecção 

cardíaca 

4 ( 20%) 

Afecção 

respiratória 

Procedimentos  15( 75%) CVD 5(25%) diálise 20 

(100%)Uso 

prévio de 

ATB  

Achados 

laboratoriais 

 

18(90%)Leucocitose  

16(80%)Aumento de 

escórias nitrogenadas 

 

Infiltrado da 

radiografia 

20 (100%)   

Tipo de 

encerramento 

6(30%) cura 14(70%) óbito  

 

 

A mortalidade significativa no presente estudo levanta a possibilidade da importância das 

comorbidades como fator de risco para mortalidade. A pesquisa realizada teve similaridade 

com a literatura e outras pesquisas publicadas no que se refere a: predominância do gênero 

masculino ser acometido pela PAVM; as causas mais prevalentes de internação em UTI 

que se relacionam com a PAVM; a importância de procedimentos como diálise e uso do 

CVD, além da correlação com o tempo de ventilação mecânica e aparecimento da PAVM. 

É importante destacar a importância do uso diário da radiografia de tórax para o auxílio 

diagnóstico e evolução da PAVM nas UTIs que foi essencial para a pesquisa. O número 

expressivo de óbitos dos pacientes que cursaram com PAVM reflete a necessidade da 

instituição de protocolos para guiar o diagnóstico e tratamento. 

 

Palavras-chave: pneumonia; ventilação mecânica; unidade de terapia intensiva. 
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3.4 CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

3.4.1 Química 
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PROPOSTA METODOLÓGICA PARA DETERMINAÇÃO DO TEOR DE 

UMIDADE E A CONSTRUÇÃO DO ETHOS FEMININO: DESIGNADOS EM 

PRODUTOS COSMÉTICOS. 

 

Orientanda: Débora de Sousa VIEIRA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Química Licenciatura – CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Maria do Socorro Nahuz LOURENÇO. 
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O grande avanço na busca por uma melhor aparência pela sociedade vem gerando um 

aumento considerável no mercado dos cosméticos. Esse mercado movimenta bilhões de 

dólares por ano. Em relação ao mercado mundial de higiene pessoal, perfumaria e 

cosméticos, conforme dados do Euromonitor (2004), o Brasil ocupa a sexta posição 

(CORRÊA, 2006). O Brasil faz parte da lista de gigantes como os Estados Unidos, Japão e 

França, sendo esta uma posição privilegiada para um país ainda em desenvolvimento, que 

precisa competir com concorrentes economicamente superiores e detêm a primazia 

tecnológica (BARBOSA, 2006). Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene 

Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) no período de 2001 a 2005, o setor cresceu 

a taxas percentuais cinco vezes superiores às do PIB nacional. O crescimento do setor foi 

de 10,7%, enquanto que o PIB foi, em média, de 2,2% ao ano. O segmento que mais vende 

é o de higiene pessoal, respondendo por 62% do total arrecadado, os cosméticos 

representam 25% e os perfumes 13% (BARBOSA, 2006). A indústria de cosméticos é um 

segmento da indústria química. Suas atividades se vinculam à manipulação de fórmulas 

destinadas à elaboração de produtos. Nesse sentido, a noção de cosméticos vincula-se a 

produtos destinados essencialmente a melhoria da aparência do consumidor. Os batons 

devem se mostrar não quebradiços, mas também que não podem ser muito duros para não 

dificultar a aplicação ou até mesmo para não machucar a boca da consumidora, ele deve 

resistir a elevadas temperaturas sem derreter, não deve separar seus componentes 

gordurosos, nem deve cristalizar os ingredientes, como as gorduras e ou corantes. O 

produto deve aderir bem aos lábios e, em caso geral, deve mostrar um alto brilho 

(ISENMANN, 2012). Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia de São Paulo 

(2009) os esmaltes são utilizados para enfeitar as unhas, cobrir descoramentos e dar 

resistência às unhas fracas. São compostos por seis tipos de substâncias: formador primário 

de filme, resina formadora secundária de película, plastificantes, solventes, corantes e os 

materiais de carga especial. Percebe-se que a umidade é um parâmetro analítico importante 

na confecção dos cosméticos, pois se relaciona com a estabilidade do produto, 

caracterizando a sua qualidade. Uma alta umidade indica uma instabilidade na composição 

química do cosmético que é percebida pelos consumidores no uso diário, no caso dos 

batons com perdas do produto que se quebra com facilidade e nos esmaltes, ao provocar 

bolhas durante a sua aplicação nas unhas. O teor de umidade não é apontado como um 

parâmetro a ser utilizado no controle de qualidade. Esse parâmetro é apenas citado durante 

o processo de fabricação dos esmaltes e batons e seu controle de qualidade utiliza métodos 

clássicos que são dispendiosos e demorados, dificultando sua utilização em processos 

diários de controle de qualidade química, pós-fabricação (GUIA DE CONTROLE DE 

QUALIDADE DE PRODUTOS COSMÉTICOS, 2008).De acordo com Duarte os 

cosméticos adquirem um valor máximo de 5% de umidade durante o processo de 

industrialização. (DUARTE et al., 2009) Nesse sentido, a busca de alternativas para avaliar 

a qualidade de produtos industrializados com redução dos custos e do trabalho em rotinas 

laboratoriais tem sido um constante desafio dos pesquisadores na área de controle de 
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qualidade (BERCHIELLI et al, 2001). Os cosméticos, qualquer que seja o método de 

industrialização a que tenham sido submetidos, contêm água em maior ou menor 

proporção. Geralmente a umidade representa a água contida no cosmético, que pode ser 

classificada em umidade de superfície, facilmente evaporada e umidade adsorvida, 

referente à água ligada, encontrada no interior do cosmético, sem combinar-se 

quimicamente com o mesmo. A umidade corresponde à perda em peso sofrida pelo 

produto quando aquecido em condições nas quais a água é removida. Na realidade, não é 

somente a água a ser removida, mas outras substâncias que se volatilizam nessas condições 

(LUTZ, 1985). Devido à grande importância deste parâmetro físico-químico e por não 

existir uma metodologia oficial para determinação de teor de umidade em batons e 

esmaltes é que este projeto propôs-se a investigar experimentalmente a adequação da 

metodologia gravimétrica descrita pelo Instituto Adolf Lutz para o controle de qualidade 

desses produtos tão consumidos por nossa sociedade. Neste trabalho, utilizaram-se seis 

amostras de esmaltes e seis amostras de batons de maior preferência dos ludovicenses, com 

diferentes cores e marcas. Amostras de esmaltes foram homogeneizadas por agitação 

manual do frasco e nas amostras de batons fez-se o descarte da primeira camada. Em 

seguida foi aplicado um filme do esmalte e batom no substrato de resina de polietileno. As 

análises foram realizadas em duplicata. As cápsulas de porcelanas contendo o substrato e 

as amostras seguiram para a estufa já aquecida a uma temperatura de 105° C, onde ficaram 

por 3 horas. Depois de decorridas às 3 horas, as amostras seguiram para a pesagem. Os 

substratos serviram para que não houvesse a alteração no teor de umidade das amostras. O 

método utilizado seguiu a metodologia de Adolfo Lutz (1985) para determinação de 

umidade, onde o cálculo do teor dá-se pela diferença de massa da amostra antes e após o 

aquecimento na estufa, revelando a quantidade, em massa de componentes da formulação 

que volatilizaram naquelas condições (esse valor normalmente é expresso em 

porcentagem). Esse método fornece resultados numéricos, facilmente interpretados. A 

resina de polietileno utilizada foi primeiramente testada para observar se a temperatura a 

qual foi submetida, não causaria nem um tipo de dano ou deformação. Observou-se que o 

resultado foi satisfatório, tanto para as amostras de esmaltes quanto para os batons, pois 

resistiu à temperatura e funcionou como um substrato perfeito quanto ao não escorrimento 

da amostra, assim não interferindo no seu teor de umidade. A pesquisa revelou que os três 

tipos de esmaltes mais utilizados pela população são os de cores clara, escura e 

intermediária. Essas colorações foram analisadas obtendo-se os seguintes valores para os 

teores de umidade, respectivamente: 8,21% (±0,67), 8,11% (±0,67) e 9,15% (±0,67). 

Observou que os teores encontrados para as amostras de esmaltes estão elevados, se 

comparados ao teor máximo de 5% adquirido durante o processo de industrialização 

(DUARTE et al., 2009). Isso pode ter influência dos fatores extrínsecos, aos quais o 

produto fica exposto durante o processo de armazenagem e comercialização, tais como: 

temperatura, luz, oxigênio. O outro fator a se considerar são os materiais das embalagens: 

vidro, metal e plástico, que interferem diretamente na estabilidade do cosmético. Em 

relação aos batons, as amostras representativas também foram as de maior consumo pela 

população ludovicense: cores clara, escura e os com proteção UV. Os resultados obtidos 

para o teor de umidade foram, respectivamente: 0,40% (±0,025), 0,51% (±0,025) e 0,44% 

(±0,025), todas abaixo dos 5% de umidade obtidos durante a fase industrial. Não foram 

encontrados dados na literatura para determinação do teor de umidade em batons e 

esmaltes após fabricação, tornando, assim, essa pesquisa pioneira na área. 

 

Palavras-chaves: Umidade. controle de qualidade. cosméticos. 
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A palmeira de babaçu é nativa do Brasil e é mais densamente distribuída na região dos 

Cocais do Estado do Maranhão (BARBOSA et al., 2012). Do fruto apenas 6 a 8% são 

sementes (Figuras 01 e 02). Das sementes são extraídos de 65 a 68% de óleo de cor branca 

a levemente amarelada (CAMPESTRE, 2013) (Figura 03). O óleo de babaçu possui ampla 

diversidade de ácidos graxos, com altas concentrações de ácidos láurico e mirístico, que 

favorecem a sua ampla utilização (CODEX ALIMENTARIUS, 2003; SANTOS et al., 

2013; CRODAMAZON, 2002). O presente trabalho teve como objetivo desenvolver 

emulsões cosméticas utilizando o óleo de babaçu (Orbignya phalerata Martius) oriundo da 

região dos Cocais, estado do Maranhão, e avaliar seu potencial no preparo de emulsões 

cosméticas fotoprotetoras. As emulsões desenvolvidas foram do tipo O/A, contendo na 

fase oleosa agente emulsificante para proporcionar consistência à formulação. Para isso, 

foram preparadas duas formulações com 3 kg cada (triplicata); a formulação A controle 

(sem filtro solar em sua composição) e a formulação B (com adição de filtros solares UVA 

e UVB). As formulações foram submetidas a testes de estabilidade 24 horas após o 

preparo. Submeteram-se as formulações às condições variadas de temperatura: temperatura 

ambiente, estufa e geladeira, por 30 dias. Todas as formulações apresentaram 

características organolépticas desejáveis e foram aprovadas, pois não foi observada 

separação de fases; determinou-se por duas metodologias in vitro o Fator de Proteção Solar 

(FPS) das formulações cosméticas obtidas: Método 1 - Técnica de Mansur (1986) por 

análise espectrofotométrica na região do UV e Método 2 - com o equipamento UV-2000S 

Ultraviolet Transmittance Analyzer da Labsphere
®
.
  

Com base nos resultados adquiridos, 

verificou-se que as formulações apresentaram condições potenciais para a produção de 

emulsões cosméticas fotoprotetoras utilizando o óleo de babaçu (Orbigyna phalerata 

Mart.). Os resultados aqui apresentados, pela importância da utilização do óleo de babaçu 

(Orbignya phalerata Martius), contribuirão para a sua aplicabilidade em formulações 

dermocosméticas fotoprotetoras, sinalizando o aproveitamento de recursos naturais como 

ferramenta para o desenvolvimento sustentável e consequentemente para melhorar a 

qualidade de vida da população. 
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Figura 01. Palmeiras de babaçu, região dos Cocais – MA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02. Corte transversal, coco de babaçu e seus componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03. Óleo de babaçu extraído pelo sistema de prensagem.  
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A Cymbopogon citratus (DC) Stapf é originária da Índia, conhecida popularmente no 

Brasil como capim-limão e suas folhas são ricas em óleos essenciais onde se encontram o 

Citral, β-Mirceno e Geraniol componentes majoritários da planta que são responsáveis por 

suas atividades sedativas, anticancerígena, bactericida e fungicida (MARTINS et al., 

2004). Objetivou-se com esse trabalho extrair o óleo essencial do capim limão 

(Cymbopogon citratus) e caracterizar para melhor adequação do seu uso terapêutico. Foram 

aplicados questionários e realizadas entrevistas com 100 consumidores de capim limão em 

São Luís. Realizou-se o plantio, manejo e colheita do capim limão no Horto Medicinal da 

Fazenda Escola de São Luís, localizado na Universidade Estadual do Maranhão. A 

extração do óleo foi feita pelo método de hidrodestilação utilizando o aparelho de 

Clevenger, sendo posteriormente armazenado em frasco âmbar sob-refrigeração para as 

análises (Farmacopéia Brasileira IV, 1998). Para caracterização das propriedades físico-

químicas do óleo essencial extraído da planta C. citratus, foram realizadas as seguintes 

análises: índice de refração utilizando o refratômetro de Abbé (LUTZ, 2008); densidade 

utilizando uma micropipeta de 100 μL e uma balança analítica; solubilidade em álcool 

etílico 80% (v/v), álcool etílico absoluto, éter de petróleo e ácido acético, realizado de 

acordo com a pharmacopéia Helvética (1990); e, cor e aparência, por observação 

(BRASIL, 2010). O óleo essencial de capim limão também foi analisado por 

Cromatografia em Camada Delgada (CCD), o eluente utilizado foi Hexano:Acetato de etila 

(9:1) e as cromatoplacas foram reveladas com vapor de iodo e Dragendorff. A avaliação 

antifúngica foi realizada utilizando a metodologia “poison food”, utilizando como meio de 

cultura BDA (batata dextrose ágar) e o isolado Colletotrichum gloeosporioides causador da 

antracnose em manga. Dos 100 consumidores de capim limão entrevistados, 88% eram do 

sexo feminino, 98% nunca se aconselharam com médicos ou farmacêuticos sobre o uso do 

capim limão, a maioria destas pessoas adquiriram a planta para uso próprio e a indicação 

terapêutica mais utilizada foi sedativo. Quanto a extração, o óleo obteve um bom 

rendimento de 0,44%. As características físicas do óleo essencial de C. citratus, extraído 

das folhas secas por hidrodestilação estão na Tabela 1. 

 

 

 

 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  833 

Tabela 1 - Análise físico-química do óleo essencial obtido das folhas de C. citratus 

Propriedades físico-químicas 

Cor Amarelo 

Aparência Límpida 

Densidade relativa 0,9257 ± 0,02
 

Índice de Refração (
20

nD) 1,4813 

Solubilidade em ácido acético 1:2 

Solubilidade em éter de petróleo 1:1 (Solúvel) 

Solubilidade em etanol absoluto 1:1 (Solúvel) 

Solubilidade em etanol 80% (v/v) 1:5 

 

No cromatograma revelado com vapor de iodo, observou-se manchas mais fortes que 

outras, evidenciando a presença dos compostos majoritários da espécie Cymbopogon 

citratus. Houve uma boa separação dos constituintes, foram reveladas quatro manchas, 

calculado os Rfs (fator de retenção), sendo que a mancha do Rf=  0,7 foi a mais bem 

visível (Figura 01(A)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Cromatogramas obtidos por CCD (A) revelado com vapor de iodo (Rf1= 0,18; 

Rf2= 0,34; Rf3= 0,70 e Rf4= 0,93) (B) revelado com Dragendorff (Rf1= 0,22; Rf2= 0,27 e 

Rf3= 0,63) 

 

A placa na figura 01(B), apresentou 3 manchas adequadamente separadas, com 

características de alcaloides que são bases orgânicas nitrogenadas, pois estes na presença 

do revelador Dragendorff apresentam a cor vermelho tijolo conforme a imagem. Na 

avaliação antifúngica, observou-se que ocorreu inibição total do fungo Colletotrichum 

gloeosporioides em todas as dosagens do óleo essencial do capim limão quando 

comparadas a testemunha (0%), conforme Figura 2 e Tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Efeito do óleo essencial de C. gloeosporioides no controle do crescimento 

micelial do fungo C. gloeosporioides, comparada com a testemunha. 
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Tabela 2 – Efeito dos produtos naturais no controle de antracnose em frutos de manga. 

 

CAPIM LIMÃO 

Concentrações 

(%) 

Colletotrichum gloeosporioides 

 

Crescimento Micelial 

(cm) 

 

Taxa de Crescimento Micelial 

(mm/dia) 

0,5 0,0 b 0,0 b 

0,8 0,0 b 0,0 b 

1,0 0,0 b 0,0 b 

1,5 0,0 b 0,0 b 

Testemunha 7,99 a 0,43 a 

CV% 1,71 23,84 
Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey 5% de propabilidade. 
*Txc = (C120-C96)/T (Lilly & Barnet, 1951). 

 

A pesquisa relatou o potencial antifúngico do óleo essencial da planta C. citratus no 

controle de crescimento micelial do fitopatógeno C. gloeosporioides, sugerindo um método 

alternativo de controle para a antracnose em manga. A análise por cromatografia em 

camada delgada (CCD), foi eficaz com a eluíção hexano: acetato de etila 9:1. Podendo 

observar manchas bem separadas visivelmente associado aos Rfs. Presença de metabólitos 

secundários como, os alcaloides, foram evidenciadas. A extração do óleo de C. citratus 

apresentou bons resultados de rendimento e solubilidade. 

 

Palavras-chaves: Capim limão, extração, caracterização. 
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Os ensaios reológicos pretendem investigar as propriedades e o comportamento mecânico 

de corpos que sofrem uma deformação (sólidos elásticos) ou um escoamento (fluido), 

devido à ação de uma tensão de corte ou shear stress
 
(OLIVEIRA, 2009). O conhecimento 

do comportamento reológico dos produtos farmacêuticos é essencial, permitindo a 

compreensão da consistência e efeitos desejados para os produtos finais e como o 

consumidor perceberá qualidade do produto durante sua aplicação
 
(TONZAR, 2006; 

PRESTES, et al, 2009).  Objetivou-se com este trabalho desenvolver pré-formulações do 

tipo O/A, contendo tensoativo aniônico e não-aniônico, com diferentes formas de extração 

de óleo de babaçu tais como: extração por solvente (ES), extração artesanal (EA) e 

misturas dos óleos (MO) e avaliar os parâmetros reológicos de interesse deste trabalho 

como: índice de fluxo, área de histerese e viscosidade aparente, tensão e taxa de 

cisalhamento.Os resultados evidenciaram que os valores de viscosidade aparente nas pré-

formulações preparadas com óleo de babaçu extraído artesanalmente não-aniônica e 

aniônica, foram maiores, provavelmente devido o tipo de óleo utilizado, que tornou as pré-

formulações mais viscosas (Figura 1). A viscosidade será maior quanto mais atração 

houver entre as cadeias carbônicas, ou seja, óleos mais saturados são mais viscosos e os 

mais insaturados menos viscosos. O óleo extraído artesanalmente (EA), possui maior valor 

de viscosidade (Tabela 1) e consequentemente maiores teores de ácidos graxos saturados, 

tornando-o mais viscosos do que o óleo extraído por solvente (ES), pois no processo de 

extração por solvente, apenas os compostos solúveis no solvente são extraídos.  

 

Tabela 1: Valores referentes à viscosidade aparente, calculada no ponto de máximo 

velocidade de cisalhamento, índice de fluxo das formulações estudadas nos tempos 35 dias. 

Amostras Viscosidade Aparente (mPa.s) Índice de Fluxo, n, (adimensional) 

A 167,8 0,0965 

B 299,6 0,1408 

C 208,9 0,142 

D 217,8 0,1188 

E 298,9 0,1666 

F 234,6 0,1563 

EA* 1998,7 – 

ES* 1772,9 – 

MO* 1804 – 

*Tipo de óleo utilizado nas pré-formulações. 
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Os valores do índice de fluxo (Tabela 1) mostram que as pré-formulações apresentam 

comportamento do tipo pseudoplástico, pois os valores obtidos foram menores que um 

(n<1) (CORTE, 2006). Os resultados mostram que as amostras em estudo apresentaram 

comportamento de fluidos não-newtonianos, uma vez que houve uma diminuição da 

viscosidade com o aumento da velocidade de cisalhamento (Figura 1), sendo estas pré-

formulações adequadas para o uso tópico, pois facilita seu escoamento e aplicação na pele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Viscosidade das pré-formulações não- aniônicas (gráficos 1, 2e 3) e aniônicas 

(gráficos 4, 5 e 6) em função da velocidade de cisalhamento. 

 

Segundo os dados obtidos com a tensão e velocidades de cisalhamento, todas as pré-

formulações apresentaram comportamento tixotrópico, estes sistemas tendem a ser mais 

estável fisicamente, porque durante o armazenamento, dificilmente os seus constituintes se 

separam. Sendo este comportamento visualizado principalmente nas pré-formulações 

preparadas com óleo de babaçu extraído artesanalmente não-aniônica e aniônica, 

apresentando uma maior estabilidade. De uma forma geral, pretende-se o desenvolvimento 

de uma formulação que apresente este tipo de comportamento, pois são mais fluidos, 

facilitando o espalhamento no momento da aplicação, evitando que o produto escorra. A 

existência de histerese superior a 10%, observada no ensaio reológico, para todas as pré-

formulações, é indicativo que as mesmas apresentam uma resistência estrutural. Esse 
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comportamento característico pode ser explicado devido a utilização dos tensoativos 

(aniônica: tensoativo lanette N; e não- aniônica: tensoativo polawax). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Óleo de babaçu, viscosidade, comportamento reológico. 
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A crescente contaminação do meio ambiente é algo evidente com o avanço industrial, 

acarretando com isso, a poluição dos rios e lençóis freáticos por metais potencialmente 

tóxicos como o Cd
2+

 e Pb
2+

 e o Cu
2+

. Uma alternativa estudada para a remoção destes 

metais em solução é a biossorção que pode ser realizada através de um biossorvente como 

a macrófitas aquáticas. O processo da biossorção que emprega como adsorvente materiais de 

origem natural surge como uma tecnologia promissora e em atual expansão em relação à sua 

aplicação no tratamento e polimento final de efluentes contendo metais potencialmente pesados 

(KRATOCHVIL; VOLESKY, 1998). O presente estudo visa avaliar potencial de remoção e a 

cinética de biossorção (Cd
2+

, Cu
2+

 e Pb
2+

) em soluções aquosas através da utilização de 

biomassa Pistia stratiotes, bem como verificar a influência cada metal sobre o seu oposto 

(sinergia). As macrófitas aquáticas do tipo flutuante (Pistia Stratiotes) foram coletadas em 

lagoas na cidade de Imperatriz-MA. Após a identificação o material foi lavado com água 

corrente para remoção de impurezas, enxaguada com água destilada. Em seguida, a 

biomassa foi submetida à secagem em estufa a uma temperatura de (± 55º C) durante 24 

horas, após secagem foi triturada e peneirada em peneiras de 0,075 mm utilizando-se 

peneira adequada (padrão ABNT). Neste experimento foram preparadas soluções com 

concentrações de 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 4 g monoelementar e bielementar de Cd
2+

 e Cu
2+

, Cd
2+

 e 

Pb
2+

; Pb
2+ 

e Cu
2+

 respectivamente. Para cada g de amostra foram adicionados 50 mL de 

cada solução. As misturas foram mantidas sob agitação de 40 rpm durante 24 horas. 

Decorrido o tempo de agitação foram separada da fase sólida seringa plástica hipodérmica 

de 50 mL, com a adaptação de uma ponta de teflon; filtradas com auxílio de uma bomba de 

vácuo em filtro de membrana 0,45 µm. Em seguida, foram analisadas e determinadas a 

capacidade de adsorção de acordo com as equações 1(MENDHAM et al., 2002).   

 

 

 

Qe = capacidade de biossorção em mg g
-1

  

Ci = concentração inicial de íons metálicos  

Ce = concentração final íons metálicos ou concentração de equilíbrio 

m = massa do biossorvente 

V = volume da solução 

 

Na Tabela 1 estão listadas as capacidades de biossorção no experimento individual em 

relação a dosagem do biossorvente. De acordo com o Quadro 1 o Cd
2+ 

e Pb
2+

 apresentaram 

melhor capacidade de biossorção que  Cu
2+

. Como podemos observar no Quadro 1 para o 

Cd
2+ 

e Pb
2+

 a melhor capacidade de biossorção foram nas massas 0,2 e 0,5 g, já para Cu
2+

 

foram as massas 0,5 e 1g. Os íons metálicos apresentaram a seguinte ordem decrescente de 

biossorção: 
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Cd
2+ 

> Pb
2+

 > Cu
2+

  

Tabela 1. Capacidade de biossorção da Pistia estratiotes em experimento individual em 

relação a dosagem do biossorvente 

 
                   Qe= capacidade de biossorção 

 

Na Tabela 2, estão relacionadas as capacidades de biossorção das misturas  utilizando a 

variação da dosagem da biomassa. Os ensaios feitos com as duplas para observar o efeito 

sinérgico na variação da dosagem da biomassa apresentou um bom efeito nas combinações 

com relação aos ensaios feito individualmente. Na combinação Cd
2+

- Cu
2+

 ocorreu uma 

ligeira preferência pelo íon Cd
2+

 independente das dosagens estudadas, na Cd
2+

 - Pb
2+ 

ocorreu uma maior preferência para o íon Cu
2+

 para todos os ensaios. Observa-se que para 

ambos os cátions ocorre uma diminuição da capacidade de biossorção com o aumento da 

dosagem da biomassa. Esse mesmo comportamento foi observado para o Cd
2+

e Pb
2+

 para 

ensaios individuais. Isto sugere que estes íons metálicos tende a ser bioadissorvidos nos 

mesmos sítios de biossorção e com intensidade de ligação semelhantes, sendo cada espécie 

iônica antagônica à outra. Na combinação Pb
2+

- Cu
2+

 ocorre uma preferência Cu em todo o 

sistema, observa-se também um decréscimo na capacidade de biossorção com o aumento 

da dosagem da biossorvente.  Denota-se que a capacidade de biossorção é favorecida em 

0,2 g do biossorvente em todas as combinações realizadas. Foi possível observar que 

capacidade de biossorção do íon Cd
2+

 não apresentou grandes variações em todos os 

experimentos em que ele participa. Já o Cu
2+

 a capacidade biossorção foi maior do que 

capacidade de biossorção no experimento individual. A capacidade de biossorção do Pb
2+

 

nas combinações apresentou menor capacidade de biossorção do que aquela observa no 

experimento individual. Os experimentos de adsorção competitiva, a partir de soluções 

binárias dos íons metálicos estudados, indicaram que o biossorvente Pistia estratiotes 

apresentou maior afinidade por Cd(II) apresentando a seguinte ordem de seletividade 

Cd(II) > Pb(II) > Cu(II).  Os estudos da capacidade de biossorção para as combinações 

confirmam a competição entre as espécies metálicas estudadas sendo o cádmio a espécie 

menos afetada. Nos ensaios feitos com as combinações o Cd(II) levando em consideração a 

dosagem do biossorvente foi à espécie metálica que apresentou melhor capacidade de 

biossorção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosagem (g) Cd
2+

Pb
2+

Cu
2+

0,2 275,2 207,5 25,3

0,5 111,3 109,0 42,7

1 55,9 54,0 52,9

2 28,5 29,4 27,8

3 19,1 20,1 18,7

4 14,4 14,8 14,0

Qe (mg kg
-1

)
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Tabela 2. Capacidade de biossorção das misturas (duplas) utilizando Pistia straiotes efeito 

da dosagem da biomassa. 

 
      Qe=  capacidade de biossorção 

Palavras-chaves: Biossorção, Metais Potencialmente Tóxicos, Macrófitas Aquáticas. 
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DETERMINAÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, SODA CAÚSTICA E 

HIPOCLORITO EM LEITE “IN NATURA” USANDO ANÁLISE POR INJEÇÃO 

EM FLUXO. 

 

Orientanda:Michely da Silva SOUSA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Licenciatura Química  CESC-UEMA. 

 

Orientador: Péricles Mendes NUNES. 

Prof.M.Sc do Departamento de Química e Biologia  CESC-UEMA 

 

Colaboradores: Joseane Maria Fernandes de ALENCAR - Graduanda em Licenciatura 

Química  CESC-UEMA. 

 

O leite é uma mistura complexa, composto por varias substâncias, como água, proteínas, 

gorduras, carboidratos, minerais e vitaminas, constituindo-se um alimento humano bastante 

próximo à perfeição (PELCZAR et al., 1996). É uma alternativa de fonte proteica acessível 

à população de baixa renda, que geralmente é carente em proteína de origem animal, 

comprovando a importância socioeconômica deste alimento. O leite tem sido utilizado na 

alimentação humana por oferecer uma equilibrada composição de nutrientes que resulta em 

elevado valor biológico, sendo considerado um dos alimentos mais completos 

(TRONCO,2003). Por isso, é extremamente importante apresentar-se com qualidade.No 

Brasil ainda é comum o comércio do “leite in natura” também chamado de “leite 

informal”. O hábito de consumir leite cru, ou informal, por uma parcela considerável da 

população, está diretamente relacionado com conceitos previamente formados de que este 

produto possui boa qualidade, além de desconhecimento dos riscos que esse produto pode 

oferecer (NERO et al., 2003)O comércio informal de leite é uma grande ameaça à saúde 

pública visto que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), dezesseis doenças 

bacterianas e sete viróticas são veiculadas pelo produto, dentre elas a tuberculose, a 

brucelose e gastroenterites, sendo esta uma grave consequência da baixa qualidade do leite 

proveniente do mercado informal (BADINI et al., 1997).Considerando a importância de se 

avaliar a qualidade do leite, tendo em vista que é um alimento fundamental na dieta 

humana, quando se trata da composição do leite “in natura” comercializado é comum que 

surjam discussões a respeito do seu processo de produção. Neste sentido, cabem 

questionamentos como: “Será que o leite “in natura” comercializado está respeitando as 

normas restritas de qualidade da Legislação Brasileira vigente?” E ainda: “Será que os 

produtores de leite “in natura” estão adicionando adulterantes nos produtos 

comercializados? E quanto estão adicionando?” Tais interrogações carecem de respostas 

imediatas e o presente projeto se propôs a buscar analiticamente respondê-las. Responder a 

estas e outras questões é dever do futuro profissional da química e, portanto, este projeto 

facilitará a formação de novos pesquisadores nessa área. Espera-se que o desenvolvimento 

desta pesquisa desperte o olhar da inovação tecnológica dos acadêmicos do Curso de 

Licenciatura em Química do CESC/UEMA, uma vez que irão trabalhar com o 

desenvolvimento de novas metodologias. Nos últimos anos foram relatados diversos casos 

de adulteração do leite no Brasil e as evidências demonstraram que se tratava da adição de 

água sanitária (hipoclorito de sódio-NaClO) e água oxigenada (peróxido de hidrogênio – 

H2O2) objetivando aumentar a validade do leite através da inibição da proliferação de 

microrganismos que são peculiares ao leite, algumas vezes associando a adição de soda 

caustica (hidróxido de sódio-NaOH) (MPF, 2013). Tais adulterações oferecem risco graves 

à saúde da população. Foram testados os adulterantes peróxido (por quimiluminescencia), 

soda caustica e hipoclorito em amostras de leite “in natura” comercializado na cidade de 
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Caxias-MA. A proposta inicial deste projeto era o desenvolver metodologias analíticas 

quantitativas baseadas na técnica de análise por injeção em fluxo para mensurar espécies 

químicas adulterantes (hipoclorito, água oxigenada e soda caústica) em leite “in natura”, 

contudo em função de adequações que precisaram ser feitas no transcorrer do mesmo, 

houve um novo direcionamento no sentido de viabilizar a construção de metodologias para 

os mesmos analitos no mesmo tipo de amostra em que fosse mais simples o manuseio 

analítico e que tivesse um alcance social mais expressivo. A seguir são demonstrados os 

Métodos que foram utilizados para determinação dos adulterantes Peróxido de Hidrogênio, 

Resíduos de Cloro e Hipoclorito e Neutralizantes a serem desenvolvidos (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Métodos que foram desenvolvidos e testados para investigação de adulterantes 

no leite “in natura” 

 

PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (Método Quimiluminescente) 

 

 

Princípio e 

Método 

A fundamentação desta metodologia analítica desenvolvida está pautada 

na reação quimiluminescente entre o peróxido presente no leite e a 

substância difenil oxalato e sua quantificação de luz emitida usando-se 

um luxímetro portátil como sistema de detecção. 

 

Resultado 

Emite uma quantidade luminosa expressada em lux.que é lido em 

um luximetro portatil adaptado emu ma caixa plástica escura e revestida 

de espelhos. A equação da reta de calibração utilizada para o cálculo foi: 

Lux = 35,11727 . C + (-0,78465). Sendo lux a unidade medida de 

intensidade de luz da amostra e C a concentração a ser encontrada. 

CLORO E HIPOCLORITO 

 

Princípio 

Fundamenta-se na formação do iodo livre a partir do iodeto de potássio, 

pela ação do cloro livre ou hipoclorito. 

 

Resultado 

Positivo: coloração amarela 

NEUTRALIZANTES DA ACIDEZ (Teste do Alizarol para Soda Cáustica) 

 

Princípio 

Ocorrência de coagulação por efeito da elevada acidez ou do desequilíbrio 

salino, quando se promove desestabilização das micelas pelo álcool. O 

alizarol atua como indicador de pH, auxiliando a diferenciação entre o 

desequilíbrio salino e a acidez excessiva. 

 

Resultado 

Vermelho-tijolo – SEM COAGULAÇÃO – leite normal, fresco, acidez 

de 17 a 18 D; 

Vermelho-castanho – COM COAGULAÇÃO FINA – leite com acidez 

de 18 a 21 D;       

Amarelo – COAGULADO – leite com acidez superior a 21 D; 

Violeta – SEM COAGULAÇÃO – leite alcalinizado ou fraudado com 

água. 
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Os métodos foram desenvolvidos e testados entre outubro de 2013 e setembro de 2014, 

quanto ao parâmetro peróxido nenhuma amostra testada estava fora dos parâmetros 

exigidos pela legislação. Quanto ao adulterante hipoclorito também não foram encontradas 

amostras positivas para este analito, logo as amostras testadas encontravam-se dentro das 

especificações. O cenário mudou quando foi testado o adulterante soda caustica de 15 

amostras testadas 6 apresentaram resultados positivo ao teste de alizarol. Desta forma 40% 

das amostras testada estavam impróprias para pasteurização e com isso impróprias ao 

consumo humano. O teste do alizarol é utilizado rotineiramente em plataformas de 

recepção de leite de laticínios e cooperativas, apresentando resultados rápidos para a 

indicação da acidez e estabilidade térmica do produto recebido. Quando o leite apresenta-

se instável termicamente, são gerados transtornos durante o processamento do leite, 

resultando na foculação, além de prejuízos consideráveis em virtude do descarte (SILVA et 

al; 2006).A possível falta de higiene, problemas relacionados ao manejo alimentar dos 

animais, falta de refrigeração e a provável fraude por adição de água foram os principais 

problemas observados. Os métodos desenvolvidos foram simples e de fácil manipulação 

podendo ser usados por vendedores de leite ou por fiscais da vigilância sanitária. 

 

Palavras-chave: leite “in natura”, adulterantes, métodos. 
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3.4 CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

3.4.2 Física 
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SIMULAÇÃO DE UMA UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO POR ADSORÇÃO. 

 

Orientanda: Maria Virlene Silva ALENCAR – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Engenharia Mecânica- CCT/UEMA. 

 

Orientador: Jorge de Jesus PASSINHO. 

Prof. MSc. do Departamento de Física- CCT/UEMA. 

 

A unidade refrigeração por adsorção que utiliza energia solar como fonte de regeneração 

tratada neste trabalho tem seu funcionamento baseado no princípio da adsorção física, 

processo físico no qual há a interação entre um sólido poroso chamado de adsorvente 

(carvão ativado) e uma substância liquida chamada de adsorvato (etanol) que circula ao 

longo dos componentes básicos da unidade de refrigeração devido a uma diferença de 

pressão gerada  pela variação de temperatura  ao longo do dia.  Este trabalho tem como 

objetivo modelar e simular numericamente uma unidade de refrigeração por adsorção que 

utiliza energia solar como fonte de regeneração. A unidade de refrigeração em estudada 

neste trabalho é formada, basicamente, por um coletor/adsorvedor, condensador e um 

evaporador como mostra a Figura.1.  

 

     (a)                                                            (b) 

Figura.1- Unidade de refrigeração por adsorção: (a) unidade completa; (b) 

condensador/evaporador.    
(Fotos: Jorge Passinho) 

 

Foi feita uma análise termodinâmica do ciclo onde, com base nas equações de conservação 

de massa e energia para um volume de controle obteve-se as equações matemáticas que 

modelam o comportamento termodinâmico de cada um desses componentes básicos dessa 

unidade de refrigeração. Estas equações juntamente com a equação de Dubinin-Astakhov é 

que foram usadas na simulação computacional do ciclo. Para a simulação apresentada 

neste trabalho foi utilizado o software MATLAB. Os resultados obtidos ainda serão 

comparados com dados obtidos experimentalmente. Para o par carvão ativado/etanol as 

constante de Dubinin-Astakhov são mostradas na Tabela.1. Essas variáveis são exclusivas 

para o carvão ativado/etanol, pois elas são dependentes da interação adsorvente/adsorvato. 
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Tabela .1 – Constantes da equação de Dubini-Astakhov para o par CA-etanol usadas na 

simulação 

CONSTANTES VALOR 

 0,354219 lit de etanol/kg de CA 

 2 
                0,000156951 

 

Utilizando-se a equação de Dubinin-Astakhov para o par carvão ativado/etanol obteve-se o 

gráfico da figura 2, que mostra a variação da concentração do adsorvato em função da 

temperatura do leito poroso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura-2: Variação da concentração adsorvato/adsorvente em função da temperatura do 

leito. 
 

A unidade de refrigeração usando carvão ativado/etanol como o par adsorvente/adsorvato 

apresentou um coeficiente de performance (COP) igual a 0,05, quando se considera que a 

área do coletor seja igual 1 m
2
 e que a massa de adsorvato no interior do adsorvente varie 

de acordo com o gráfico-1. A radiação total instantânea incidente em um plano inclinado 

foi obtido através de uma rotina de simulação desenvolvida no MATLAB para a cidade de 

São Luís-MA com as seguintes coordenadas geográficas: latitude 02º35’36” S, longitude 

44º12’44” e altitude 40 m. A simulação da unidade de refrigeração por adsorção 

desenvolvida neste trabalho mostrou como se dá a influência da temperatura do leito 

poroso no processo de dessorção do etanol quando se tem carvão ativado como adsorvente 

e mostrou também que nas configurações em que foi elaborada a simulação, esta unidade 

de refrigeração apresenta um coeficiente de performance parecido como os de outras 

unidades de refrigeração por adsorção desenvolvidas em outras lugares.  

 

Palavras-chaves: Adsorção. Simulação. Etanol. 
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3.4 CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

3.4.3 Matemática 
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O MOVIMENTO DAS ÁGUAS DAS PRAIAS DE SUPERFÍCIE SUAVE. 

 

Orientando: Thiago José de Oliveira FREITAS – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmico do Curso de Engenharia Civil – CCT/UEMA. 

 

Orientador: Felix Silva COSTA. 

Prof. Dr. do Departamento de Matemática e Informática – DEMATI/UEMA. 

 

A pesquisa trata acerca de fluidos sob hipóteses que, na maioria das aplicações, são 

adotadas para a resolução de problemas na fluidodinâmica, devido à complexidade de 

resolução analítica das equações geradas. Sendo assim, assumimos os fluidos como 

incompressíveis (massa específica não varia no tempo), e o fluxo analisado como laminar 

para simplificação do equacionamento e obtenção de resultados analíticos e 

computacionais. Outrossim, é a atuação do campo gravitacional sobre o fluido. Nossas 

discussões numa visão macro se detém as ondas de superfície, entretanto, nosso 

desenvolvimento foi a um nível micro, uma vez que se inicia de partículas infinitesimais. 

Nos valendo do cálculo diferencial e integral, caminhamos para chegar nas equações de 

Euler, na Equação da Continuidade e na Equação de Bernoulli, estabelecendo uma relação 

no decorrer das demonstrações, entre essas equações. A equação de Euler parte da 

mudança da descrição Lagrangeana para sua própria descrição, valendo-se de uma função 

que representa alguma propriedade referente ao fluido em função das variáveis de espaço e 

tempo F(x,y,z,t). Aplicamos nessa dedução o operador linear chamado Operador de Stokes 

que carrega tanto a descrição Euleriana (ponto fixo) quanto as mudanças trazidas pelo 

movimento do fluido. Consideramos duas taxas nesse operador, a taxa local de variação da 

propriedade F e a taxa de variação advectiva de F. 

 

 

(1)                           (2)                                    (3) 

A equação (1) corresponde ao movimento da partícula fluida na forma de Lagrange. A 

equação (2) corresponde a descrição de Euler através da posição e do tempo. A equação (3) 

representa o operador de Stokes aplicado a uma propriedade F. Aplicando o operador, 

ajustando os termos e considerando a ação da gravidade no eixo y, teremos as equações de 

Euler deduzidas abaixo: 

 

 

       

 

 

     Figura 1. Equações de Euler 

A continuação da análise passa agora pela dedução da equação da Continuidade que vai 

nos permitir analisar e simular as mais úteis equações para os fluidos, as Equações de 

Navier-Stokes. Nos valendo da equação da Continuidade desenvolvida por métodos 

integrais, deduzimos a equação de Bernoulli utilizada para descrever a conservação de 

energia cinética, potencial e de pressão num escoamento. Percebemos pelo processo, que a 
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equação de Bernoulli é um caso particular da Equação de Euler, ou seja, é obtida por meio 

da integração através de uma linha de corrente considerando nossas hipóteses de 

incompressibilidade e o resultado da Equação da Continuidade (div v = 0). Estamos agora 

possibilitados de tratar acerca das Equações de Navier-Stokes, nos baseando nas equações 

deduzidas até aqui. Por serem muito complexas para solução analítica única, pois se trata 

de Equações diferenciais parciais não-lineares, usamos de meios computacionais para obter 

um modelo de variação de velocidade e pressão em alguns instantes.  

 

 

 

 

Figura 2. Caracterização da Equação N-S 

Observamos nessa equação (forma vetorial) a inclusão da viscosidade (dinâmica), antes 

não considerada na Equação de Euler. A abertura dessa fórmula para simulação se limitou 

a fluxo laminar e incompressível. Consideramos também a equação da Continuidade para 

compor um sistema de 3 equações juntamente com duas componentes de N-S nos eixos x e 

y para simulação no software MatLab. 

Figura 3. Simulação em MatLab 

 

Temos então a variação da velocidade nos dois gráficos superiores direitos (eixos x e y) e 

no terceiro gráfico a variação de pressão. Abaixo temos o campo de velocidade 

representado com sua variação e por fim um gráfico residual. 
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Figura 4. Simulação em MatLab 

 

Palavras - chaves: Ondas; Velocidade; Potencial. 
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3.5 CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

3.5.1 Arquitetura e Urbanismo 
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HABITAÇÃO SOCIAL NO CENTRO HISTÓRICO – UMA ALTERNATIVA (?) 
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O Centro Histrórico de São Luís vem passando por um período de decadência pelos 

últimos anos, ao mesmo tempo cresce a conscientização de seu valor cultural para os 

ludovicenses e surgem novos projetos de revitalização do mesmo. Objetivou-se com este 

trabalho estudar a saúde do Mercado Imobiliário do Centro Histórico, dando maior 

importância à área protegida legamente pela UNESCO, leis federais e estaduais, e 

compreender as razões do crescimento de abandono de casarões, falta de investimento 

privado nos edifícios e a questão da moradia no Centro, relacionando exemplares na cidade 

e no país. Foi feito levantamentos arquitetônicos nas áreas tombadas do Centro Histórico, 

avaliando-se: a conservação dos edifícios entre bom, regular, ruim e ruínas; o número de 

pavimentos construídos em lote vazio, térreo, 1 pavimentos, 2 pavimentos, 3 pavimentos e 

4 ou mais pavimentos; e a aplicação do edifício em comércio, residnência, serviço público, 

serviço privado, desocupado, outros, misto, religioso, estacionamento e indústria.  

 

        Figura 1            Figura 2           Figura 3 

 
Figura 1: Levantamento do Grau de Conservação das Edificações, São Luís, 2013. Banco 

de Dados do NEUCI. 

Figura 2: Levantamento do Uso das Edificações, São Luís, 2013. Banco de Dados do 

NEUCI. 

Figura 3: Levantamento do Gabarito de Pavimentos das Edificações, São Luís, 2013. 

Banco de Dados do NEUCI. 

 

Percebe-se pelo Levantamento de Conservação que apesar do Cenro Histórico possuir em 

geral edifícios em bom estado, a grande quantidade de edifícios de conservação regular, 

com problemas mais simples na fachada, é preocupante e há várias bolhas de edifícios em 

ruínas ou estado ruim de conservação espalhadas pelo mapa, indicando áreas onde a 
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população não se preocupa e/ou não possuem condições financeiras para fazer reformas 

constantemente nas edificações.Com o Levantamento de Uso das Edificações pode-se 

observar que a concentração de comércio nas ruas Rua Grande, Rua de Santana e Rua do 

Sol e adjacências, a área residencial no Desterro e sudeste da Avenida Magalhães de 

Almeida, as pequenas sunidades de estacionamento espalhadas pelo centro, uma regular 

quantidade de serviços públicos, entre bibliotecas, universidades, hospitais, museus e 

outros.Além disso, foram aplicados 344 questionários em edifícios sorteados 

aleatoriamente, dividos em: Aluguel Comercial Inquilino e Locador, Aluguel Residencial 

Inquilino e Locador; Venda Comercial Vendedor e Comprador, Venda Residencial 

Vendedor e Comprador. Tais questionários fizeram uma pesquisa sócio-econômica na 

população, adquirindo dados sobre a reanda familiar, quantidade de moradores por 

edifício, satisfação pessoal com segurança, infraestrutura, qualidade de conservação interna 

da edificação, qualidade de circulação de vento, entrada de luz, materiais de construção 

usados, grau de descaracterização arquitetônica, distribuição de equipamentos urbanos 

básicos como escolas, hospitais, supermercados, transporte público e outras variáveis. 

 

Tabela 1: Questionários Sócio-Econômicos da População do Centro Histórico, São Luís, 

2014. Banco de Dados do NEUCI. 

QUESTIONÁRIOS SÓCIO-ECONÔMICOS 

Uso Transação Sujeito % Total 

Residencial Venda Vendedor 0,29 1 

Residencial Venda Comprador 33,43 115 

Comercial  Venda Vendedor 0 0 

Comercial Venda Comprador 4,65 16 

Residencial Aluguel Locador 0,29 1 

Residencial Aluguel Inquilino 12,79 44 

Comercial Aluguel Locador 1,16 4 

Comercial Aluguel Inquilino 11,89 41 

Realizados 64,53 222 

Não Realizados 35,46 122 

  344 

  

Analisando os dados nota-se que a maioria dos edifícios pesquisados estão em posse legal 

do habitante, somando 132 edifícios comerciais e residenciais próprios e 90 edifícios 

comerciais e residenciais alugados, correspondendo respectivamente a 59,46% e 40.54% 

dos endereços realizados. Nota-se também a predominância de residências contra 

comércios, onde 161 dos 222 endereços questionados são residências e apenas 61 são 

pontos comerciais. Uma outra peculiaridade é a grande ocorrência de edifícios passados de 

geração a geração por herança, mecanismo este ainda atuante hoje em dia. 

 

 

Palavras-chaves: Mercado Imobiliário. Habitação Social. Centro Histórico. 
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ECOTECNOLOGIAS COMO ESTRATÉGIAS PARA A SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL DOS MANGUEZAIS DO MUNICÍPIO DA RAPOSA. 
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O município da Raposa se encontra no estado do Maranhão e tem como principal 

vegetação o mangue, que se caracteriza por ser uma área de proteção permanente (APP’s) 

edesde o nascimento do município vem sendo ocupado de forma irregular através da 

construção de moradias e consequente despejo de lixo e dejetos, causados também pela 

falta de saneamento e planejamento urbano. Esta pesquisa tem como objetivo a elaboração 

de diretrizes de sustentabilidade ambiental para o município da Raposa-MA através de 

pesquisas relacionadas à ecotecnologias pensadas a partir do reaproveitamento do lixo e de 

resíduos orgânicos. A metodologia proposta inclui revisão de literatura, estudos de casos, 

levantamento fotográfico, aplicação de questionários e análise de dados para avaliar 

impactos e vulnerabilidades ambientais do município da Raposa para assim proporuma 

ecotecnologia que seja necessária para uma melhor qualidade de vida dessa população.Na 

primeira etapa da pesquisa foram realizados levantamentos fotográficos e bibliográficos a 

respeito de temas que envolvessem conceitos, exemplos e aplicações de impacto e 

vulnerabilidade ambiental, a fim de embasar a identificação dos mesmos no município da 

Raposa para proposição de uma ecotecnologia que pudesse ser fundamental da mitigação 

dos mesmos. Obteve-se o entendimento de impacto e vulnerabilidade ambiental; o 

primeiro foi visto como alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente causado por ações antrópicas e o segundo como uma suscetibilidade por parte do 

meio ambiente, a um perigo ou dano natural. A partir disso foi possível confrontar os 

impactos e vulnerabilidades observadas no município com soluções mitigadoras 

analisando-os através do fator causa. (Tabela I). 

Tabela I: Relação Causa/Impacto e Vulnerabilidade Ambiental/Soluções Mitigadoras. 

 

CAUSA 

 

IMPACTO/VULNERABILIDADE 

 

SOLUÇÕES 

MITIGADORAS 

Falta de 

Planejamento 

urbano 

Aterramento do Manguezal Técnicas tradicionais 

construtivas para o 

projeto 
Ocupação Irregular de APP’S 

Supressão da Vegetação 

 

Produção de 

resíduos 

sólidos 

 

 

Poluição Edáfica e Hídrica do 

manguezal 

Consciência Ambiental 

Reciclagem dos 

resíduos para 

construção de 

ecotecnologias 

sustentáveis 
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Foram aplicados 170 questionários no município da Raposa com o intuito de identificar 

as reais necessidades daquela população para nortear a escolha da ecotecnologia que 

atenda a uma demanda emergencial. Diante dos gráficos abaixo (figura I e II), o 

banheiro seco que é uma técnica de saneamento que não utiliza água para remover os 

dejetos - estes ficam armazenados em uma câmara onde passam por um processo de 

compostagem e o produto final pode ser utilizado como adubo- foi escolhida como mais 

viável e de caráter emergencial devido às condições desumanas em que a população se 

encontra atualmente, despejando seus dejetos na área de manguezal.  

 

Figura I – Local de depósito das fezes; Figura II- Aceitação do WC seco na comunidade. 

 

A proposta do sanitário seco para essa população é composto por um sistema de 

compartimento móvel localizado abaixo do assento sanitário, composto por quatro 

câmaras que se movem através de trilhos, presos a uma estrutura de madeira fixada a 

palafita.Após completo o volume útil da câmara 1 que se localiza abaixo do assento 

sanitário, ela é substituída pela segunda câmara através da movimentação dos trilhos 

que pode ser feita manualmente, assim como sua implantação. O esquema abaixo 

demonstra a posição inicial dos trilhos e das câmaras localizados sobre a estrutura de 

madeira; quando a câmara 1 enche, ela manualmente é deslizada até chegar o lugar da 

câmara 2, que deslizando, chega no lugar inicial da câmara 3, que por sua vez, chega ao 

lugar inicial da câmara 4 que é carregada para um local adequado de modo a ser 

utilizada como adubo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

94% 

6% 

Você poderia depois de 
todas as vezes que usar o 

banheiro, jogar pó de 
serragem e cal? 

SIM 

Não 

IV III 

I II 
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Figura III: Esquema em planta baixa da localização dos trilhos e das câmaras na estrutura 

de madeira e seu respectivo movimento / Vista frontal da localização da estrutura de 

madeira com as câmaras na palafita. 
 

Dessa forma, acredita-se que é possível mitigar os impactos ambientais sofridos pelo 

ecossistema manguezal neste município e conservar sua vulnerabilidade, pois uma vez 

adotada essa ecotecnologia, não haverá despejo inadequado de dejetos e lixo em área de 

proteção ambiental, sendo estes transformados através da compostagem em adubo. Além 

disso acredita-se também em uma significativa melhoria da qualidade de vida da população 

que utiliza o mangue atualmente poluído para lazer e pesca. Porém ressalta-se que para a 

feitura e testagem dos protótipos é preciso renovação da pesquisa. 

 

Palavras-chaves: Vulnerabilidade. Impacto. Saneamento. 
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ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA NA AV. 

LITORÂNEA. UMA VISÃO TÉCNICA SOBRE DUAS RODAS. 
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As cidades são derivadas da relação do tecido urbano com seus habitantes. Esta, deve 

disponibilizar uma estrutura de espaços que permitam a circulação de pessoas com 

autonomia e segurança, dispondo várias alternativas para o deslocamento. Dentre as muitas 

posibilidades relacionadas à mobilidade urbana, optou-se pela pesquisa e observação do 

uso da bicicleta e dos espaços destinados aos ciclistas, utilizando a Avenida Litorânea, 

localizada em São Luis – MA como objeto de estudo. A  implantação de uma ciclovia vai 

além da simples ação de pintar uma faixa no chão, envolve uma investigação grandiosa 

sobre um conjunto de aspectos que definirão se esta desempenhará sua função ou será 

apenas mais um espaço não tão bem utilizado em nossa cidade, o que está diretamente 

relacionado com a discussão sobre a dimensão humana no planejamento. Se faz necessário 

compreender também o porquê das pessoas pedalarem,  questionando suas dificuldades, 

seus desafios,  motivações e trajetos usuais; além de considerar os aspectos  topográficos, 

metereológicos e econômicos - todos como especificidadades para São Luís. Os dados 

foram obtidos através da observação e convivívio com usuários de bicicleta; aplicação de 

questionários; e, pesquisa bibliográfica. A proposta de estudar a viabilidade de implantação 

de um espaço voltado para uso exclusivo de bicicletas na Av. Litorânea se baseia na 

necessidade de separar o fluxo de ciclistas dos fluxos de pedestres e de veículos 

motorizados, já visando o grande potencial que esta pode representar como rota de 

transporte não motorizado no trajeto casa-trabalho-casa, assim como lazer e esporte para os 

moradores e turistas de São Luis. Para melhor organização e execução da pesquisa, a 

mesma foi dividida em quatro etapas; a primeira, concistiu na pesquisa bibliográfica, a 

qual referenciou as intervenções propostas, em seguida, fez-se a elaboração e aplicação de 

questionário visando compreender quais os motivos que levam os usuários da bicicleta a 

freqüentar a área litorânea em questão, levando em consideração como é realizado o 

deslocamento até ela. O questionário foi aplicado na área estudada e por meio de uma 

plataforma online visando alcançar o maior número de usuários possível. Com os 

resultados obtidos, foi feita a análise dos dados obtidos com a pesquisa, organizando-os em 

forma de gráficos, de modo a facilitar a apreensão do resultado. Por fim, foram feitas 

recomendações e propostas  para o espaço destinado aos ciclistas à ser implantada na Av. 

Litorânea. Após a análise dos gráficos obtidos na pesquisa, pode-se observar que, dada a 

falta de infra-estrutura direcionada ao uso da bicicleta, a grande maioria das pessoas ainda 

a utiliza apenas como forma de esporte, podendo-se observar que a opção do uso como 

forma de deslocamento dá-se principalmente trabalhadores das áreas de construção civil, 

prestadores de serviço doméstico e “bike lanches”. Quanto ao horário, a maior frequência 

de utilização é o de 6h:30min às 9h:30min, pois, segundo os entrevistados, o clima é mais 

agradável para pedalar, também é neste horário que as pessoas que utilizam a bicicleta 

como meio de deslocamento costumam ir ao trabalho. A infra-estrutura, segurança e 

seguridade também foram abordadas, e, em relação à estes indicadores, prevalesce o 

sentimento de insatisfação, demonstrando ainda mais a carência de investimentos para 
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melhorias. O gráfico abaixo indica o resultado de um dos fatores indicativos de maior 

relevância quanto à necessidade de implantação de uma ciclovia na Av. Litorânea. 

Destaca-se o resultado do questionário indicando que a grande maioria dos usuários 

entrevistados, seja na pesquisa online ou “in loco”, utiliza-se das caixas de vias destinadas 

aos veículos automotores para fazer o uso da bicicleta. Fato que comprova a ineficiência 

dos espaços destinados aos ciclistas na litorânea, visto que estes preferem expor-se aos 

riscos eminêntes na via à usar a ciclovia. 

 
Figura 1: Resultado referente ao questionámento: "Onde costuma pedalar?" 

Fonte: Arquivo da autora 

Devido às restrições de espaço, é um desafio implantar uma infra-estrutura viária exclusiva 

para os ciclistas em áreas urbanas consolidadas. Mesmo assim, trazem significantes 

benefícios especialmente em áreas com grande fluxo de bicicletas. De acordo com 

TOLLEY (1995), numa comparação entre cidades na Holanda, constata-se que houve um 

maior aumento do uso da bicicleta, em detrimento do automóvel, nos locais em que foram 

projetadas ciclovias para as viagens a escolas e para o trabalho. Embora as distâncias dos 

trajetos tenham se estendido, o tempo de viagem não se alterou já que a velocidade 

aumentou. Além disso, a ciclovia teve um efeito positivo na atração de novos usuários e no 

aumento da sensação de segurança e conforto entre os antigos ciclistas. Para 

MCCLINTOCK (1995), diferentes ciclistas apresentam prioridades diversas que afetam 

suas decisões quanto a usar ou não as facilidades de uma ciclovia. Os de hábitos mais 

antigos dão prioridade às rotas mais curtas, que representem menor tempo de percurso, 

mantendo seu nível de velocidade. Ao contrário, ciclistas de hábitos mais recentes estão 

mais preparados para tomar uma rota mais longa se ela representar maior segurança. 

Assim, existe alguma evidência que sugere que a maioria dos ciclistas estará relutante em 

tomar uma rota que envolva um acréscimo de mais de 10% de percurso, a menos que 

ofereça irresistíveis vantagens de segurança. De toda maneira, a coerência e a qualidade da 

ciclovia são responsáveis pelo desvio de ciclistas de vias sobrecarregadas e perigosas para 

rotas mais seguras e confortáveis. Segundo TOLLEY (1995), o sistema de rede cicloviária 

deve ser coerente, consistente e facilmente reconhecível a partir de uma hierarquia de vias 

em que a bicicleta tenha um poder competitivo. As rotas em qualquer parte ou forma 

deverão, sempre que possível, ter continuidade dentro do sistema viário, visto que o 

esquema fragmentado da infra-estrutura de circulação para bicicletas, que se interrompe 

nas interseções, paradas de ônibus e estacionamentos, geram conflitos, comprometendo a 
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atratividade da rede cicloviária e a segurança do ciclista. Em São Luis, a implantação de 

uma ciclovia de qualidade na Avenida Litorânea beneficiará a moradores e turistas, 

servindo como ponto de partida, para um grande sistema cicloviário que beneficiará à toda 

cidade. Estas mudanças são possíveis através dos estudos sobre o fluxo de veículos e 

alteraçãoes no geométrico das vias, priorizando os espaços de ciclistas e pedestres, 

ampliação de espaços livres sobre o leito carroçável, tudo acompanhado da sinalização 

vertical e horizontal e capacitação das pessoas quanto à educação para o trânsito. Ainda 

que demande tempo para adaptação e execução, o investimento é necessário e importante 

para as práticas sociais, mobilidade urbana, por uma cidade inclusiva e sustentável.  

 

Palavras-chaves: bicicleta. ciclovia. mobilidade. 
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O MERCADO IMOBILIÁRIO RESIDENCIAL DO CENTRO HISTÓRICO DE 

SÃO LUÍS DO MARANHÃO: ÁREA DE PROTEÇÃO HISTÓRICA ESTADUAL. 

 

Orientanda: Carla Rodrigues de Oliveira SILVA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo – CCT/UEMA. 

 

Orientadora: Marluce Wall de Carvalho VENÂNCIO. 

Profª. Dr
a
. do Curso de Arquitetura e Urbanismo CCT/UEMA. 

 

Colaboradores: Ana Paula de Sousa Verde;  Amanda Paulino de Queiroz Oliveira; Carlos 

Alberto Ramos Silva Júnior; Carolina Guedes Machado; Kelson Kayan Pereira da 

Conceição; Luana Caroline Silva Sales; Luís Marcos Araújo Costa; Manoel Fernando 

Moniz Filho; Mayara Maluf Gomes; Pillar Castro Mendes; Raynara Morgana dos Santos 

Bretas; Roseane Caldas Souza; Tâmara Rodrigues de Lima; Thalyta Fernandes Ferreira; 

Victor Hugo Limeira – Graduandos em Arquitetura e Urbanismo/UEMA. Devido as 

contínuas mudanças no Centro Histórico de São Luís, ao longo dos anos, decorrentes de 

variadas modificações sociais e econômicas ocasionadas pelo meio e pelo seu entorno, a 

cidade de São Luís como um todo. Notou-se a necessidade de um estudo que levantasse e 

aferisse corretamente as justificativas da degradação e desvalorização crescente, de uma 

área que já foi o único pilar de sustentação de toda a cidade. Paralelo a isso, ainda que 

esparsamente, pode-se perceber também, uma conscientização e interesse por parte de um 

bom número de pessoas, com a conservação e a revitalização deste patrimônio. Assim, 

dentro do plano de trabalho, foi desenvolvido um estudo prático e teórico acerca da 

dinâmica do mercado imobiliário do Centro Histórico, na área de proteção histórica 

estadual. Para responder aos questionamentos propostos pela pesquisa, foram feitos 

levantamentos em campo, com o propósito de aferir as condições de conservação, com as 

definições; em ruínas, ruim, regular ou bom, os tipos de uso dos imóveis, tais como; 

residencial, comercial, misto (mais de um uso na mesma unidade), serviço público, serviço 

privado, estacionamento, indústria e descoupado, e o gabarito, para saber a quantidade de 

pavimentos constrúidos; térreo, um, dois, três, quatro ou mais, ou se o lote é vazio. Nos 

mapas desenvolvidos, posteriormente ao levantamento, com base em cada um dos critérios 

pré estabelecidos, obtiveram-se vários dados. A começar pelo de conservação, observou-se 

que há um bom número de edifícios em bom estado, como também um alto número em 

conservação regular, com problemas aparentemente simples de serem resolvidos, porém há 

focos espalhados pelo mapa, que constituem-se em verdadeiros contingentes, 

numericamente saturados de imóveis em estado ruim ou em ruínas, configurando o 

abandono e o descaso, que ocorre nas áreas onde há menor fluxo de pessoas e comércio, 

acabando por determinar nestas áreas, ambientes propícios a consolidação e o 

enraizamento da criminalidade, gerando descaso da sociedade com os moradores de baixa 

renda destes setores e também agravando o problema de segurança perceptível em toda a 

área do centro. Através do levantamento de usos, por sua vez, foi possível perceber o quão 

evidente é, a concetração de unidades comerciais ns Rua Grande, e em suas proximidades, 

como Rua de Santana e Rua do Sol. Também a concentração de serviços publicos e 

privados, presentes em grande parte de ruas como a Rua do Passeio e a Rua da Estrela. Ao 

mesmo tempo, decorrente da centralidade da área comercial, ficou clara uma periferização 

das zonas residencias, como é o caso do Desterro, e além disso, uma grande incidência de 

unidades com uso misto (residência e comércio) .Também foram realizados 344 

questionários com inquilinos, proprietários, locatários, vendedores e outros, de edifícios do 

Centro Histórico, com endereços sorteados aleatoriamente. Foram desenvolvidos 8 tipos de 

questionários para serem respondidos pelas diferentes partes envolvidas nesta dinâmica 
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imobiliária; Aluguel Comercial Inquilino ou Locador, Aluguel Residencial Inquilino ou 

Locador; Venda Comercial Vendedor ou Comprador, Venda Residencial Vendedor ou  

Comprador. Pelos questionários, foi estabelecida uma pesquisa socioeconômica, com 

perguntas a respeito da satisfação do usuário do imóvel com a unidade, como a qualidade 

de conservação interna, infraestrutura, possibilidades de reforma entre outros, e da 

satisfação com o entorno, a segurança, a relação com a vizinhança e/ou associações 

próximas, o acesso a saúde, educação, transporte, trabalho e alimentação, além dos 

processos mercadológicos e burocráticos envolvidos no vinculo dele com o imóvel, a 

opinião do entrevistado sobre a área, o conhecimento do mesmo sobre intervenções 

urbanísticas recentes nas proximidades, etc.  

 

Tabela 1: Questionários Sócio-Econômicos da População do Centro Histórico, São Luís, 

2014. Banco de Dados do NEUCI. 

QUESTIONÁRIOS SÓCIO-ECONÔMICOS 

Uso Transação Sujeito % Total 

Residencial Venda Vendedor 0,29 1 

Residencial Venda Comprador 33,43 115 

Comercial  Venda Vendedor 0 0 

Comercial Venda Comprador 4,65 16 

Residencial Aluguel Locador 0,29 1 

Residencial Aluguel Inquilino 12,79 44 

Comercial Aluguel Locador 1,16 4 

Comercial Aluguel Inquilino 11,89 41 

Respondidos  64,53 222 

Não Respondidos  35,46 122 

  344 

 

Durante a aplicação dos questionários, ficou evidente o quanto é dificil encontrar 

informações acerca de antigos proprietários, ou porque o entrevistado não quis responder, 

ou porque realmente desconhecia informações neste quesito. Muitas das vezes, foi dificil, 

ao menos encontrar um entrevistado no imóvel sorteado, alguém capaz de responder todas 

as perguntas com exatidão e confiança e até mesmo de encontrar o imóvel em si, porque os 

números mudaram, a rua não foi encontrada, a região não era segura, ou a unidade está 

abandonada há muito tempo. Ainda assim, muitas informações puderam ser obtidas com 

segurança. Notou-se que, com base no que foi respondido, a maioria das edificações estão 

em circunstâncias legais e regulares, contando com 90 edificações residenciais e 

comerciais alugadas e 132 edificações residenciais e comerciais próprias. Com os números, 

pode-se notar uma grande quantidade de residências em relação aos comércios, dos 222 

endereços entrevistados, apenas 61 foram comércios, enquanto os outros 161 foram todos 

residenciais. Outro dado importante, estatisticamente, as unidades proprias (comerciais e 

residenciais), corresponderam a maioria, com 59,46%, enquanto as alugadas (comerciais e 

residenciais), resultaram em 40,54% dos endereços estudados. Uma característica muito 

relatada, era o fato do imóvel ter sido adquirido por herança, mostrando que muitos dos 

que moram na região do centro, viveram a vida inteira por lá e se fixaram, permanecendo 

geração após geração residindo no mesmo imóvel. Este fator foi muito observado nas áreas 

residencias próximas ao Mercado Central, como na Rua de São Pantaleão e na Rua das 

Crioulas.  

 

Palavras-chaves: Mercado Imobiliário. Pesquisa Socioeconômica. Centro Histórico. 
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AS PRAÇAS DO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS: UM RESGATE DA SUA 

HISTÓRIA. 

 

Orientando: Christian Dellon Oliveira Moreira FILHO – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão – 

UEMA 

 

Orientadora: Thais Trovão dos Santos ZENKNER. 

Doutora em Urbanismo - PROUB UFRJ. Professora adjunta II do Curso de arquitetura e 

urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA 

 

As praças se inserem no contexto diário desempenhando um papel centralizador e que 

instiga a sociabilidade. Quando surgiram, qual a importância desse espaço urbano para a 

cidade e quais as diversas funções que desempenham através dos tempos são 

questionamentos a ser respondidos à partir do debate de vários autores. É comum 

depararmos com vestígios desses espaços, quando se debate acerca de civilizações antigas. 

Com o passar dos séculos, seu real papel só aumentou, sendo, por exemplo, um importante 

instrumento para o funcionamento da democracia ateniense. São Luís também viveu seu 

momento áureo onde foi conhecida como Atenas brasileira, pela quantidade de intelectuais 

que ali utilizavam com afinco todo o conhecimendo do qual proviam. As praças eram o 

palco principal de tudo o que ocorria nessa cidade de colonização Lusa. Debates, conversas 

e lazer encontravam-se em um mesmo espaço. Lamas (2004, pág. 102), nos diz que a praça 

é um elemento morfológico característico das cidades ocidentais, sendo resultado de uma 

intencionalidade, de um programa e desenho prévio. O autor fala desse espaço como um 

“lugar intencional do encontro, da permanência, dos acontecimentos, de práticas sociais, de 

manifestações da vida urbana e comunitária...”. Contudo, a globalização e a quantidade de 

informações acabaram por sobrepujar tais elementos morfológicos para fora da rotina, 

tornando-se mera passagem as necessidades cotidianas. Ao comparar a capital maranhense 

com outros grandes centros urbanos, a sensação de que a população mora, mas não 

conhece a história que lhe é oferecida, facilita o processo de esquecimento. Kevin Lynch 

(2011, p.1), diz que “nada é vivenciado em relação a si mesmo, mas sempre em relação aos 

seus arredores”. Essa talvez seja uma das citações mais importantes, pois nos força a 

pensar num todo, num ambiente inserido em algum lugar e não só em um espaço isolado 

da realidade. A única forma que se pode determinar a essencialidade do local é se este for 

analisado onde se insere. Este espaço tem que significar algo para a sociedade onde está, 

caso contrário não será apropriado. Então, São Luís não deve ficar a margem e precisa de 

formas distintas que a façam recuperar esses elementos tão fundamentais na dinâmica 

contemporânea e tornando público a relevância que eles tem na sociedade atual. Portanto 

esse trabalho tem por objetivo resgatar a história de dez praças do Centro Histórico de São 

Luís, sua origem, formação e modificações destacando a importância desses espaços 

públicos para a cidade atual. As praças estudadas são Praça Gonçalves Dias, Praça D. 

Pedro II, Praça Benedito Leite, Praça Deodoro, Praça do Carmo, Praça da Alegria, Praça 

Antônio Lobo, Praça Odorico Mendes, Praça da Saudade e Praça João Lisboa. 
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Figura 9 - Localização das praças. 

Fonte: Google Maps. 

 

A metodologia que utilizamos passou pelas seguintes etapas: revisão bibliográfica de 

alguns autores que estudam a evolução e o conceito desses espaços públicos (as praças), 

dentre eles: Benévolo (2011), Alex (2011), Gehl (2010), Lynch (2011) e Lamas (2000); 

levantamento de fontes primárias e secundárias (bibliográficas e iconográficas) que falam e 

mostram imagens das principais praças do núcleo antigo de São Luís, e da própria história 

da cidade. Dentre os autores que tratam sobre a história de São Luís podemos destacar: 

Lima (2002), Marques (1970) e Nascimento (2005); pesquisa de campo com o objetivo de 

registrar a partir de fotografias o estado atual desses espaços públicos comparando com o 

material encontrado nas pesquisas bibliográficas e iconográficas, observando as 

transformações sofridas nessas praças. 

 

Palavras-chaves: Praças. São Luís. Centro Histórico. 
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O CAMINHO GRANDE (SÃO LUÍS-MA) NO JOGO DAS IMAGENS 

SIMBÓLICAS EM BUSCA DE SUA IDENTIDADE. 
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Figura 1 – Rua Grande 

 

Segundo a Profa. Thaís Zenkner, o Caminho Grande nasce de uma rua reta localizada no 

coração da cidade, também conhecida como Rua Oswaldo Cruz (Rua Grande) e com o 

passar do tempo percorre sinuosamente o interior da ilha. “Passando pelo Alto da Carneira 

(elevado do Monte Castelo), pelo Areal (bairro do Monte Castelo) e João Paulo, até 

alcançar o bairro do Anil.” ( São Luís – Ilha do Maranhão e Alcântara, 2008).Diversos 

bairros surgiram ao longo desse Caminho como, por exemplo, a Vila Passos (onde hoje 

funciona o estádio do Nhôzinho Santos), Camboa, Matadouro (hoje Liberdade), Diamante, 

Filipinho, entre outros. Tal expansão urbana se deu devido a instalação de parques fabris, a 

política de expulsão de moradores pobres (antes residindo em palhoças, cortiços) do centro 

da cidade e a criação de uma infra estrutura viária (Bonde, trem e avenidas).No decorrer do 

Caminho foram se instalando diversos sítios, chácaras e Quintas de famílias tradicionais da 

cidade de São Luís. Sendo essas responsáveis pela estruturação da ocupação dos povoados, 

que posteriormente com a expansão e crescimento da cidade, passariam a compor os 

bairros da mesma.“Apesar de não seguir o traçado regular, as ruas do Areal (atual Monte 

Castelo) e das localidades vizinhas, mantinham uma característica valorizada pelo 

urbanismo militar português: encontravam-se com o mar, e na maioria das vezes, 

finalizavam com um pequeno porto.” (São Luís–Ilha do Maranhão e Alcântara, 

2008.)Assim os moradores não teriam que se deslocar até o núcleo urbano (Praia Grande, 

Desterro) para a compra de peixes e mariscos no Portinho localizado no Desterro. Com o 
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passar dos anos esse pequenos portos foram aterrados com o intuito da instalação de 

habitações irregulares. Objetivou-se com este trabalho fazer um estudo fotográfico 

comparativo entre as transformações urbanas e arquitetônicas ocorridas no Caminho 

Grande, através de sua dimensão simbólica, enfatizando os estudos das décadas de 60/70 e 

os dias atuais. E também avaliar os impactos que o surgimento dos bairros desencadeou na 

construção simbólica do Caminho Grande; O procedimento metodológico foi feito através 

da análise em acervos históricos da Biblioteca Pública Benedito Leite, Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de São Luís, através de jornais e revistas. 

Também em livros que continham a história urbana de São Luís com recorte no século XX, 

enfatizando os estudos nas décadas de 60 e 70. Passando para uma segunda fase de coleta 

de dados em campo, onde foram realizadas entrevistas com moradores das áreas estudadas, 

além do levantamento fotográfico do atual momento das mesmas. Durante o estudo, foi 

observado que o Caminho Grande foi peça fundamental para a expansão, estruturação e 

desenvolvimento da cidade de São Luís.  No entanto, pode-se perceber que a valoração 

maior não se encontra na Cidade Velha e sim na Nova. E com o passar do tempo, valores 

foram esquecidos por muitos e os que ainda guardam vívidas lembranças de outrora, já não 

conseguem distingui-los com propriedade. As fotografias e relatos de moradores sobre as 

transformações socioespaciais e principalmente a importância simbólica como vetor na 

construção identitária do Caminho, relacionando as décadas de 60 e 70 e a atual, foram de 

grande valia para o estudo, levando em consideração o pouquíssimo material base 

relacionado ao assunto.  

 

Figura 2 – Divisão do Caminho Grande. 

 

O Caminho Grande foi dividido em quatro trechos para facilitar o estudo. Alguns pontos 

simbólicos, sejam religiosamente, socialmente ou culturalmente foram levantados para a 

maior compreensão de suas influências sociais, para que através dela o morador (ou 

sociedade em geral), se sinta pertencente àquele local, elevando sua valoração pessoal e na 

história da cidade.  Teve-se como importância desse estudo o conhecimento da história da 

cidade e também oportunidade de vislumbrar outras perspectivas da mesma. Por envolver 

o panorama não científico, como pode-se observar através das conversas com residentes 

antigos, trazendo consigo uma carga emocional vivida, que não se pode ter através de 

leituras técnicas. Lembranças do cotidiano, detalhes pessoais de relações com o entorno e 

vizinhança  que são importantes para a melhor compreensão do objeto em estudo. De cada 

bairro, será extraída sua carga simbólica para a cidade e para os moradores, assim como 

Legenda: 

              Rua Grande 

              Av. Getúlio Vargas 

              Av. João Pessoa 

              Av. Casemiro Junior 
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suas mudanças arquitetônicas e sociais. Dessa forma, “a diversidade e o convívio entre 

situações urbanas e estilos arquitetônicos variados, tornam este roteiro (Caminho Grande) 

da cidade peculiar. Desvela-se, em cada bairro, em cada edifício ou praça, o caminho que 

São Luís percorreu através dos séculos. É sem dúvida, uma viagem ímpar.” ( São Luís – 

Ilha do Maranhão e Alcântara, 2008.) 

 

Palavras-chaves: Imagens, Simbologia, Identidade. Caminho Grande. 
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A DRENAGEM URBANA DE SÃO LUIS: INTERVENÇÕES RECENTES EM 

BACIAS PROBLEMÁTICAS E A EFICÁCIA DAS SOLUÇÕES ADOTADAS. 

 

Orientanda: Jordânia Natália Aguiar CARNEIRO – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo – CCT/UEMA. 

 

Orientador: José Bello SALGADO NETO. 

Prof. Dr. do Curso de Arquitetura e Urbanismo – CCT/UEMA. 

 

A drenagem pode ser definida como natural ou artificial, mas em suma é um condutor de 

águas pluviais ou subterrâneas, que encaminha para uma determinada área essas águas por 

força da gravidade. Sendo assim o sistema natural conduz a água pluvial por depressão 

natural do terreno. Já o sistema artificial é baseado nas interferências que o homem realiza 

sobre o caminho que a água percorre. Esse sistema se divide em dois tipos, microdrenagem 

e macrodrenagem, sendo o primeiro responsável por coletar em nível de loteamento ou de 

rede primaria, e o segundo que engloba tanto a água conduzida pela microdrenagem, 

quanto à oriunda do fundo dos vales, (ZUFFO et al., 2007). O trabalho teve por objetivo 

observar a drenagem urbana da cidade de São Luís, a fim de avaliar quanto ao desempenho 

dos dispositivos utilizados para o escoamento das águas pluviais, identificando seus pontos 

fortes e fracos. Os meios utilizados para alcançar os objetivos propostos pelo trabalho, se 

deram através de coleta de dados bibliográficos, fotográficos, entrevistas com gestores, 

visitas técnicas em alguns canais, recursos tecnológicos e aplicação de um questionário 

elaborado para avaliar os canais de São Luís. De acordo com as informações obtidas 

através das pesquisas bibliográficas, notou-se que os canais de drenagem urbana, tem uma 

relação com o crescimento das cidades (processo de urbanização), que modifica a 

paisagem, tendo como principais consequências alterações no ciclo hidrológico e que em 

decorrência desses fatores podem gerar problemas como: inundações, alagamentos e 

erosões (MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS, 2009). Partindo desse princípio, 

foram analisados dados do volume de precipitações ocorridas no período de 2008 a 2014, e 

verificou-se a diminuição do volume de águas das chuvas de 2014 em relação aos anos de 

2008, 2009, 2011 e 2013, mas ainda assim, ocorreram problemas de alagamentos na cidade 

(Figura 1).    

 

 
Figura 1 – Resultados de precipitações ocorridas no ano de 2013 e 2014 em São Luís; A – 

Alagamento na Avenida Colares Moreira no ano de 2014; B – Alagamento em uma rua no 

Coroado no ano de 2014; C – Destruição de parte do canal do Rio Gangan, após chuvas em 

2013.  

 

 

A B C 
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O ideal para a diminuição desses problemas ocasionados pelas precipitações é a 

combinação de medidas estruturais e não estruturais definidas para cada situação (TUCCI 

et al., 1995). As informações passadas pelos técnicos responsáveis pelas obras de 

drenagem urbana da cidade (SEMOSP), é que, em São Luís, as medidas encontradas para o 

escoamento das águas pluviais são efetivadas através de medidas estruturais, através de 

redes de canalizações e canais. Foi relatado também que os novos projetos de drenagem 

foram dimensionados com o Tempo de Recorrência ou Período de Retorno de 20 anos. Os 

canais visitados são abertos, com seções retangular ou trapezoidal, e revestidos com 

concreto armado, pedra argamassada, gabiões ou sem revestimento (Figura 2). 

 

 

 
Figura 2 – Canais de drenagem urbana de São Luís; D – Canal do Cohatrac/Cohab; E – 

Cana do rio Gangan; F – Canal do Renascença; G – Canal do Portinho; H – Canal do 

Coroado; I – Canal da Areinha. 

 

Para a aplicação do questionário, uma amostra de 100 pessoas foi utilizada, verificando-se 

que 51% dos entrevistados acham a situação dos canais antes da sua construção ou obra de 

reparo, péssimo, 38% ruim e apenas 3% bom. Quanto aos problemas identificados, 47% 

optaram como um dos principais transtornos os alagamentos, 27% mau cheiro e 26% falta 

de manutenção. Quanto a melhoria da área, o papel do canal no dia a dia da comunidade e 

campanhas educativas, 66% afirmou que não houve melhora da área, 84% afirmou que o 

não funcionamento dos canais influencia seu cotidiano e 92% destacou que nunca 

participou de campanhas educativas que pudessem prevenir contra inundações ou que 

melhorassem o desempenho do dispositivo. Dessa forma o que se pode concluir com os 

resultados desse questionário é que os entrevistados estão insatisfeitos com o equipamento 

analisado. Assim os pontos fortes e fracos identificados sobre os canais de drenagem 

urbana de São Luís (Tabela 1) descrevem como positivo, que os canais são abertos, isto é, 

reduz os custos das obras; facilita a manutenção e limpeza dos mesmos; possibilita uma 

maior integração desse equipamento com a paisagem e permitem futuras ampliações caso 

seja necessário; além de ter uma veiculação de  vazão superior em relação a outros tipos de 

canais. Já quanto aos pontos negativos, observou-se a falta de manutenção e limpeza; a 

utilização de matérias de construção de baixa qualidade; o atraso na execução e finalização 

das obras; a não integração com o ambiente; a carência na legislação e fiscalização e a falta 

de investimentos para a utilização de medidas não estruturais. 

D E

  D 

F 
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Tabela 1 - Tabela elaborada com os dados das Diretrizes de básicas para projeto de 

drenagem urbana no município de São Paulo (1999), e através dos dados levantados da 

drenagem urbana de São Luís do Maranhão. 

PONTO FORTE  DESCRIÇÃO 

 
Redução de Custo 

  Facilidade de manutenção e limpeza 

Canal aberto Possibilidade de integração paisagística 

  Facilidade para ampliações futuras 

  Veiculação de vazão superior 

PONTO NEGATIVO DESCRIÇÃO 

 

Falta de manutenção e limpeza 

  Demora na execução das obras 

Drenagem urbana A não integração paisagística 

  A carência de legislação e fiscalização 

  

A utilização de material de construção de qualidade 

baixa 

  A carência de campanhas preventivas 

 

 

Palavras-chaves: Drenagem urbana. Macrodrenagem. Processo de urbanização. 
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS CALÇADAS DE SÃO LUÍS: ASPECTOS 

ARQUITETÔNICOS. 

 

Orientanda: Julianne Gracielle Pinto COSTA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo– CCT/UEMA. 

 

Orientadora: Barbara Irene Wasinski PRADO. 

Profª. Drª. do Departamento de Arquitetura e Urbanismo CCT/UEMA. 

 

As vias públicas, em regra, são formadas pelo caminho apropriado ao trânsito de veículos, 

e dois passeios a ele adjacentes destinados à circulação de pessoas, que consistem nas 

calçadas. Aborda-se o papel das calçadas, na concessão de independência, autonomia e 

dignidade, de forma coletiva e individual. As calçadas devem ser construídas de maneira 

acessível e mantidas de forma adequada, garantindo assim o direito fundamental de IR e 

VIR cidadão.O presente trabalho desenvolveu-se em 3 etapas : 1º diagnóstico técnico de 90 

quadras, 2º etapa de seminários de educação ambiental , 3º etapa de  diagnóstico segundo 

opinião dos usuários das calçadas. Durante a 1ª etapa iniciada em outubro de 2012, as 

calçadas ludovicenses mostraram-se inacessíveis - como mostra o quadro de imagens 

abaixo - caracterizadas por buracos, desnivelamentos, largura insuficiente, iluminação 

inadequada, falta de sinalização e a inexistência de rampas para acessibilidade. Nenhumas 

das 90 quadras diagnosticadas foram 100% livre de barreiras.  

Figura 1- Diagnóstico as calçadas. 

 

    

Figura 2- Quadro fotográfico do diagnóstico das calçadas; A- Calçada como ampliação da 

casa; B-Comércio informal obstruindo passeio; C-Inexistência de calçada; D-Calçada sem 

rampa de acesso. 

 

B A C D 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  876 

Diante da realidade apresentada, esta pesquisa passa para 2ªetapa, a educação ambiental. 

Foi realizado seminários com as turmas de 7ª  a 8ª série da Escola Crescimento na cidade 

de São Luís. O objetivo era levar as salas de aula a dados levantados com os diagnósticos 

realizados, sensibilizar, informar e educar os alunos quanto a importância da acessibilidade 

nas calçadas, a  necessidade de  padronização das calçadas ,com base na NBR 9050 da 

ABNT e nos princípios e padrões do Desenho Universal.  

 

Figura 2-Seminário de Educação Ambiental relacionada a acessibilidade nas calçadas, na 

Escola Cresciento. 

 

Entendeu-se que a metodologia de nossa pesquisa aplicada até então, não seria suficiente 

para qualificar e diagnosticar adequadamente áreas de caminhada.  Levar em conta a 

opinião do cidadão que convive diariamente com a realidade dos problemas da cidade é 

integrar o mesmo no processo de planejamento urbano, e dessa forma entender mais 

profundamente o problema e por fim remediá-lo. Tomando como referência Ferreira e 

Sanches (2001), após a etapa de análise técnica desenvolveu-se a 3ª etapa, onde se utilizou 

o método de a avaliação por parte da percepção dos usuários,objetivando complementar e 

aprofundar o diagnóstico realizado até então, e dessa forma oportunizar melhoria da 

paisagem urbana, acessibilidade e resgate do passeio público; oportunizar a socialização 

dos espaços públicos nas calçadas e conscientizar e sensibilizar a população sobre a 

importância de construir, manter e recuperar as calçadas da cidade. Essa 3ª etapa 

desenvolveu-se com disponibilização de 200 questionários para avaliar o grau de 

entendimento das questões que envolvem as calçadas, por parte dos entrevistados.  

 

 

Gráfico 1 : Você costuma caminhar pelas 

calçadas em volta da quadra de sua casa? 

Gráfico 2 : Consegue caminhar pelas 

calçadas durante todo o percurso? 
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Gráfico 3 : Você sabe as regras para se construir 

uma boa calçada (acessível) ? 

Gráfico 4 : Como você considera as 

calçadas de São Luís ? 

 
 

Gráfico 5 : Quais os principais problemas 

encontrados ?  

Gráfico 6 : Já sofreu algum tipo de 

acidente caminhando pelas calçadas de 

São Luís? 

  

Gráfico 8: Acredita que pode melhorar 

as condições das calçadas de nossa 

cidade ? Como? 
Gráfico 7:Você sabe de quem é a 

responsabilidade de cuidar e construir as 

calçadas? 

  

 

A análise das respostas dos questionários demonstrou a insatisfação por parte dos usuários, 

desinformação por parte do pedestre, dos seus direitos e deveres como usuário do 

transporte a pé, situações de comportamentos individuais que refletem cotidiano do 

coletivo. Além da triste realidade dos pedestres ludovicenses onde muitos não andam pelo 

quarteirão das sua própria casa. O objetivo é propiciar a reflexão teórica ampliando o 

debate sem , contudo, induzindo que a reflexão tome uma dimensão que chegue as práticas 

cotidianas. Ainda há a necessidade de informar não apenas a população como os 

construtores, pois as dificuldades para elaborar propostas de mudanças no espaço coletivo 
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são maiores quando a sociedade que ocupa esse espaço não está consciente da importância 

de torná-lo acessível a todos os cidadãos. 

 

Palavras-chaves: Acessibilidade. Calçadas. Cidadãos ludovicenses.  
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O CAMINHO GRANDE (SÃO LUIS – MA) NO DESCOMPASSO DE SEUS 

BAIRROS. 

 

Orientanda: Mayara Câmara SERRA - Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo – CAU UEMA. 

 

Orientadora: Célia Regina Mesquita MARQUES. 

Profª Msc. De Arquitetura e Urbanismo UEMA. 

 

O eixo viário Centro-Anil, – antigo eixo de expansão da cidade de São Luis, representado 

pela junção da Rua Grande (Rua Oswaldo Cruz), Avenida Getúlio Vargas, Avenida João 

Pessoa (Avenida São Marçal) e Avenida Casemiro Júnior representa o Caminho Grande.  

Os bairros aos quais nos referimos no título são os que surgiram em volta desse eixo, 

construindo a história dele e sofrendo impacto físico, social e histórico do mesmo. A 

pesquisa então se pautou em fazer uma leitura desse caminho, da sua evolução histórica, 

mudanças, contrastes, apropriações e práticas socioespaciais percebidas, reconhecendo 

seus vários bairros em conjunto, cada qual com suas particularidades, identidade e 

simbologia. 

 

 
Figura 01: Identificação do Caminho Grande e dos principais bairros em volta dele 

Fonte: Google Earth (com modificações) 

 

No início da segunda metade do século XX, São Luis passa por mudanças significativas 

com o surgimento de novos bairros, novas vias de ligação, intervenções urbanas que 

mudam usos e redirecionam fluxos e interesses, tudo isso com implicação direta na 

conotação que a cidade apresenta hoje, sobretudo com impacto sobre o Caminho Grande. 

Pode-se citar como emblemas dessa época, entre outras, a extinção dos bondes (1966); a 

Ponte do Caratatiuia (1968); Barragem do Bacanga (1970); Ponte José Sarney/São 

Francisco (1971) e Ponte Bandeira Tribuzzi (1970). Reconhecendo a simbiose entre a 

história do Caminho Grande e a história relativamente recente da capital maranhense, o 

objetivo geral desta pesquisa é analisar as transformações urbanas ocorridas nesta rua 

através de sua trajetória socioespacial, com recorte temporal no século XX (enfatizando as 

décadas de 50/70) quando emerge o impasse entre a permanência da cidade tradicional e a 

idealização da cidade moderna.  A partir de então, derivam-se objetivos específicos que 

correspondem à análise do desenvolvimento da área em estudo e de suas transformações 

socioespaciais nas décadas de 60/70, quando essas transformações se acentuam; avaliação 

do impacto que o surgimento dos bairros desencadeou na construção identitária da rua; e 

estudo comparativo entre as fotografias do trecho em estudo nas décadas citadas, e dos dias 

atuais, ressaltando as transformações urbanas ocorridas no local.De início foi necessário 

realizar uma pesquisa documental e bibliográfica com o intuito de levantar informações 

sobre os anseios determinantes da administração pública no contexto da dinâmica urbana 

da capital maranhense no início do século XX. Concluímos então que havia um “sonho de 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  880 

modernidade” que tomava corpo em medidas políticas, administrativas e propostas de 

planos de remodelação para a cidade.  Em contrapartida, nem tudo se firmou ou se 

concretizou de forma satisfatória, resultando num moderno que se apresenta historicamente 

permeado por incompletudes e contradições. O Caminho Grande possui uma história rica 

de informações. Por exemplo, uma de suas funções já foi possibilitar a passagem de carros 

de boi e transporte de mercadorias até o Cutim. Em 1844 já alcançava a Rua do Outeiro e 

100 anos depois já se consolidava como Avenida. Mas essa história, se considerada até 

hoje, possui momentos de apogeu e declínio; de refúgio e diáspora de um personagem que 

apresenta potencialidades e abandono; beleza e descaracterizações, elucidando o uso do 

termo “descompasso” no título da pesquisa. Ao falar-se em descompasso, o Caminho 

Grande é uma rua que, por exemplo, em busca da modernidade, recebeu os trilhos do 

bonde elétrico e por uma mesma dita modernidade, eles foram retirados dali, numa notável 

contradição do termo que inevitavelmente muda, mas que também comprova a forma 

fragmentada como a modernidade, tão almejada pelos primeiros gestores ludovicenses do 

século XX, foi absorvida e concretizada. Em função das limitações e do porte da pesquisa, 

o procedimento metodológico se pautou em pesquisa bibliográfica e aprofundamento dos 

termos; compreensão da área em termos geográficos e espaciais; elucidação da linha do 

tempo do Caminho Grande; leitura crítica de artigos e livros que regem a história urbana 

de São Luis; pesquisa documental; levantamento fotográfico das fachadas às margens do 

Caminho Grande e coleta de depoimentos. Os conceitos norteadores da pesquisa e aos 

quais se pode estabelecer contexto com o Caminho Grande se estruturaram no conceito de 

“rua” e “bairro” à luz de autores que abordam a “urbanidade” e seus temas afins e nos 

conceitos de LYNCH sobre a Imagem da cidade: Caminhos, Bairros,  Pontos nodais  

Marcos referenciais e Limite. No jogo de representações que contornam a história urbana 

da cidade e do Caminho Grande em si, algumas perguntas nortearam o desenvolvimento da 

pesquisa: Porque alguns usos e tipologias não deram certo no Caminho Grande? Qual a 

relação de pertencimento dos moradores e usuários com os bairros em enfoque? Como os 

moradores reagiram frente ao surgimento, algumas vezes até descontrolado, de outros 

bairros que viam no Caminho Grande um sustentáculo e um rol de oportunidades? Como 

os moradores, principalmente os mais antigos, reagem hoje numa visão comparativa ao 

Caminho Grande do passado? Complementando a tarefa de responder essas perguntas, foi 

realizado levantamento do contexto social, político e histórico com informações que muitas 

vezes não estão presentes catalogados em materiais de pesquisa, mas que são cruciais para 

a gestão de cidades mais satisfatórias e parecidas com seus moradores, ou seja, não só em 

relação à infraestrutura, mas também informações do campo subjetivo em relação à 

dimensão simbólica do lugar. A coleta do ponto de vista dos moradores em forma de 

depoimentos se tornou registro da memória oral a partir do trabalho de inferência coletiva, 

conforme afirmam MATOS E SENNA (2011): “(...) um conhecimento do vivido muito 

mais rico, dinâmico e colorido de situações que, de outra forma, não conheceríamos”. Os 

depoimentos coletados foram peça fundamental no trabalho de documentar a percepção 

particular de quem foi testemunha, personagem e coautor da história de uma rua e de uma 

época determinantes para a cidade e aos quais não se deve deixar em segundo plano nem 

permitir que o tempo dissolva. Hoje, os antigos ou novos usos, as escalas, os problemas e 

as qualidades de cada bairro que surgiu ao longo do Caminho Grande abrem espaço para 

uma nova leitura. Uma leitura que parte do reconhecimento da importância de subsidiar a 

construção de planos urbanísticos aninhados ao respeito à identidade de cada lugar e das 

representações e ligações simbólicas que os moradores desenvolvem com o lugar em que 

vivem. Muito mais que evidenciar a riqueza de informações e a importância desse caminho 

para a dimensão urbana e histórica da cidade de São Luis, pretende-se com essa pesquisa, 

num ponto de vista mais abrangente, incentivar estudos que futuramente possam servir de 
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base para a elaboração de intervenções urbanas e planos urbanísticos menos tecnocráticos e 

mais humanos, usando o Caminho Grande, uma via carregada de simbolismo e história, 

como exemplo e aporte.  Estudar o Caminho Grande é estudar uma rua. Mas por que 

estudar uma rua?  Porque ela presencia a dinâmica que ocorre na cidade, muitas vezes 

sofrendo reflexos físicos dessa dinâmica. Além disso, diversos autores referenciam a 

importância da rua e, mais ainda, a importância de se saber gerir a dicotomia que surge 

quando ela se transmuta em Avenida. JACOBS (2000) defende que a rua deve ser a 

espacialização da diversidade e dos sentimentos de seus usuários. Já LEFEBVRE (1999) 

defende que a rua não pode ser mero espaço de passagem e circulação e que sua extinção, 

estimularia a individualidade e o egoísmo e a perda do sentido de lugar com identidade 

própria determinada por seus usuários. Após o passeio virtual e a leitura múltipla do 

Caminho Grande, estabelecendo o comparativo que identifica o descompasso entre seus 

bairros, espera-se para pesquisas futuras voltadas a essa temática, o desafio de buscar 

fortalecer representações sociais e reduzir o descompasso entre o passado e o presente, 

entre os bairros vizinhos, entre sucessos e fracassos e entre o hoje e o amanhã ao longo do 

Caminho Grande. 

 

Palavras-chaves: Caminho Grande, Urbanismo, Cidade. 
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O Centro Histórico de São Luís apresenta grande quantidade de imóveis ociosos, 

entendidos como os espaços em condições de conservação que permitem sua rápida 

inserção na dinâmica imobiliária. Objetivou-se com este trabalho o estudo da atuação do 

mercado imobiliário na região, a fim de analisar seu funcionamento com vista a fornecer 

parâmetros atuais e entender de que modo ocorre sua relação com a vacância dos imóveis, 

considerando o mercado imobiliário como principal produtor do espaço urbano e 

responsável pela centralidade urbana, entendida nesse sentido como a concentração de 

atividades agregadoras de movimento e circulação. Inicialmente se fez a analise do  estado 

de conservação dos edifícios, uma fez que  é um determinante para oferta e procura desses 

imóveis, esta relação se da na medida em que ocorre a rejeição dos compradores ou 

locatários em adquirir ou alugar um imóvel na área, devido seu estado de degradação. A 

falta de procura acarreta em pouco ou nenhum investimento por parte dos proprietários no 

imóvel, contribuindo com a deteriorização da edificação e com a consequente falta de 

oferta para o mercado. 

 

 

 
Figura 1: Levantamento do Grau de Conservação das Edificações, São Luís, 2013. Banco de Dados do 

NEUCI. 

Figura 2: Levantamento do Uso das Edificações, São Luís, 2013. Banco de Dados do NEUCI. 

 

Percebe-se pelo Levantamento de Conservação que apesar do Centro Histórico possuir em geral 

edifícios em bom estado, a grande quantidade de edifícios de conservação regular, com 

problemas mais simples na fachada, é preocupante e há várias manchas de edifícios em ruínas ou 

estado ruim de conservação espalhadas pelo mapa, indicando áreas onde a população não se 

Figura 1 Figura 2 
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preocupa e/ou não possuem condições financeiras para fazer reformas constantemente nas 

edificações. O estudo do mercado imobiliário na região se iniciou com o levantamento dos 

imóveis vagos oferecidos para mercado para identificação e compreensão das modalidades, tipos 

de transações e os agentes envolvidos nesse processo. De posse do levantamento dos anúncios 

imobiliários do Centro histórico, um total de 237, realizados no decorrer da pesquisa tanto em 

campo quanto em veículos de divulgação como jornais e sites de anúncios da cidade de São Luís, 

os resultados obtidos foram sistematizados em gráficos nos quais se podem identificar quais as 

principais transações imobiliárias buscadas, preços exigidos e tipos de imóveis, gerando uma 

ampla visão de como o mercado imobiliário atuam na região. 

 

 

 
Figura 3: Modalidades das Transações, São Luís, 2014. Banco de Dados da pesquisa. 

Figura 4: Usos pretendidos, São Luís, 2014. Banco de Dados da pesquisa. 

 

Como se pode observar na Figura 3, que é uma analise geral sobre todos os anúncios e os 

tipos de transações pretendidas, a modalidade de aluguel se refere à metade dos anúncios, 

seguida da modalidade venda. Os interesses tanto de venda quanto de aluguel assumem 3% 

dos dados coletados e em sua maioria referem-se aos imóveis de maior valor de venda, 

como moradas e meia e moradas inteiras, cujos interesses de compra têm menor procura 

em razão dos altos preços cobrados. Sobre o tipo de uso dos imóveis anunciados, grande 

parte é assumida pelo uso residencial, seguida do uso comercial com 36%, cujas ofertas em 

sua maioria estão nas áreas mais centrais, retomando a característica de uso predominante 

do comercio, sobretudo na rua grande.  

 

 

 
Figura 05: Agentes da oferta, São Luís, 2014. Banco de Dados da pesquisa. 

 

Sobre os agentes envolvidos nas ofertas dos imóveis, em 55 % dos anúncios foi observada 

a presença de imobiliárias ou corretores independes, demonstrando uma importante 

presença do mercado formal nas negociações e a conseqüente possibilidade de transações 
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mais complexas, como financiamento por agentes financeiros. O mercado informal 

também assume grande numero das ofertas, sobretudo dos imóveis cujo direito de posse é 

adquirido por tradição (hereditário), não tendo em sua maioria o registro no Cartório de 

Registro de Imóveis dos referidos títulos, fato que impossibilita financiamentos. Os 

anúncios residenciais são predominantes em toda a extensão do Centro Histórico, embora 

haja uma diminuição em sua presença beirando à inexistência próximo às ruas mais 

comerciais do bairro, notadamente Rua Grande, Rua de Santa e Rua do Sol. Quanto a 

modalidade das transações, existe um equilíbrio entre os interesses de venda e aluguel, 

ocorrendo variações que dependem de diversos parâmetros como: direito de posse do 

imóvel, preço ofertado e facilidades na negociação. O mesmo não pode ser observado nos 

anúncios comerciais, visto que a maioria é referente a aluguel, fato que dificulta outro uso, 

visto que se torna fonte de renda constante para o proprietário. Com base nisso, é notável a 

manutenção das características atuais dos usos. Quanto aos critérios econômicos, na 

modalidade aluguel residencial os preços ofertados não se distanciam muito dos praticados 

em vários bairros da cidade. A dificuldade encontrada esta na venda desses imóveis, 

quando observados os valores altos e a especulação imobiliária praticada por particulares 

proprietários dos imóveis. Por ser um local de grande concentração de comercio, os altos 

preços são ainda mais evidentes nas ofertas de imóveis comerciais, tanto na modalidade de 

venda quanto de aluguel.  

 

Palavras-chaves: Mercado Imobiliário. Imóveis vagos. Centro Histórico. 
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A terra é um material de construção tão antigo como a própria humanidade. É o material de 

construção natural mais importante e abundante na maioria das regiões do mundo.  O uso 

da terra em técnicas construtivas além de mais correta para processos de conservação e 

restauração do patrimônio edificado em terra, promove a edificação sustentável com 

alterações conscientes no entorno e atende as necessidades de edificação de forma 

ambiental saudável, natural e permitem incorporar tecnologias novas que otimizem os seus 

processos construtivos. Minke (2008) afirma que as técnicas de construção com terra são 

ideais para trabalhos de autoconstrução. A cultura da construção tradicional, da construção 

com a terra crua, com recursos naturais existentes e os mecanismos desenvolvidos para 

edificação permitiram a criação de espaços habitáveis e integrados com os aspectos 

térmicos, luminosos, acústicos que são inseparáveis em um espaço arquitetônico. Por 

essência este tipo de construção é vernacular pela utilização de materiais e técnicas 

próprias de seu lugar, a energia demandada é mínima, é ambientalmente correta e faz parte 

do leque das construções sustentáveis. Como explica Braga (2013) a utilização da terra 

crua se tornou reduzida devido os novos materiais tecnológicos utilizados para construção, 

materiais que tornaram o processo construtivo mais rápido, contudo, mais poluente e mais 

devastador.  De forma infeliz e preconceituosa, as técnicas construtivas com a terra estão 

sendo abandonadas e associadas à população de baixa renda e sem acesso a produtos de 

construção industrializados. O modernismo marginalizou a terra, como sinal de atraso e 

método arcaico. Grande parte da construção com terra ainda existente no Brasil é um 

exemplo de tecnologia perdida. Sendo a terra relegada a condição de material pobre, 

compreendida como um saber e fazer esteticamente e comercialmente desinteressante.  É 

necessário romper com este preconceito e resgatar o modo tradicional de construção. 

Técnica construtiva que promove a edificação sustentável com alterações conscientes no 

entorno e atende as necessidades de edificação de forma ambiental saudável e natural. 

Como afirma Barbosa (2000) a maciça propaganda e a difusão dos materiais 

industrializados teve como consequência o desprezo, o esquecimento e o abandono de 

técnicas e materiais tradicionais pelas camadas mais abastadas da população. Elas ficaram 

relegadas aos estratos mais carentes que têm dificuldade na transferência e perpetuação das 

antigas tecnologias. Aconteceu então o que se chama de perda de tecnologia. As 

construções apresentam um aspecto estético e funcional limitado o que levou a população a 

associar o material à pobreza. Gomes et al (2008) falam que o preconceito quanto a este 

tipo de construção (diretamente relacionada com os escalões menos privilegiados da 

sociedade e, por conseguinte, desprezada pelas "elites"), bem como a industrialização da 

construção civil, originaram um gradual declínio deste tipo de construção. Por muito tempo 

essas técnicas foram consideradas pobres, de qualidade inferior e negligenciadas como 

uma solução construtiva de qualidade. Parte disso vem do fator de que muitas vezes essas 

técnicas não eram bem aplicadas, o que pode vir a acontecer com qualquer outra técnica. 

Felizmente o cenário atual está mudando e existem hoje estudiosos especializados a 

respeito, e desenvolvendo pesquisas que permitem afirmar as técnicas vernaculares, como 

as de construção em terra, como possibilidades vantajosas. Essas iniciativas por enquanto 
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aparecem academicamente e profissionalmente por poucas pessoas. A conotação de 

arquitetura pobre continua. Um exemplo disto é a visão das pessoas de que a casa de taipa 

deve ser substituída por uma casa de material "nobre", porque muitas pessoas pobres que 

tem a tradição de construção de terra têm vergonha disto. Universidade Federal de Santa 

Catarina (2014). Braga (2013) também coloca que com uma informação apurada sobre a 

utilização da terra como material construtivo, as culturas envolvidas, o resgate dos métodos 

vernaculares e sua aplicação na atualidade é possível responder sobre estratégias projetuais 

de compatibilização de elementos da construção e condicionantes ambientais. Uma tomada 

de consciência relativamente à construção sustentável parece se solidificar e é notório o 

crescente número de pesquisas e práticas que sinalizam um caminho para a construção de 

terra na contemporaneidade. Como bem ratifica Ponce (2014) a arquitetura cuja base é sua 

identidade privilegia o espaço para habitar e é feito para pessoas, habitantes e ela 

corresponde as condições econômicas de países de baixa economia com recursos limitados 

para satisfazer as demandas espaciais e vida digna de seus habitantes. E é uma arquitetura 

da realidade, do talento e da imaginação acrescidas ainda mais pelas limitações 

econômicas, que não esbanja e é uma arquitetura onde a economia, a habitabilidade, a 

diversidade, a desigualdade, a sinceridade, a modernidade, a regionalidade, são seus 

princípios inevitáveis, guias do arquitetônico em nossos países e em nossos dias. Ela é 

responsável e solidária. Braga (2013) comenta que nas faculdades de arquitetura, exceto 

honrosas exceções, ainda há o desconhecimento da linguagem do sistema construtivo de 

terra para a gestão de conservação e restauração e, efetivamente não há uma 

transversalidade de disciplinas que otimizem as técnicas construtivas tradicionais e que as 

insiram em projetos integrados de construções sustentáveis. Os procedimentos construtivos 

tradicionais de sabedoria secular, nobres e intuitivos, é, sobretudo, tratado em muitas 

faculdades de arquitetura, em forma de slides expositivos, breves retrospectivas e seus 

esforços acadêmicos estão centrados nas técnicas contemporâneas, da rapidez do concreto, 

da valorização do aço e do vidro. Também, não faz parte dos conteúdos programáticos 

acadêmicos, estudos sobre a arquitetura de terra como alternativa sustentável ao sistema de 

edificação atual, perfeitamente moldável ao cenário da arquitetura contemporânea. Os 

espaços acadêmicos precisam romper com este preconceito e resgatar o modo tradicional 

de construção porque se continua a construir com terra. Surpreendentemente, as ações de 

construção com terra não se restringem a regiões de clima árido e seco e progressos 

técnicos de aplicação da terra como material construtivo são amplamente percebidos em 

regiões de clima mais rigoroso. Na Europa está se construindo cada vez mais com terra e 

existe uma quantidade crescente de moradias construídas com as técnicas de adobes e 

blocos de solo estabilizado. Esta utilização pode ser uma resposta aos grandes 

requerimentos de moradias, assim como uma resposta alternativa a uma nova consciência 

arquitetônica. A sustentabilidade, de projetos de construção com terra envolvem justiça 

social e assume um sentido mais profundo. A Arquitetura sustentável aporta o 

aproveitamento inteligente de recursos naturais como clima, energia solar, técnicas 

construtivas tradicionais e biomassa. Para Braga (2013) projetos arquitetônicos que 

utilizam a terra como material construtivo contribuem para a redução dos impactos 

ambientais, promovem a integração comunitária, envolvem instituições e a sociedade no 

planejamento de comunidades mais sustentáveis. Segundo a autora é imprescindível o 

despertar para modelos ecológicos construtivos, a provocação para possibilidades de 

projetos de arquitetura de terra para as questões da habitação social, de comunidades 

coesas e sustentáveis. É a busca por práticas equilibradas com o meio ambiente e o 

entendimento da bioconstrução. A construção de um ambiente sustentável traz integração 

comunitária e, através da Bioarquitetura é possível encontrar soluções sustentáveis como 

construir habitações saudáveis, utilizar matéria local, promover a autoconstrução, o 
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mutirão, o tratamento adequado de resíduos e gestão de energia e água. A Bioarquitetura 

tem aspirações biológicas, econômicas e sociais e é proclamada como uma das estratégias 

mais apropriadas para uma arquitetura sustentável.  Integra o homem ao meio, respeita e 

explora a natureza em toda a sua plenitude e riqueza. Propõe um esclarecimento global, 

ensina técnicas que ajudam a melhorar a vida, transformando cada homem no arquiteto de 

sua habitação, oferecendo possibilidades de alterar a realidade onde as condições são 

difíceis ou escassas (Van Lengen, 2008). Técnicas de bioconstrução são perfeitamente 

moldáveis ao cenário da arquitetura contemporânea pois, apresentam alternativas 

conceituais e metodológicas que se adaptam aos processos construtivos sustentáveis com 

elementos de uma nova cultura. O que se busca na atualidade é a edificação sustentável 

com alterações conscientes no entorno e que atenda às necessidades de edificação de forma 

ambiental saudável, natural e permitem incorporar tecnologias novas que otimizem os seus 

processos construtivos. 

 

Palavras-chaves: Arquitetura de terra. Bioconstrução. Arquitetura Contemporânea 

Sustentável. 
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3.5 CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

3.5.2 Ciências Sociais 
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CONFIGURAÇÃO DO ESPAÇO PERIURBANO NO VETOR DE EXPANSÃO 

METROPOLITANA DE SÃO LUÍS EM DIREÇÃO AO MUNICÍPIO DE RAPOSA. 

 

Orientanda: Aerica Souza MALHEIROS – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Ciências Sociais – CCSA/UEMA. 

 

Orientadora: Rosirene Martins LIMA. 

Profª Drª. Do departamento de Ciências Sociais - CCSA/UEMA 

 

O objetivo central do projeto é analisar a configuração socioespacial na área metropolitana 

de São Luís e a constituição do Periurbano como vetor de expansão em direção ao 

município de Raposa. Segue a perspectiva de analisar os agentes que estão introduzidos na 

linha de expansão metropolitana em cabimento ao desenvolvimento urbano que abrange a 

espacialidade de crescimento em vários setores, agregando a valorização do espaço. Em 

decorrência desse fato, pela falta de infraestrutura nos setores, os espaços territoriais 

identificam conflitos sociais e aglomerados urbanos. A constituição das atividades em prol 

do interesse urbano abre ênfase ao dialogo da estrutura do espaço periurbano, agrega 

situações intermediárias entre o entorno rural e urbano, um espaço com morfologia mista. 

A cidade se expande de forma desordenada agregando aglomerados no entorno e 

provocando consequências ao espaço social. Segundo Souza(2005) esse modelo de 

desenvolvimento não leva em conta a renda da população que é mais concentrada. Deste o 

modo, o desenvolvimento urbano ao aspecto do poder público especificamente do 

Maranhão, assim como no Brasil é priorizar abastecimento econômico, inferiorizando 

classes. O aspecto rural adquiriu uma nova configuração marcada pela incorporação de 

fatores no âmbito do setor urbano, essa intenda articulação contextualiza o espaço urbano 

contemporâneo. O setor rural, com seu ambiente atrativo e com aspecto natural esta sendo 

relacionado às características locais como setor paisagístico, esse aspecto abrange a área 

em estudo e na valorização do território com a ampliação de espaços imobiliários em 

crescimento na estrada MA 203. A composição dos espaços rurais ao urbanismo depreende 

grandes fatores negativos ao ambiente e favorecendo camadas em detrimento do meio 

ambiente, formando no contexto espaciais aglomerados urbanos no setor rural, 

característica do setor urbano e nessa perspectiva fundamentando novas características 

especifica nesses vetores. Os agentes sociais que atuam nesses polos têm como atributo 

modificar esses espaços de caráter dicotômico e enquadra uma força que regenere essa 

característica, por meio de modificações e influência do espaço urbano ao espaço rural, 

dois setores que abrange a cidade e seu vetor de expansão. A marca da atuação do 

crescimento se dá pela fundamentação da comunicação e a necessidades de investir no 

processo de valorização de espaços que aparentemente tinham aspectos apenas no setor 

rural. Os meios capitalistas recriam a função do espaço, e denota novas atribuições ao setor 

rural com a influência do setor urbano. As diferentes formas de ocupação do solo no vetor 

de expansão, no contexto analisado da pesquisa, a configuração metropolitana de São Luís, 

em direção aos municípios de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, se dá aos 

investimentos no âmbito imobiliário e o polo ecoturismo, a apropriação desses espaços cria 

novas relações sociais e também fatores negativos como conflitos sociais que decorrem da 

apropriação do território. A plurifuncionalidade desse espaço periurbano deve ser 

planejada e ordenada para que aspectos negativos não imperem e degradam o meio 

ambiente em meio aos seus recursos naturais, muito menos a degradação do aspecto 

cultura existente no espaço entre atores. A ação desses atores que produzem o 

desenvolvimento do espaço urbano é uma dimensão extensa, abrange a acumulação do 

capital, caracteriza o abastecimento das relações de produção e agrega conflitos no aspecto 
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territorial do espaço. A perspectiva da mudança no âmbito das relações sociais do espaço 

favorece um desequilíbrio na estrutura espacial. Segundo, Santos (1982) “a velocidade da 

mudança aumenta a amplitude do desconhecido e pode encobrir a hierarquia real de 

variáveis em um mundo caracterizado pela instabilidade”. O entendimento do setor urbano 

caracteriza e alimenta a configuração do espaço em crescimento e seus diversos conflitos 

que engendram na perspectiva socióespacial. A identificação desses agentes que 

configuram a reprodução da modificação ao contexto espacial, alimenta características e 

aspectos da expansão ao vetor metropolitano de São Luís. Desse modo, configura 

empreendimentos imobiliários, que intensificam o abastecimento de conflitos e tensões em 

questão da territorialidade ao espaço em desenvolvimento. Essas novas perspectivas que 

aquecem o mercado imobiliário, passam como característica o lucro aberto. Assim como, o 

projeto do governo federal “Minha casa, minha vida”, em parceira com entidades e setores 

municipais, busca um espaço ao contexto socioespacial da urbanização do meio. Nesse 

aspecto, é necessário utilizar um olhar cientifico para a apuração de fatos que administram 

esses vetores na expansão metropolitana, buscar verificar os atores e agentes que 

constituem o espaço social e o enquadramento desses conflitos. O cenário da cidade em 

crescimento provoca certas mudanças que estabelecem como aspecto primordial a 

necessidade de revisão de planejamentos de cunho ao interesse do poder público e ao 

abastecimento devido às ordenações. Como algumas das perspectivas da pesquisa entender 

como o setor público enquadra planejamentos para lidar com os conflitos, em um ciclo de 

características ao entorno do desenvolvimento urbano e a administração do setor urbano 

em ocorrência ao crescimento desordenado das regiões municipais. O processo de 

perifirização movimenta-se ao contexto social urbano na grande região de São Luís, 

expandido a outras localidades próximas como os municípios que englobam a área 

metropolitana. Na seguinte analise, a ocupação do solo é observada nesses setores 

coincidindo violentos contrastes ao espaço e como os meios de comunicação e a linguagem 

comum definiram como invasões. Lefebvre (2001) observa que “os conflitos entre os 

poderosos e os oprimidos não impedem nem o apego à cidade, nem a contribuição ativa 

para a beleza da cidade”. Dessa forma, abastece um confronto entre classes e uma corrida 

espacial em busca de território. Enquanto grandes empresas imobiliárias recriam o espaço, 

construindo uma valorização ao espaço, outros abrem características de aglomerações 

urbanas, os dois fatores reconstroem a função do território e alimentam conflitos, outros 

fatores se dão a degradação do meio ambiente. A desordem do espaço alimenta questões e 

fatores negativos como foi observado, por exemplo, a poluição visual na estrada MA 203 e 

nos próprios municípios metropolitanos. Lixões que degradam os recursos naturais 

existentes no setor rural e como características desse polo em crescimento, o poder público 

não planeja melhorias ao espaço para a retirada desse grande aspecto negativo que 

incomoda não somente a natureza, mas também a população que reside ao local. Como 

todos esses pequenos municípios são reconhecidos como polo turístico é degradante 

encontrar um local com aspectos que degeneram o meio ambiente. A sustentabilidade 

urbana nesses setores em expansão não esta planejada, pois são observados aspectos que 

desvalorizam o meio ambiente especificamente em prol de um desenvolvimento urbano 

acelerado sem perspectivas positivas ao crescimento dos vetores. A expansão imobiliária 

ao local constrói aspectos de segregação espacial proporcionando a ampliação de conflitos, 

a coleta de dados sobre a problemática aborda diálogos ao desenvolvimento urbano e a 

configuração do espaço periurbano, reconstruindo uma complexidade de apurações em 

favor da observação do meio rural que assume influência do meio urbano. 
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Figura 10- Ocupação da MA 203................... Figura 2 – Lixões no município de Raposa 
Fonte: Aerica Souza Malheiros, setembro 2014.          Fonte: Aerica Souza Malheiros, setembro 2014. 

 

 

Palavras-chaves: Expansão Urbana. Especulação Imobiliária. Conflitos. 
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MOBILIZAÇÃO E SABERES EM ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO DE GRANDES 

PROJETOS NA REGIÃO DE IMPERATRIZ – MA. 

 

Orientando: Filipe da Cunha GOMES – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmico do Curso de Ciências Sociais Licenciatura e Bacharelado – CCSA/UEMA. 

 

Orientadora: Cynthia Carvalho MARTINS  

Profª. Drª. do Departamento de Ciências Sociais CCSA/UEMA. 

 

José Aparecido Dourado (2012) expõe que os projetos desenvolvimentistas em andamento 

na América Latina, são privilegiados por meio do discurso ventilado pelo Estado e também 

pelo capital, onde este discurso vai estar munido da noção de desenvolvimento idealizada a 

partir da perspectiva “economicista, da mercadorização do espaço e da vida”(p.3, 2012), 

por isso a importância de trazermos a primeiro plano esse debate tão pertinente nos dias 

atuais, onde entram em questão as situações de conflitos geradas a partir daqueles que vão 

em contraposição à ideia dominante disseminada pelo capital. Ainda sob a perspectiva de 

Dourado (2012), observa-se que os grandes projetos buscam com grande frequência forjar 

a realidade daqueles que estão tendo seus territórios expropriados pela ação dos serviços 

executados pelos empreendimentos, seja diretamente ou indiretamente. O autor assinala 

como expropriação indireta, a expansão da monocultura, sendo uma delas o plantio do 

eucalipto. Outro aspecto presente nas estratégias utilizadas pelos grandes empreendimentos 

constitui na deslegitimação dos movimentos e organizações sociais que confrontam as suas 

práticas e interesses, tal fato proporcionado pelo uso da mídia como ferramenta para não 

expor de fato os conflitos existentes, maquiando assim a verdadeira realidade. Além do 

mais, ações violentas são deflagradas para confrontar as mobilizações dos movimentos 

sociais que lutam pelo direito à terra, geralmente essas ações são acompanhadas por 

processos expropriatórios como caracteriza GONÇALVES e CUIN (2014, p. 23): “A 

violência sempre é acompanhada de processos expropriatórios. Uma prática que remonta 

aos primórdios da formação territorial do país, e que voltou a tomar grande impulso nos 

anos 1970 com o projeto de Brasil Grande da ditadura, com a construção de megaprojetos 

de estradas e barragens”. Assim, pode-se observar que os projetos desenvolvimentistas 

ganharam impulso a partir da década de 70, ainda na ditadura militar, de forma a 

expandirem e incentivarem a construção destes em diversas áreas do Brasil. Pode-se 

afirmar que essa ideologia desenvolvimentista não entrou em desuso ao longo dos anos, 

pois ela ainda se encontra nos planejamentos políticos até os dias atuais, fomentando ainda 

mais a idealização desses empreendimentos, onde inúmeros impactos socioambientais e 

econômicos foram e estão sendo causados pela execução desses projetos, porém mesmo 

com as tentativas de ocultação desses impactos, entram em ação os movimentos sociais 

que lutam incessantemente contra essa lógica imposta pelo capitalismo. Sob essa 

perspectiva a presente pesquisa tem como foco, o município de Imperatriz - MA mais 

especificamente em áreas de instalação de grandes projetos desenvolvimentistas, 

correspondendo assim aos povoados “Nova” Bacaba, Esperantina I e Esperantina II, onde 

será elaborado um estudo levando em consideração os referidos povoados que estão sendo 

impactados pelo projeto “Grandis” pertencente a empresa Suzano Papel e Celulose, que 

utiliza o monocultivo do eucalipto como matéria prima. Dessa forma visamos elaborar uma 

reflexão acerca do modo como os povoados localizados no entorno do empreendimento se 

mobilizam organizativamente frente aos constantes impactos provocados pela expansão da 

referida empresa, onde estes acabam por fragilizar e até mesmo expropriar as condições 

básicas que asseguram a reprodução dos grupos. Também visamos compreender de que 

forma as comunidades buscam fortalecer as suas identidades como forma de impulsionar 
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os movimentos de resistência. Em específico, irei voltar as minhas atenções à identificação 

dos impactos socioambientais e econômicos causados pela instalação da empresa Suzano 

Papel e Celulose no município de Imperatriz - MA por meio da perspectiva dos povoados 

afetados. A metodologia empregada nesta pesquisa será a princípio, impulsionada por meio 

de levantamentos bibliográficos acerca da temática proposta e também dos principais 

teóricos que embasarão de forma consistente os métodos da pesquisa científica para a 

partir daí partirmos para o trabalho de campo. Nesse segundo momento, será feito a coleta 

de dados in loco que terá como suporte a elaboração e aplicação de entrevistas com os 

agentes sociais e seguidamente a sistematização das informações coletadas. Dessa forma 

podemos apontar que, o plantio do eucalipto já é uma atividade que vem sendo executada 

há muito tempo na região de Imperatriz, onde a primeira empresa a dar início às plantações 

foi a Companhia Vale do Rio Doce - CVRD por meio da empresa Celulose do Maranhão – 

CELMAR, porém com a crise enfrentada no setor, a CELMAR vendeu as suas terras para 

a empresa Suzano Papel e Celulose que viu na região de Imperatriz um espaço favorável à 

produção de celulose. O cenário exposto pelos moradores anterior à instalação da Suzano 

era de que muitos tinham como gerar renda através das plantações, as chamadas Roças, 

onde era possível plantar legumes, grãos e garantir o alimento da família e também garantir 

a compra de outros itens necessários para a família em geral. Dessa forma, a real situação 

apontada por eles hoje é a de que não possuem mais terras para plantar pois as terras em 

que os moradores plantavam foram todas arrendadas ou vendidas para Suzano, com isso 

ficam submetidos a trabalhar para a empresa. Os empregos que foram ofertados pelas 

empresas terceirizadas da Suzano, ofereceram muitas vagas para a construção civil e 

também para a cozinha, com esse fato, muitos moradores dos povoados foram empregados. 

Porém com o término da construção da fábrica, muitos dos que trabalhavam foram 

demitidos, vale ressaltar que os contratos eram de no máximo seis meses e quando iam 

terminando alguns tinham a certeza de que seriam recontratados, mas outros não. 

Atualmente os empregos que estão sendo oferecidos necessitam de uma mão de obra 

especializada e com um grau de escolaridade superior ao encontrado nos moradores dos 

povoados, fato esse que corrobora o alto desemprego nos povoados. Depois que a fábrica 

entrou em operação os moradores dos povoados que ficam à margem da Estrada do Arroz 

passaram a sofrer com a transição das carretas carregadas de madeira, pois eles convivem 

vinte e quatro horas por dia com o intenso barulho provocado pelos caminhões 

pertencentes à empresa, a grande quantidade de poeira provocada pelo fluxo das carretas 

também deixa os moradores insatisfeitos, pois mesmo com o trânsito dos carros que fazem 

linha para a cidade a situação não era tão delicada como hoje se encontra. Além disso uma 

outra questão bastante alarmante identificada pelos povoados, são as toras de madeira que 

diariamente de desprendem das carretas e acabam ficando no meio da estrada. Com isso, o 

perigo se torna cada vez maior, pois segundo os moradores, os motoristas das carretas não 

andam numa velocidade baixa, e aqueles que necessitam de trafegar pela “estrada do 

arroz” se arriscam todos os dias. E também, foi apontado um mal cheiro que vem da 

fábrica, muitos dos moradores falam que é um cheiro semelhante a “esgoto podre”. Uma 

reunião foi organizada pela empresa para prestar esclarecimentos sobre o cheiro reclamado 

pelos moradores dos povoados, segundo a explicação da empresa para os moradores este 

cheiro é proveniente do processo químico feito com a celulose. Dessa forma a única 

solução oferecida para os moradores foi a disponibilização de um número de telefone para 

ser utilizado quando eles sentirem o cheiro. Algumas práticas que eram tradicionais nos 

povoados hoje se encontram fragilizadas, como por exemplo a quebra do coco babaçú, pois 

as terras que as quebradeiras extraíam o coco hoje é domínio da empresa. Atualmente os 

povoados contam com o Fórum de defesa da cidadania e do desenvolvimento das 

comunidades da estrada do arroz, este movimento luta pelos direitos garantidos 
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constitucionalmente, mas que são inviabilizados ou pelo estado ou pelas manobras 

realizadas pelas empresas. Desse modo, o Fórum está organizado para enfrentar os 

impactos causados pela empresa, de forma a reivindicar diretamente à empresa. forma 

sofisticada. De modo que a população ainda não passe a identificar os impactos sociais, 

econômicos e ambientais como tais, como é o caso dos Povoados Esperantina I, 

Esperantina II e “Nova” Bacaba. Pois com a inserção de alguns “benefícios” dentro dos 

povoados, mais conhecidos por políticas compensatórias, muitos moradores passam a 

enxergar a presença da empresa como algo positivo frente a omissão dos poderes 

municipal e estadual. Atribuo ao fato de ainda não haver dentro dos povoados um consenso 

mais elaborado acerca dos impactos gerados pela instalação do empreendimento à 

prematuridade da empresa, pois no mês de julho/2014 completam apenas sete meses de 

pleno funcionamento, visto que essa vai ser uma nova realidade que os povoados irão estar 

inseridos infindavelmente, pois é mais um empreendimento blindado pelo estado. No que 

se refere ao modo como os povoados se organizam para o enfrentamento dos impactos 

mais visíveis, as associações ainda se constituem uma ferramenta de fundamental 

importância para a concentração das reivindicações dos moradores como também para o 

repasse dessas reivindicações. Ainda que a empresa tente de alguma forma estar inserida 

nas atividades do povoado. Além das associações, vejo Fórum de Defesa da Cidadania e do 

Desenvolvimento das Comunidades da Estrada do Arroz como uma poderosa organização 

para ir em contraposição às estratégias formuladas pela Suzano.  É preciso que se tenha um 

maior acompanhamento dos mecanismos jurídicos para a garantia de direitos 

constitucionalmente garantidos, visto que atualmente a realidade dos povoados se 

demostram incoerente com a verdadeira natureza dos mesmos. Pois é notório que o 

processo de povoamento se deu a partir das buscas por terras para a implantação das roças, 

tendo a agricultura como o principal meio de subsistência e renda. 

 

Palavras-chaves: Projetos Desenvolvimentistas. Conflitos. Comunidades e Povos 

Tradicionais. 
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CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS-MA: ANÁLISE DO PATRIMÔNIO 

CULTURAL DA HUMANIDADE A PARTIR DA REPRESENTAÇÃO DAS 

MEMÓRIAS DOS SUJEITOS. 

 

Orientanda: Ivanilde da Conceição SILVA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Ciências Sociais – CCS/UEMA. 

 

Orientador: José Antônio Ribeiro de CARVALHO. 

Prof. Ms. do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas CCSA/UEMA. 

 

Apresenta-se uma reflexão sobre as questões relativas à compreensão da dinâmica, 

conflitos e lugares representados no Centro Histórico de São Luís – MA, neste sentido, é 

de fundamental importância analisar de que maneira os atores e atrizes sociais concebem a 

ideia de patrimônio e como esse espaço é apropriado por esses sujeitos. Este estudo nos 

ajuda a compreender a realidade daquele local, bem como as classificações operadas pelos 

mesmos e a construção do processo de patrimonialização do Centro Histórico de São Luís 

a partir da representação das memórias dos sujeitos. Objetivou-se com este trabalho 

entender como os sujeitos que vivem no Centro Histórico de São Luís representam o 

sentido do lugar de suas moradas. A metodologia da pesquisa tem por base uma 

abordagem qualitativa e utilizou-se como técnica  observação direta e entrevista semi-

estruturada. Foram realizadas pesquisas bibliográficas de autores que abordam o objeto de 

estudo que possibilitaram analisar, compreender e fazer um vínculo das seguintes 

categorias: patrimônio, centro histórico e memória, bem como, realizou-se pesquisa de 

campo com a finalidade de entender as relações entre os atores e atrizes sociais e o Centro 

Histórico de São Luís – MA. Como foi mencionado anteriormente, os dados foram 

coletados através de observações direta e entrevistas semi-estruturadas com as quais foram 

coletados os dados sobre o campo, ressalta-se que as entrevistas e observação aconteceram 

nas casas dos sujeitos selecionados (isto é, quando autorizada), nas ruas, nas praças, nas 

igrejas. Os atores e atrizes sociais desta pesquisa são os moradores do Centro Histórico de 

São Luís - MA, as pessoas que vivem na localidade, moradores dos casarões, trabalhadores 

do comércio, donos de hotéis, restaurantes, bares, frequentadores dos espaços noturno, 

turistas.  No primeiro momento da pesquisa foram feitas entrevistas com frequentadores 

dos espaços noturnos, trabalhadores do comércio e com os donos de bares e restaurante, 

porém, neste segundo momento a pesquisa centrou-se naqueles que habitam os imóveis de 

valor histórico. A expressão patrimônio nesta pesquisa é concebida como uma 

representação simbólica que envolve o papel da memória e das tradições que vão culminar 

na construção de identidades coletivas, por memória coletiva devo explicitar que é uma 

memória que envolve sentimentos, ideias, paixões, reflexões, ou seja, há uma atribuição de 

significados às coisas. É uma construção social esta memória, portanto, é um produto dos 

grupos sociais que permite com que haja a possibilidade de se recuperar, resgatar o 

passado vivenciado de modo que este passado torne-se latente ele pode ser criado e 

recriado a partir de novos sentidos que são dados pelos atores e atrizes sociais. Centro 

Histórico de uma cidade é uma área central relativamente ao restante da área construída 

exercendo um poder de atração sobre os habitantes e turistas, é um foco da vida econômica 

e social é um local que possui uma imagem simbólica seja para aqueles que moram na 

cidade ou para aqueles que visitam a mesma. Por memória coletiva explicita-se que é uma 

memória que envolve sentimentos, ideias, paixões, reflexões, ou seja, há uma atribuição de 

significados às coisas é uma construção social esta memória, portanto, é um produto dos 

grupos sociais que permite com que haja a possibilidade de se recuperar, resgatar o 

passado vivenciado de modo que este passado torne-se latente ele pode ser criado e 
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recriado a partir de novos sentidos que são dados pelos atores e atrizes sociais. A seguir os 

relatos apresentam de forma breve descrições das histórias vivenciadas pelos atores e 

atrizes sociais moradores (as) do Centro Histórico de São Luís- MA, “ah! no meu tempo 

pra passar um carro era uma festa porque a diversão da gente era ficar na janela vendo 

carroça passar eu então que morava perto da Fábrica Santa Amélia, na Santa Amélia 

naquele tempo chamava-se lá vem as curica subindo, então a distração da gente jovem era 

na janela olhar passar carroça porque um carro pra passar naquela época... os postes 

eram de ferro, pouca iluminação, mas a gente tinha segurança nós saíamos de 

noite[...]Pra mim representa tudo, porque é como uma árvore a raiz tá aqui se desenterra 

morre, então pra sair do Centro só mesmo o cemitério. O Centro pra mim é minha vida 

né? Eu tô perto de tudo tem minhas igrejas[...]”MARIA, (2014). Dona Maria Vitória 

Seabra recorre às suas lembranças para demonstrar como era o Centro quando ela era 

jovem, como uma narradora ela narra como era esse espaço, isto é uma arte pois ela tira o 

que narra da sua própria vivência e a transforma em experiência para aqueles que a 

escutam. De acordo com Walter Benjamin existem dois grupos de narradores o grupo do 

homem de longe que narra suas viagens e o grupo do homem local que não sai do seu país 

e que, portanto, conhece suas histórias e tradições, dona Maria Vitória Seabra está no 

grupo do homem local, pois conhece sua terra e o passado da mesma, percebe-se na fala de 

dona Maria Vitória Seabra que o espaço do Centro Histórico é uma referência na sua vida e 

que apesar de todas as mudanças, ela ama esse local, ela utiliza a arvore como metáfora 

para explicar sua própria vida, para dizer que suas raízes estão naquele espaço e que se ela 

sair dalí ( se a arvore for arrancada) ela morrerá, porque o Centro representa tudo, só faz 

sentido continuar vivendo se for naquele local. “Morar no Centro me recorda um pouco 

da minha infância é porque aqui o bairro central foi onde eu fui praticamente criado, eu e 

meus irmãos, então a gente morava aqui na Rua do Ribeirão e também moramos na Rua 

do Santo Antônio alí próximo à Igreja de Santo Antônio que é tudo central e aqui na Beira 

Mar onde é a Refesa hoje, é onde funcionava a estação de trem, onde meu pai levava a 

gente pra impinar papagaio, pra gente fazer pescaria, então é uma coisa que recorda 

muito o passado da gente, os amigos, o que acontecia no passado e relembra muito a 

gente por isso, e a família que ainda hoje os irmão moram um pertinho do outro tem a 

última irmã de mamãe que hoje só são duas e então isso tudo aqui pra mamãe é muito bom 

porque ela ainda vai muito à igreja, ela é muito católica, então ela vive indo aqui no 

Reviver e indo pra igreja isso pra ela é uma diversão, se tirar a mamãe daqui hoje ela vai 

sofrer muito, pode acontecer alguma coisa que ela não goste, ela pode vir a falecer porque 

mamãe já está com 89 anos” SÉRGIO, (2014).No depoimento do Sérgio Seabra ocorreram 

lembranças de sua infância, as lembranças evocadas remontam a um período onde ele 

podia desfrutar da companhia de seu pai e  realizar diversas brincadeiras, como ele afirma 

ele cresceu nesse espaço, além disso boa parte de sua família ainda mora no Centro 

inclusive sua mãe, logo esse espaço possui um valor sentimental para este sujeito social, 

ele demonstra através do seu discurso a relevância do passado na sua vida contemporânea. 

Levando-se em consideração o que foi abordado percebe-se que o Cento Histórico de São 

Luís – MA é um espaço de memória na medida em que os sujeitos que moram nesse local 

possuem uma compreensão de mundo que está diretamente ligado com suas vivências 

neste espaço chamado Centro Histórico e explicitar como esse espaço é habitado é tentar 

entender a percepção a cerca do passado e do presente como este passado é transmitido de 

geração em geração daí a importância da memória coletiva que permite aqueles que se 

utilizam deste lugar rememorar traços da cidade através das lembranças que são evocadas 

que certamente são compartilhadas pelo grupo. 

 

Palavras-chaves: Patrimônio. Centro Histórico. Memória Coletiva. 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  897 

REFERÊNCIAS: 

ABREU, Regina; CHAGAS, Mário (orgs.). Memória e patrimônio: ensaios 

contemporâneos. 2ª Ed. – Rio de Janeiro: Lamparina, 2009. 

BEJAMIN, Walter. O Narrador: Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: 

Magia e Técnica, Arte e Política: Ensaios sobre Literatura e História da Cultura. Ed. 

Brasiliense, São Paulo,1987. 

BOSI, Ecléia. Memória e Sociedade: Lembranças de Velhos. 3ª ed. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1994. 

CAMELÔ, Júlia Constança Pereira. Fachada da Inserção: a saga da civilidade em São 

Luís do Maranhão. São Luís: café e Lápis; Editora UEMA, 2012. 

DUAILIBE, Nayala Nunes. Patrimônio cultural da humanidade: análise da gestão do 

patrimônio público em São Luís/ MA (1997-2010). UEMA, São Luís. MA, 2011. 

Monografia de Conclusão de Curso. 

FERREIRA, Márcia Milena Galdez. “Quando a História acaba e a memória fica”: uma 

etnografia do Centro Histórico de São Luís. São Luís. Ed. UEMA, 2012. 

JÚNIOR, José Cretella. Constituição brasileira de 1988. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1993. 

LEAL, Luana Aparecida Matos. Memória, Rememoração e Lembranças em Maurice 

Halbwachs.Disponível:http://www.letras.ufscar.br/linguasagem/edicao18/artigos/045.pdf 

Acesso em: 11/09/2014.  

 NORONHA, Raquel Gomes.  Visualidade, patrimônio e a construção do imaginário 

no centro histórico de São Luís-MA . Caxambu . MG, 2006. Disponível 

em:http://portal.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=3

308&Itemid=232. Acesso em: 20/08/2014. 

 SILVA, Claudinei Fernandes Paulino da. A Teoria da Memória Coletiva de Maurice 

Halbwachs em Diálogo com Dostoievski : Uma Análise Sociológica Religiosa a partir da 

Literatura. Revista de Reflexão Teológica da Faculdade Teológica Batista de Campinas. 

Campinas: 6ª Edição, V.5 - Nº2 – Dezembro de 2009. ISSN: 1980-0215. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  898 

DIAGNÓSTICO DO MICROEMPREENDEDOR DO BAIRRO CIDADE 

OPERÁRIA EM SÃO LUÍS (MA). 

 

Orientanda: Jane Mayce Lopes ROSA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Administração – UEMA/CCSA. 

 

Orientadora: Irlane Regina Moraes NOVAES. 

Profª. Drª. do Departamento de Estudos de Administração UEMA/CCSA/DEA. 

 

Colaboradores: Ana Raque Sá MENDONÇA – Graduanda em Administração/UEMA; 

Rayana Gomes DINIZ – Graduanda em Administração/UEMA; Ana Karine Nunes 

ARAÙJO – Graduando em Administração/UEMA; Tannielly de JESUS – Graduanda em 

Administração/UEMA; Jéssica MILLA– Graduanda em Administração/UEMA; Helena 

CAMILA – Graduanda em Administração/UEMA; Joiciely de Moura ANDRADE– 

Graduanda em Administração/UEMA ;Empreendedores da Cidade Operária.  

 

A pesquisa teve como objetivos, identificar teóricos sobre o tema empreendedorismo, 

microempreendedor individual e os aspectos legais, caracterizar o bairro cidade operária 

delimitando o foco do estudo com a literatura relacionada ao estudo, apresentar um 

fichamento dos dados selecionados e uma discussão com a equipe de interesse dessa 

pesquisa, identificar o perfil do empreendedor do bairro Cidade Operária apontando os 

principais tipos de empreendedorismo, levantar dados reais sobre o microempreendedor 

individual contrapondo com os exigidos na Lei, observar a forma com que estão 

organizados os microempreendedores; individuais em relação a sua estrutura física e 

organizacional, analisaro potencial empreendedor do bairro, e por fim interpretar os dados 

levantados. O Bairro Cidade Operária, está localizada a 25 km do centro de São Luis, e 

tem cerca de 140 mil habitantes. O conjunto Cidade Operária foi construído nos anos 80 

com recursos do Banco Nacional de Habitação (BNH), durante os governos João Castelo e 

Luís Rocha. Planejado para 15 mil casas, foi considerado na época como o maior projeto 

habitacional da América Latina.  

 

 

Fonte: Google Maps 

 

O conteúdo teórico foi extraído de livros, redes eletrônicas, órgãos, revistas, a fim de 

usarmos conceitos de autores renomados na área de empreendedorismo, para que a 

pesquisa se tornasse mais profunda. A orientadora, bolsista e voluntárias discutiram todo o 

conteúdo, em reuniões na própria universidade, e o questionário foi elaborado levando em 

consideração a opinião e argumentos de todos. O questionário foi constituído de perguntas 

abertas, onde o respondente teve a oportunidade de dá respostas livres e também perguntas 
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fechadas, permitindo ao respondente escolher dentre as alternativas propostas. O 

questionário continha vinte e uma questões, sendo oito fechadas treze abertas. Após a 

pesquisa de campo, foi feita a tabulação de dados, e em seguida uma análise, levando em 

consideração os dados e também fatos observados. Durante a aplicação dos questionários 

houveram algumas limitações, por exemplo, ausência do proprietário no estabelecimento 

ou representante capacitado para responder; dificuldade de acesso aos prestadores de 

serviços, principalmente nos salões de beleza, por estarem geralmente cheios; receio de 

alguns respondentes em responder algumas questões. De acordo com os resultados da 

pesquisa, obtivemos alguns dos seguintes resultados: 

               

Figura 1. Gráfico representando o nível de escolaridade do empreendedores do Bairro 

Cidade Operária, São Luis 2014. 

 

             

Figura 2: Gráfico representando os tipos de negócio identificados no Bairro Cidade 

Operária, São Luis 2014. 

 

Somente 24% dos empreendedores do bairro Cidade Operária, receberam algum tipo de 

orientação para montar seu negócio, 76% dos empreendedores não tiveram nenhum tipo de 

orientação para abrir o seu negócio, além de não terem conhecimento apropriado dos 

benefícios. O bairro Cidade Operária, esta em constante crescimento, logo tem um 

potencial para empreendedorismo. No entanto precisa de um acompanhamento, que 

proporcione ajuda no sentido de orientação dos procedimentos que precisam ser feitos, 

bem como dos benefícios de se formalizar.  

 

Palavras-chaves: Empreendedorismo, Cidade Operária, Microempreendedor. 
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DESENVOLVIMENTO: NOÇÕES, PROJETOS, CONFLITOS E VIOLÊNCIA, 

UMA ANÁLISE A PARTIR DO “CAMPO DE CONFLITOS AGRÁRIOS” NO 

MARANHÃO. 

 

Orientanda: Leonora de Jesus Mendes TAVARES – Bolsista PIBIC/UEMA.  

Acadêmica do Curso de Ciências Sociais – CCSA/UEMA. 

 

Orientador: José Domingos Cantanhede SILVA.  

Prof. Me. do Departamento de Ciências Sociais CCSA/UEMA. 

 

O Maranhão tem sido palco de inúmeros focos de conflitos decorrentes das disputas pelo 

uso e propriedade da terra nas duas últimas décadas, de acordo com os dados do Relatório 

Anual de Conflitos no Campo produzido pela Comissão Pastoral da Terra (CPT, 2013). 

Tais conflitos encontram-se relacionados com as lutas advindas, sobretudo, da tensão 

decorrente da coexistência de modelos de desenvolvimento distintos e das práticas dos 

agentes sociais na tentativa de concretização de seus projetos de desenvolvimento para o 

meio rural. (PALMEIRA, 1989; SILVA, 2013). Para compreendermos a categoria 

“conflitos agrários” selecionamos alguns aspectos da análise sociológica de José Vicente 

Tavares dos Santos (SANTOS, 2000) sobre os tipos de violência exercidas no meio rural 

brasileiro, assim como retomamos a conceituação de “conflitos” utilizada pela CPT 

levando em consideração as suas diversas manifestações no espaço agrário maranhense. A 

metodologia utilizada baseia-se na pesquisa em fontes primárias e secundárias, realizando-

se a coleta de dados quantitativos e qualitativos a respeito de conflitos agrários no Estado 

do Maranhão e a sua relação com os discursos desenvolvimentistas. Levou-se em 

consideração um conjunto de procedimentos, a saber: coleta, sistematização de dados de 

conflitos agrários, bem como a identificação ou construção de tipologias de violência 

resultantes do ambiente conflituoso e sua relação com a implantação dos diversos projetos 

de desenvolvimento. Dessa forma, realizamos um levantamento acerca dos conflitos 

presentes no espaço social agrário maranhense, particularmente, aqueles acompanhados 

pela FETAEMA (Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais na Agricultura do 

Estado do Maranhão), utilizando, por conseguinte, a sua divisão regional para localização 

dos mesmos. Por fim, apresentamos alguns dados sobre conflitos agrários no Maranhão, 

relacionando-os com a presença de grandes empreendimentos. 

 
Figura 1- Regionais da FETAEMA 

Fonte: FETAEMA. 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  902 

Tabela 1 – Número de conflitos e de famílias envolvidas segundo a divisão regional da 

FETAEMA.  

REGIONAL DA FETAEMA 
Nº DE CONFLITOS 

REGISTRADOS 

Nº DE FAMÍLIAS 

ENVOLVIDAS 

ALTO TURI 2 -  

BAIXADA MARANHENSE 7 420 

BAIXADA ORIENTAL 13 480 

BAIXO PARNAÍBA 29 1154 

COCAIS 13 1377 

MEARIM 8 374 

PINDARÉ 3 80 

SUL 2 30 

TOCANTINA 3 688 

TOTAL 80 4603 
Fonte: Elaboração própria utilizando dados obtidos dos Arquivos da FETAEMA. 

Na Tabela 1, relacionamos alguns dados sobre conflitos agrários de acordo com a divisão 

regional da FETAEMA. Vale ressaltar que estes dados não correspondem à totalidade dos 

conflitos ocorridos nas respectivas regionais, mas correspondem a uma amostra daqueles 

que foram registrados e acompanhados pela FETAEMA nos últimos 7 (sete) anos e que 

foram coletados até o momento da pesquisa. Nesta tabela, damos visibilidade à quantidade 

de conflitos identificados nas regionais bem como o número de famílias envolvidas em 

conflitos agrários no Maranhão. Constatou-se um elevado contingente de famílias 

envolvidas em conflitos com destaque para as Regionais: Cocais, Baixo Parnaíba e 

Tocantina, contando com, respectivamente, 1377 famílias (29,92%), 1154 famílias 

(25,07%) e 688 famílias (14,95%). Nestas regiões, percebeu-se uma crescente intervenção 

do Estado por meio de projetos de desenvolvimento. São, geralmente, localidades onde se 

constata a expansão das áreas de fronteira agrícola, assim como a instalação de grandes 

empreendimentos e complexos agroindustriais. Constatou-se o papel controverso do 

Estado, de um lado, como agente de formulação de políticas de reforma agrária e 

colonização de novas terras e, de outro lado, como agente da modernização agrícola que, 

de certa forma, permite também a modernização do latifúndio ao sustentar uma estrutura 

fundiária altamente concentradora. Não obstante, tais controvérsias alimentam um projeto 

de desenvolvimento voltado para expansão da fronteira agrícola em nome do agronegócio, 

tido supostamente como sinônimo de eficiência agrícola e de geração de divisas para a 

economia brasileira, em detrimento das “comunidades rurais”, tratadas, em muitos casos, 

como entraves a esse modelo de desenvolvimento. (DELGADO, 2012; PALMEIRA, 1989) 

Observa-se, assim, a existência de diferentes modelos de desenvolvimento em permanente 

conflito. Um deles, organizado em torno de uma conjuntura político-econômica favorável 

aos interesses dos grandes proprietários, voltada para a produção agroexportadora, 

privilegiada pela estrutura agrária concentradora de terra, como também pelo aparato 

jurídico e algumas agências estatais. O outro, elaborado no seio dos movimentos sociais 

rurais, delineando seu projeto alternativo de desenvolvimento rural sustentável e solidário, 

adjetivações que implicam possivelmente a apropriação falaciosa do termo 

“desenvolvimento rural sustentável” pelos seus opositores. (DELGADO, 2012). Neste 

sentido, compreendemos os conflitos agrários como uma possível manifestação ou 

concretização dos efeitos do “campo de conflitos agrários”, sendo que os agentes sociais 

envolvidos nos conflitos são orientados em seu discurso e prática, por noções de 

desenvolvimento construídas socialmente.  
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Figura 2 – Imagens extraídas dos Arquivos da FETAEMA. A e B – Comunidade São 

Joaquim/ Quebra Pote/ São Luís:destruição de residências da comunidade no dia 

22/01/2014, com a utilização de tratores;B – Cipó Cortado/ Senador La Roque e João 

Lisboa: em outubro de2013, integrantes de milícias da região, invadiram o acampamento e 

realizaram diversos disparos contra as famílias acampadas;C – Gleba Arame/ Campo do 

Bandeira (Alto Alegre Do Maranhão). Conflito violento envolvendo fazendeiros e cerca de 

80 famílias de trabalhadores rurais. 

Palavras-chaves: desenvolvimento, conflito, violências. 
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UM OLHAR SOBRE A COLABORAÇÃO DA COMUNIDADE NA ATUAÇÃO DE 

CONSELHOS MUNICIPAIS DE CULTURA. 

 

Orientanda: Letícia D’Angelo MOREIRA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Direito Bacharelado - DDEC/UEMA. 

 

Orientador: Gilson Martins MENDONÇA 

Prof. Dr. do Departamento de Administração. 

 

A previsão legal na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, para a 

participação popular na proteção e promoção de todo o patrimônio cultural se encontra em 

seu artigo 216, que determina ficar a cargo do Poder Público, com a colaboração da 

comunidade - e essa colaboração não fica facultada ao cidadão, visto que o direito à cultura 

é tomado como direito fundamental do homem, e, portanto inerente à sua vontade de 

exercê-lo - a promoção e proteção dos bens culturais do país, por meio de todas as formas 

de acautelamento e de preservação. Para que o acesso à promoção e proteção dos bens 

culturais seja efetiva por parte da comunidade, esta tomada no sentido de conjunto de 

indivíduos, sem necessitar de uma organização formal, são necessários mecanismos para a 

aproximação do grupo social com as decisões e deliberações da Administração. 

Instrumentos com essa função já existiam mesmo antes da Constituição atual, mas não 

possuíam grande força representativa ou organização prevista em texto constitucional. 

Após a Constituição de 1988, os chamados conselhos de cultura passam a ter uma 

organização e uma integração de fato com a elaboração de políticas públicas para o setor. 

O objetivo geral deste estudo é, portanto, analisar a existência e o nível da participação 

social nos Conselhos Municipais de Cultura. Para tanto, foi preciso conhecer as dimensões 

simbólica, cidadã e econômica da cultura e os princípios, diretrizes e etapas das políticas 

culturais; analisar a previsão legal sobre as políticas culturais em nível constitucional e 

infraconstitucional; e verificar a forma de atuação dos representantes da comunidade nos 

conselhos municipais de cultura. A metodologia utilizada foi análise de discurso, partindo 

da comparação contextual entre teoria e conteúdo das participações nos conselhos, pois 

para a Análise de Discurso o que deve ser levado em conta é que a formação discursiva 

está relacionada ao sistema de lugares onde é produzida. A análise se deu sobre as 83 

(oitenta e três) atas de Conselhos municipais de cultura coletadas, de 12 municípios 

brasileiros, sendo eles: Amparo - SP; Anápolis - GO; Botucatu - SP; Ilhéus - BA; Jaraguá 

do Sul - RS; Luz - MG; Niterói - RJ; Petrópolis - RJ; Ribeirão Preto - SP; Simões Filho - 

BA; Viamão – RS. Os Conselhos Municipais de Cultura devem ter, em sua composição, 

integrantes de todos os grupos sociais para que haja a representatividade da diversidade de 

vertentes culturais existentes no país. Mesmo numa região mais reduzida, como é o 

município, há uma vasta gama de manifestações culturais, que representam variados 

grupamentos sociais. Para que se compreenda o processo de formação do consenso, é 

preciso tomar como parâmetro algumas das teorias de Habermas. A primeira delas é a 

razão comunicacional, através da qual os indivíduos poderão encontrar uma maneira de 

solucionar seus conflitos buscando como parâmetro as necessidades do outro. Da razão 

comunicativa, nasce a teoria do agir comunicativo, que é o conjunto de atitudes praticadas 

quando se faz o uso da razão comunicacional. O homem que se vale desse agir 

comunicativo se desprende das algemas das macroinstituições dominadoras e passam a se 

ver enquanto indivíduos de participação e de relevância social nas decisões dos Poderes. 

Ainda, vale ressaltar, que deste grupo de conceitos necessários para a análise das atas, 

apresenta-se essencial comentar a cerca do espaço onde esse agir comunicativo ocorrerá: a 

esfera pública. Essa esfera não se constitui dentro da ideia de espaço físico, mas sim, na 
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visão de um ambiente onde os indivíduos, seja ou não em grupo, se utilizam da linguagem 

para dialogar sobre as reais necessidades e soluções de problemas. A esfera pública vai 

além do conceito de espaço público, tornando um ambiente favorável ao desenvolvimento 

do senso crítico dos cidadãos. Neste liame, ainda dentro da teoria habermasiana, é preciso 

definir a democracia que se origina do agir comunicativo. A democracia em si, apenas 

prevê a participação popular através do sufrágio. Entretanto, para Habermas, é preciso ter 

uma noção mais ampliada de democracia, considerando também outras formas de 

participação do cidadão dentro da atividade estatal. Não é apenas pelo fato de terem sido 

eleitos chefes ou integrantes dos Poderes através do voto que a vontade pública e o 

interesse público será plenamente satisfeito. Por isso, é necessária a criação de outros 

mecanismos que possibilitem a participação dos cidadãos durante o período de governo. 

Que fique claro que a intenção não é de retirar das mãos dos chefes da Administração 

Pública, ou dos setores legislativo e judiciário o poder de decisão, mas sim, compartilhar 

com o povo, de maneira equilibrada, sensata e organizada, as deliberações. Deste ponto, é 

preciso ainda pontear algumas noções fundamentais para a compreensão da importância do 

respeito ao direito cultural, e da sua partilha acerca da proteção e promoção com a 

comunidade. A cultura representa as expressões sociais – inerentes à vontade humana – 

que tem representatividade dentro de um grupo. Atualmente, já se reconhece a importância 

da cultura como meio de identidade de um povo – bem como de integração –, de fomento 

ao desenvolvimento econômico, seja a nível regional ou até mesmo mundial, e ainda como 

direito fundamental do homem, reconhecido em tratados internacionais e nas Constituições 

dos Estados mundo a fora. A cultura é foco de investimento estatal, e por estar tão 

relacionada com os grupos sociais é preciso uma relação mais próxima entre o Estado e os 

indivíduos, que são de fato quem constrói e promove as expressões culturais. De que 

maneira o estado pode trabalhar ao passo dos cidadãos, sem que seja interventor direto? A 

administração se vale do instituto políticas públicas para interferir, mas de forma amigável 

e não direta no desenvolvimento cultural do país. As políticas públicas são condutas para a 

satisfação de um objetivo, com o intuito de melhorar aspectos políticos, sociais ou 

econômicos de uma sociedade. No caso da cultura, essas políticas públicas podem ser 

criadas em conjunto com os Conselhos Municipais, e daí surge uma das funções mais 

importantes desses conselhos: aproximar os indivíduos do poder de decisão do Estado, 

através de uma balança equilibrada entre o poder do Estado e o a participação popular. 

Durante a análise das atas, foram abordados três aspectos dos discursos dos membros dos 

Conselhos: o Entendimento, que traduziu no trecho apresentado uma preocupação dos 

integrantes da reunião com a sua importância naquele processo. Chega a ser questionada a 

validade da deliberação, visto que os atores sociais não encontram seu papel sendo 

exercido de maneira satisfatória. O processo deliberativo devidamente conduzido é aquele 

emque os participantes se valem da ação comunicativa, e onde os mesmos se reconheçam 

como formadores soluções para os problemas da comunidade. Na análise do componente 

julgamento, foi notado o conflito entre os interesses dos atores e as escolhas do Poder 

Público para solucionar os problemas por ele deliberados. É clara a insatisfação dos 

representantes da sociedade civil com a postura assumida pela Prefeitura, ao não levar em 

conta as decisões por eles construídas. Isso demonstra o descaso com uma das 

contribuições do modelo participativo, que é a aproximação dos cidadãos com a esfera 

pública. O terceiro elemento analisado foi o resultado, através do indicador que verifica o 

poder decisionistico do ator.  O Conselho, enquanto instituição, serve para intermediar a 

relação comunidade – em seu sentido mais abstrato – e Estado. Através das reuniões, onde 

estão membros da sociedade civil e membros do poder público, devem ser analisadas as 

problemáticas advindas do dia a dia da cidade, e buscadas soluções práticas e satisfatórias. 

Entretanto, se essas decisões são rejeitadas, ou até mesmo ignoradas pelo Poder Executivo, 
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qual a validade de todo esse processo? Os atores, nas atas analisadas e transcritas nesse 

trabalho, demonstram preocupação em não existir a efetivação do seu poder de decisão. Os 

atores perdem o estímulo de participar, pelo fato de perceber que são membros de um 

grupo sem força, sem opinião e sem o mínimo poder que lhes é devido, e por isso deixam 

de frequentar. Perante a análise desses três pontos, é clara a necessidade de haver maior 

aplicação da teoria da ação comunicacional, de Habermas, para que a finalidade dos 

Conselhos Municipais de Cultura seja atingida. Deve também, ser revista a democracia 

posta em prática pelos órgãos Executivos, que não tem dado o devido valor a tais 

Conselhos e ainda os tem transformado em instituições de mera confirmação de suas 

próprias decisões, se valendo arbitrariamente de seu poder. Os Conselhos Municipais de 

Cultura são instituições importantes, pois apresentam para sociedade o seu papel de 

decisão. Na grande maioria das vezes o cidadão não se enxerga como ator social, com o 

poder de modificar a sua realidade. Deve ser valorizado tal instituição para que cada vez 

mais o cidadão reconheça a sua ação comunicacional, o seu poder argumentativo, e exerça 

a democracia participativa. 

 

Palavras-chave: Agir Comunicativo. Participação. Conselhos Municipais de Cultura.  

 

REFERÊNCIAS 

AVRITZER, Leonardo. Teoria democrática, esfera pública e participação local. 

Sociologias, Porto Alegre, ano 1, jul/dez 1999, p. 18-43.  

CZER, Lucia. O poder local e o principio de participação. Disponível 

em:<http://www.webartigos.com/artigos/o-poder-local-e-o-principio-de-

participacao/19710/>. Data de acesso: 02 fev. 2014.  

FARIA, Hamilton, (Org.); MOREIRA, Altair; (Org.); VERSOLATO, Fernanda, (Org.). 

Você quer um bom conselho? Conselhos municipais de cultura e cidadania cultural. 
São Paulo: Instituto Pólis, 2005. 128p. 

FARIAS, Cláudia Feres. Democracia deliberativa: Habermas, Cohen e Bohman. Lua 

Nova, n°49, 2000, p.47-68.  

FIORIN, José Luis. Elementos de análise de discurso. 14. ed. São Paulo: Contexto, 2009. 

HABERMAS, Jurgen. Direito e democracia: entre faticidade e validade. 2 ed. vol I e II. 

Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. 

MATA-MACHADO, Bernardo Novais da. Participação política e conselhos de cultura: 

uma proposta In: FARIA, Hamilton, (Org.); MOREIRA, Altair; (Org.); VERSOLATO, 

Fernanda, (Org.). Você quer um bom conselho? Conselhos municipais de cultura e 

cidadania cultural. São Paulo: Instituto Pólis, 2005. P. 66-72. 

 

 

 

 

http://www.webartigos.com/artigos/o-poder-local-e-o-principio-de-participacao/19710/
http://www.webartigos.com/artigos/o-poder-local-e-o-principio-de-participacao/19710/


XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  907 

CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS NO VETOR DE EXPANSÃO 

METROPOLITANA DE SÃO LUÍS EM DIREÇÃO AO MUNICÍPIO DE RAPOSA. 

 

Orientanda: Letícia Sousa FRAZÃO – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do curso de Ciências Sociais – CCSA – UEMA. 

 

Orientadora: Rosirene Martins LIMA. 

Profª Drª. Do Departamento de Ciências Sociais CCSA – UEMA 

 

Este resumo busca descrever os resultados do trabalho de pesquisa relacionados aos 

conflitos socioambientais no vetor de expansão metropolitana que liga São Luís a Raposa. 

A metodologia utilizada obedece três momentos distintos, primeiramente o levantamento 

bibliográfico acerca do tema proposto pela pesquisa e leitura relacionada à temática; 

seguido das atividades de campo; analise das informações para a elaboração do relatório 

final. A cidade de São Luís cresceu muito nos últimos anos, dinamizando seus limites 

territoriais, sofisticando cada vez mais a oferta de bens e serviços com os grandes 

empreendimentos imobiliários, porém carrega consigo problemas ambientais sérios. 

Partindo da ideia de Georg Simmel, o conflito faz parte das relações humanas, tanto 

pessoais quanto impessoais. Na atualidade, os chamados conflitos socioambientais são 

entendidos como os conflitos entre grupos sociais derivados das diferentes formas de 

relação que o mesmo mantem com o seu meio natural. Para a pesquisa em foco os esforços 

estão em grande medida voltados para a identificação dos problemas socioambientais no 

vetor de expansão da Ilha de São Luís: Raposa e São José de Ribamar, para os 

empreendimentos imobiliários como o Minha Casa Minha Vida, do governo federal cujo 

crescimento é bem significativo, e empreendimentos de alto padrão como o Alphaville – 

estrada de Raposa, aos desmatamentos comuns na área de expansão muito por conta dos 

investimentos imobiliários. O mapa a seguir exibe os atuais vetores de expansão urbana da 

Ilha de São Luís do Maranhão. As MA- 201,203 e 204 compõem a região metropolitana de 

São Luís. 

 

 

FONTE: https://maps.google.com.br 

O aquecimento do mercado imobiliário na Ilha se intensificou com as novas perspectivas 

de lucros abertas ao setor da construção civil pelos abundantes investimentos ao Programa 

Minha Casa Minha Vida feita pelo Governo Federal em Parceria com Estados e 

Municípios. O quadro político e econômico tem instigado uma verdadeira “corrida” de 

construtoras e imobiliárias a São José de Ribamar e Paço do Lumiar em busca de terras 

para a construção de empreendimentos habitacionais. Anúncio de terreno a venda às 

margens da MA - 201 próximo a São José de Ribamar. 

https://maps.google.com.br/
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FONTE:Luzinele de Alcobaça, em abril de 2014. 

 

 
Lixão em Paço do Lumiar 

FONTE: Arquivo do Clube de Mães da Pindoba 

 
Mantido pela prefeitura de Paço do Lumiar há pelo menos 13 anos, apresenta pelo menos 

três irregularidades. Além do funcionamento sem o devido licenciamento ambiental, o 

“lixão” foi estabelecido na Área de Segurança Aeroportuária (ASA) do Aeroporto 

Internacional Marechal Cunha Machado, em São Luís, e tem causado danos ao manguezal 

no Igarapé Iguaíba, uma área de preservação permanente. Antes da ação, o MPF/MA, 

instaurou inquérito civil público para apurar a denúncia, feita por moradores de Paço do 

Lumiar. Segundo eles, a prefeitura estaria despejando todo o lixo coletado no município 

nas proximidades do manguezal, afluente do Rio Paciência, o que estaria causando 

impactos ambientais negativos e atingindo o pescado local. As obras de duplicação do 

primeiro trecho do Corredor Metropolitano de São Luís, que liga as rodovias estaduais 

MA-203 e MA-204, estão em andamento, e em alguns trechos já começa a ser preparado o 

terreno para a pavimentação da camada asfáltica, além de melhorias na drenagem no local 

que se inicia na Estrada do Araçagi (MA-203) até o encontro com a rotatória de acesso à 

MA-204. A obra beneficiará os municípios de São Luís, São José de Ribamar, Paço do 

Lumiar e Raposa, que compõem a Região Metropolitana da Ilha.  

 
Imagens da obra de duplicação da MA-203 

Fonte: Grupo de Pesquisa Cidade, território e meio ambiente. 
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Os objetivos propostos no projeto de pesquisa foram alcançados em virtude dos esforços 

aplicados à pesquisa e à consulta em diversas fontes secundarias: sites, blogs, sites oficiais 

de órgãos públicos proporcionando a conclusão deste relatório final. 

 

Palavras-chaves: Conflitos socioambientais, expansão metropolitana, espaço urbano. 
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PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”: ANALISANDO O CONTEXTO 

SÓCIOESPACIAL DE SUAS AÇÕES NA CIDADE DE SÃO LUÍS. 

 

Orientando: Walbert da Silva Castro JÚNIOR – Bolsista PIBIC/UEMA. 

 
Orientadora: Zulene Muniz BARBOSA. 

 

O governo federal criou em 2009 o programa Minha Casa Minha Vida, este tem como 

função a democratização no acesso à moradia pelos diversos setores da sociedade.  

Entretanto, observa-se que a aquisição deste “beneficio” perpassa uma série de requisitos 

que impedem muitos indivíduos de gozarem do mesmo. A maioria das pessoas que são 

contempladas pelo programa ganham mensalmente de 1 (um) a 3 (três) salários, renda 

mínima para custeio de pagamentos extras como taxa de condomínio, energia e água, 

indivíduos que estão abaixo da linha de pobreza ( recebem menos de um salário) não estão 

inclusos no programa. A inclusão social acarretada pelo PMCMV deveria dar mais 

dignidade aos contemplados, mas o que podemos perceber na fala e observação dos 

mesmos é o completo descaso que sofrem após o recebimento das casas e apartamentos, o 

acesso (inclusão) ao direito da propriedade, reflete na exclusão de outros. Nesta pesquisa 

irei tratar de dois locais incorporados ao PMCMV na cidade de São Luís do Maranhão: 

Residencial Nova Terra (São José de Ribamar), Residencial Alto Alegre (Paço do Lumiar). 

As análises sociológicas acerca de “inclusão” e “exclusão”  serão pautadas entre o 

cruzamento das entrevistas e questionários efetivados com os moradores das localidades 

citadas e as teorias explicitadas durante o curso de Ciências Sociais. O PMCMV apresenta 

subdivisões baseadas na origem dos recursos de confecção das moradias e na renda dos 

indivíduos que pleiteiam tais benefícios. Antes de explicitarmos qualquer análise, se faz 

necessário a explanação dessa “tipologia” intrínseca ao programa do governo federal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Organograma de funcionamento do Programa Minha Casa Minha Vida 
Fonte: http://www.pet.ufal.br/petcivil/downloads/saec2010/dia1maria.pdf 
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Tabela 1: Programa Nacional de Habitação Urbana – PNHU Carta de Crédito FGTS e 

Imóvel na Planta – PMCMV  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: http://www.pet.ufal.br/petcivil/downloads/saec2010/dia1maria.pdf 

 

O meu trabalho foi realizado em pesquisas bibliográficas em artigos que tratavam da 

temática. As antigas pesquisas eram marcadas pela presença da pesquisa quantitativa, 

entretanto nos dias atuais acompanhamos uma nova forma de pesquisa, “a qualitativa”. A 

primeira etapa do meu trabalho foi advinda do registro de materiais que apresentam 

elementos da temática escolhida. Logo após foi realizada a análise e a classificação dos 

textos e artigos sobre o campo de abordagem do tema da pesquisa. Passado essas etapas 

realizei a contrastação entre o passado e a atualidade do das politicas habitacionais, 

identificando quais aspectos se mantiveram e as novas estruturas evidenciadas no 

PMCMV.  

Após diversas leituras me desloquei as casas do 

PMCMV localizado na estrada de Ribamar, 

próximo a Fábrica da Mar Doce. Tais instalações 

são conhecidas como NOVA TERRA. Neste 

local pude explicitar a segregação social 

acarretada pela clientela que dispunha de 

habitações, a maioria dos indivíduos 

contemplados são advindos da base da sociedade 

(domésticas, pedreiros e pequenos comerciantes 

com situação regular de seus trabalhos) e também 

de alguns funcionários públicos, a maioria destes 

de setores menores da administração pública. 

Neste local pude explicitar através das falas e questionários dos indivíduos a segregação 

social acarretada pela clientela que dispunha das habitações, a maioria dos indivíduos 

contemplados são advindos da base da sociedade (domésticas, pedreiros e pequenos 

comerciantes com situação regular de seus trabalhos) e também de alguns funcionários 

públicos, a maioria destes de setores menores da administração pública (3 à 4).Outra 

evidencia está centrada na própria segregação espacial destes indivíduos, a grande maioria 

se mostrou insatisfeita com a localização das habitações, longe dos centros urbanos. A 

maior parte das pessoas entrevistadas gostam das habitações, mas não do lugar em que 

estão inseridas, acham muito perigoso e a segurança pública precária. 
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O programa minha casa minha vida estabelecido no Cohatrac (Novo) ou como os 

moradores denominam Alto Alegre, apresentam uma visão semelhante a evidenciada no 

Residencial Nova Terra, os supostos beneficiados não se sentem satisfeitos com o local a 

que foram submetidos (limites do Cohatrac em direção à Maioba). Muitos afirmam que 

tem dificuldades para locomoção e que o lugar é muito perigoso.  

 
 

A maioria dos contemplados pelo programa tinham um tempo relativamente alto de 

residência nos bairros citados acima, possuíam círculos de amizades bem enraizados e o 

reconhecimento pelo um grande número de indivíduos daqueles locais. Muitos indivíduos 

deixaram uma vasta gama de relações familiares para a locomoção às novas residências. 

Mesmo se tratando de um programa social, não podemos enxerga-lo como uniforme e 

homogêneo. Os dois residenciais apresentam diversos tipos de indivíduos, especificados 

por faixa salarial. 

 
(...) entre os incentivos ao comportamento “nômico” -  ao 

conformismo  -  um dos mais fortes era a necessidade  de quase 

todos os “aldeões” se distinguirem do outro bairro operário logo 

ali ao lado, cujo estilo de vida, segundo a opinião pública da 

“aldeia”, era menos respeitável e honrado que o deles.” (ELIAS, 

2000, P.81) 

 

O conservadorismo no caso dos residenciais de Alto Alegre e Nova terra é contrário ao 

elitista explorado por Elias, ele está contido nas condições de classes, aqueles que possuem 

menos não aceitam que indivíduos que possuam um acesso a bens maiores que eles 

coabitem o mesmo espaço que eles. Segundo Elias, podemos comparar os moradores com 

uma faixa salarial mediana com os recém-chegados de Winston Parva, os padrões sociais 

que deveriam se estabelecidos por eles deveria condizer com o lugar a qual estavam 

submetidos, o residencial neste ponto deve ser entendido como um lugar dotado de 

pertencimento de classe, onde os indivíduos menos abastados o constituíram como 

ideologia dominante. 
Não era apenas que os recém-chegados tivessem que adotar os 

padrões da “aldeia” eles também tinham que mostrar 

ostensivamente os adotavam. Caso contrário, eram colocados num 

nível inferior na hierarquia de status das famílias “ aldeãs” e 

tratados como outsiders.” (ELIAS, 2000, P.82) 

 

Palavras-chaves: São Luís, Programa Minha Casa Minha Vida, relações-sociais 
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3.6 CIÊNCIAS HUMANAS 

3.6.1 Geografia 
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ANALISAR OS CONFLITOS GERADOS PELO PROCESSO MERCADOLÓGICO 

DOS RECURSOS HÍDRICOS NO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DAS 

MESAS E ÁREAS ADJACENTES. 

 

Orientanda: Allíne Stéfanny Pereira SANTANA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Geografia CESI/UEMA. 

 

Orientador: Luiz Carlos Araújo dos SANTOS. 

Prof. Dr. do Departamento de Geografia CESI/UEMA. 

 

O Parque Nacional da Chapada das Mesas está localizado nos municípios de Carolina, 

Riachão e Estreito, ao sul do estado do Maranhão, fazem paralelo à rodovia BR 230, 

localiza-se na bacia do rio Tocantins em seu médio curso no sul do Estado do Maranhão, 

com destaque ao rio Farinha onde possui duas exuberantes cachoeiras, a da Prata e de São 

Romão (figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em busca de melhor compreender, o processo de apropriação de recursos naturais é 

preciso entender o que são recursos naturais e o que e território. Os recursos naturais 

incluem tudo o que ajuda a manter a vida. Território é caracterizado pela idéia de posse, 

domínio e poder, que corresponde ao espaço geográfico socializado, ou seja, apropriado 

para os seus habitantes, independentemente da extensão territorial. Sua definição varia 

conforme a corrente de pensamento ou a abordagem que se realiza. O Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação é composto pelo conjunto de unidades de conservação 

federais, estaduais, municipais e particulares, distribuídas em doze categorias de manejo. 

Cada uma dessas categorias se diferencia quanto à forma de proteção e usos permitidos. 

No Brasil os primeiros parques tiveram como base o código florestal de 1934, as unidades de 

conservação têm protegido o patrimônio ambiental do Brasil desde 1934, com a criação 

da Floresta Nacional de Lorena (SP). Desde então, a área abrangida por UC tem 

 

Figura 1.– Localização Regional do Parque Nacional da Chapada das 

Mesas 

Fonte: Arquivo ICMBio,  DIAS, 2011. 
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aumentado, especialmente nos últimos anos. As pesquisas sobre conflitos 

socioambientais em áreas protegidas têm revelado que os custos sociais e ecológicos da 

criação de Unidades de Conservação de uso indireto levam muitas comunidades locais a 

burlar as leis e desrespeitar as regras estabelecidas pelos sistemas de gestão. Os atores 

sociais identificados foram: poder público, iniciativa privada e os sertanejos. Na figura 2 

o Mapa de conflitos, expõe três áreas: o espaço do PNCM – dentro do parque têm-se 

proprietários de terra que não desejam sair do parque e lutam para que haja uma nova 

delimitação (exemplo proprietário da cachoeira de São Romão), outros sem os 

documentos legais; de amortecimento (3 Km) – nestes locais vários empreendimentos 

estão sendo construídos (exemplo Pedra Caída) e; APP de drenagem – em muitos locais 

das APP estão sendo usadas por atividades econômicas (agricultura, pecuária e turismo). 

 

 

Figura 2 - Mapa de Conflitos Do Parque Nacional da Chapada das Mesas. 
Fonte: SANTOS. R. L. 2014. 

 

Foi verificada na região de Carolina, a apropriação da água, envolvendo agentes com 

interesses distintos.  Podem ser considerados os seguintes grupos de agentes: os agentes 

sociais – os usuários da água, que necessitam de água e do espaço geográfico para 

realização de suas atividades, ou seja, que necessitam da água para viver. De acordo com a 

pesquisa os sertanejos por morarem em unidades de conservação estão sujeito a sair do 

local devido às legislações, principalmente o ISNUC.   No entanto a criação de áreas 

protegidas tem sido, em todo mundo, uma estratégia recorrente adotada visando à 

conservação de ecossistemas e recursos naturais ameaçados pelas atividades humanas. 

Contudo os sertanejos são dependentes de áreas rurais, e de seus produtos que são 

fundamentais para a produção e reprodução do seu modo de vida, pois alguns moram a 

beira do rio, utilizam para sua serventia, ou seja, cobram taxas para adentrar ao local 

sobrevivem disso. 

 

 

Palavras-chaves: Sertanejo. Processo Mercadológico. Recursos Hídricos. 

 

 

 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  917 

REFERÊNCIAS 

COSTA, T. M. da.Analisar a relação entre os sertanejos com o corpos hídricos no 

Parque Nacional da Chapada das Mesas. Relatório de pesquisa. Universidade Estadual 

do Maranhão- UEMA, 2013.  

DIEGUES, Antonio Carlos Sant’Ana. O mito moderno da natureza intocada. 6ª. ed. São 

Paulo: Hucitee: Nupaub- USP/CEC, 2008. 

DIEGUES, A. C. S. —1993 . Populações Tradicionais em Unidades de Conservação: O 

Mito Moderno da Natureza Intocada. Núcleo de Pesquisa sobre Populações Humanas e 

Áreas Úmidas do Brasil. Série — Documentos e Relatórios de Pesquisa, n° 1, São Paulo. 

ICMBIO. Sistema Nacional de Unidades de conservação da natureza. Disponível em: 

<http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/>. Acesso: 16/01/14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  918 

ENCHENTES E INUNDAÇÕES NA BACIA HIDROGRÁFICA DO PRATA. 

 

Orientanda: Danyella Vale BARROS – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Geografia – CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Quésia Duarte da SILVA. 

Profª. Drª do Departamento de História e Geografia – CECEN/UEMA. 

 

Colaboradores: José Fernando Rodrigues BEZERRA – Prof. Dr. do Departamento de 

História e Geografia – CECEN/UEMA; Alderino da Conceição GARRITO – Graduando 

em Geografia/UEMA; Cristiane Mouzinho Costa – Graduanda em Geografia/UEMA; 

Jefferson Domingos VIANA – Graduando em Geografia/UEMA; Rosyelle Patrícia Santos 

ARAÚJO – Graduanda em Geografia/UEMA. 

 

A pesquisa foi desenvolvida na bacia hidrográfica do Prata, que possui uma área de 6,27 

Km² e localiza-se na porção norte da Ilha do Maranhão, situada entre os municípios de São 

Luís e São José de Ribamar. Esta pesquisa teve como objetivo maior analisar a situação 

das áreas de risco a Enchentes e Inundações na bacia hidrográfica do Prata através da 

geração de um banco de dados georreferenciados, mapeamento das áreas de risco, além da 

caracterização geoambiental da área objeto de estudo. Neste sentido, fez-se uma exposição 

dos conceitos de Enchentes, Inundações, Desastres, Risco, Perigo, e Vulnerabilidade, bem 

como uma análise sobre o crescimento urbano e sua intervenção nos cursos d’água, 

ressaltando a importância das características geoambientais para entender os fenômenos 

estudados. Adotou-se os procedimentos técnico-operacionais da pesquisa quantitativa 

alicerçados em Minayo (2000) e para o alcance dos objetivos, foram executados os 

seguintes procedimentos: levantamento bibliográfico e cartográfico, organização do 

ambiente de trabalho, realização de trabalhos de campo, elaboração, aplicação, tabulação e 

análise de questionários, atualização dos mapas de geologia, unidade de relevo e uso e 

cobertura do solo, levantamento de dados morfométricos, realização de análise estatística, 

análise e interpretação de imagem de satélite, elaboração de perfis topográficos 

transversais, e elaboração dos mapas das sub-bacias hidrográficas do Prata, clinográfico, 

hipsométrico, curvatura vertical e horizontal e áreas de risco a enchentes e inundações na 

área de estudo. A bacia em questão foi compartimentada em quatro sub-bacias para a 

realização da análise morfométrica, com o fim de identificar as áreas sujeitas aos eventos 

citados anteriormente (Mapa 1). Levando em consideração que a população da Ilha do 

Maranhão no ano de 2000 era de 1.070.688 e que no ano de 2010 este número subiu para 

1.309.330 habitantes (IMESC, 2009; IBGE, 2012, citados por SILVA, 2012), acredita-se 

que houve um aumento populacional na área objeto de estudo. Este aumento verificado a 

partir de trabalho de campo e de imagens de satélite está intensificando a degradação 

ambiental, devido ao uso inadequado do solo, o que gera grandes alterações 

socioambientais. Como resultado foram identificadas e mapeadas 6 (seis) áreas de risco a 

enchentes e inundações na bacia hidrográfica do Prata (Mapa 2), sendo que 3 (três) estão 

localizadas na sub-bacia 1, 1 (uma) na sub-bacia 2, 1 (uma) na sub-bacia 4 e 1 (uma) está 

situada no médio curso. Segundo os índices morfométricos, a sub-bacia 1, onde se 

encontram três áreas de risco, apresenta baixa sujeição aos fenômenos em questão e as sub-

bacias 2 e 4 apresentam média sujeição. A bacia do rio Prata, de forma geral, segundo os 

índices morfométricos, apresenta baixa densidade de drenagem, canais retos, é alongada 

segundo o índice de circularidade e circular segundo o fator de forma, o que a classifica 

como uma bacia com média sujeição aos fenômenos estudados. Apresenta 93,46% da área 

total com formas de vertente do tipo planar retilínea, consideradas como intermediárias 
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quanto à dispersão e acúmulo do escoamento superficial, não sendo propícias aos eventos 

de enchentes e inundações. Considerando os dados levantados em laboratório, os trabalhos 

de campo realizados e os questionários aplicados com a população da área, pode-se 

perceber que os problemas estudados na área se devem ao uso inadequado do solo, uma 

vez que as características morfológicas da bacia como um todo não favorecem à ocorrência 

desses fenômenos. Constatou-se também que houve um aumento da impermeabilização do 

solo na área devido do processo de urbanização. Concluiu-se que nas seis áreas mapeadas 

de risco a enchentes e inundações ocorrem os fenômenos supracitados, no entanto, em sua 

maioria, os moradores não são atingidos, e nem tem perdas materiais significativas. 

Defende-se que isto ocorre em virtude da presença de cobertura vegetal em algumas áreas 

da bacia, principalmente na área da RPPN (Reserva Particular de Patrimônio Natural) 

situada no médio curso do Prata, bem como ao fato de que algumas planícies de inundação 

ainda não se encontram totalmente ocupadas (Figura 1). 
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Figura 1: Áreas de risco a enchentes e inundações, sem ocupação da planície de 

inundação: A – Sítio do Sr. Aldair, localizado no bairro Altos do Jaguarema e B – Sítio 

Grota Funda, localizado no bairro Alonso Costa 
Fonte: Própria pesquisa, 2014. 

 

Palavras-chaves: Áreas de risco. Enchentes e inundações. Bacia hidrográfica do Prata. 
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APROPRIAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS PELOS AGENTES SOCIAIS NO 

PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DAS MESAS E ÁREAS ADJACENTES. 

 

Orientanda: Ellen Dayanne Andrade SOUZA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Geografia – CESI/UEMA. 

 

Orientador: Luiz Carlos Araújo dos SANTOS. 

Prof. Dr. do Departamento de Geografia CESI/UEMA. 

 

Atualmente, as disputas em relação ao controle do uso e do acesso aos recursos naturais 

tem constituído tema de discussões por vários pesquisadores, no que se refere ao meio 

ambiente. Esta pesquisa insere-se no debate da problemática ambiental relacionada ao uso 

dos recursos naturais. Neste debate a água é considerada escassa, tanto em quantidade 

como em qualidade, e tem se tornado objeto de conflitos que envolvem sua apropriação e 

seu uso para realização de atividades humanas. A pesquisa teve como objetivos 

compreender o processo mercadológico dos recursos naturais, com ênfase para os recursos 

hídricos, e a participação dos sertanejos neste processo na área do Parque Nacional da 

Chapada das Mesas e áreas adjacentes; analisar o processo de apropriação dos recursos 

naturais pelo capital; identificar os principais atores sociais e econômicos responsáveis 

pelas mudanças de apropriação dos recursos naturais; e a avaliação das consequências 

socioambientais com a apropriação mercadológica dos recursos naturais na área de 

pesquisa. Os conflitos também estão associados ao valor intrínseco da água, em sentido 

amplo, e à sua degradação. Para atingir os objetivos propostos, norteamos 

metodologicamente a pesquisa através de alguns momentos específicos, ou seja, o 

levantamento de dados já existentes relacionados com os trabalhos propostos: coleta e 

organização de todo o material básico cartográfico, na forma de fontes bibliográficas, 

mapas e imagens de satélite. A coleta e a organização dessas informações são de grande 

relevância na construção de um trabalho científico, pois permite adquirir um conhecimento 

prévio sobre a área em estudo e de outros aspectos que serviram de apoio a pesquisa. 

Foram realizadas pesquisas de campo para aferição de dados. Inserido no bioma cerrado e 

rico em biodiversidade o Parque Nacional da Chapada das Mesas localizado na região sul 

do estado do maranhão, compreende os municípios de Estreito, Carolina e Riachão, 

fazendo paralelo à rodovia BR 230 em sua porção oeste, que liga as sedes municipais de 

Carolina e Estreito. A apropriação mercadológica dos recursos naturais tem aumentado 

significativamente e tem se tornado motivo de conflitos de usos na região. Os principais 

atores sociais e econômicos responsáveis pela apropriação dos recursos naturais 

encontram-se divididos nos seguintes segmentos: poder público, iniciativa privada e 

sociedade civil organizada. Os atores sociais envolvidos apresentam uma interdependência 

para o desenvolvimento das atividades principalmente quando se refere à atividade 

turística. Observa-se ainda a relação entre os atores sociais se dá principalmente através do 

uso e acesso destes aos recursos naturais, e pelas motivações e interesses subjacentes a 

esses usos, de ambas as partes. Na avaliação das consequências socioambientais causadas 

pela apropriação mercadológica dos recursos naturais, percebe-se que estas estão 

estreitamente relacionadas à qualidade de vida das populações de abrangência do parque, 

como também, à qualidade ambiental da área apropriada e a sua importância ecológica. 

Constatou-se ainda, que as consequências socioambientais são decorrentes do acelerado 

processo de apropriação dos recursos naturais na área em estudo, em específico da água, 

que vem assumindo o papel de mercadoria. 
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Figura 1: Principais áreas de proteção ambiental no Parque Nacional da Chapada das 

Mesas e áreas adjacentes. 
Fonte: SOUZA, E. D. A. 2014 

 

Conforme demonstra na cartograma, as principais áreas de proteção ambiental que sofrem 

o processo de apropriação mercadológica são: Cachoeira da Prata, Cachoeira de São 

Romão, Complexo Turístico Pedra Caída, Cachoeira do Itapecuru, Cachoeira do Chico do 

Dodô, Cachoeira de Santa Bárbara e Poço Azul. São áreas que apresentam grande 

relevância ecológica e beleza cênica que devem ser preservadas e conservadas com vista a 

um desenvolvimento sustentável, a qualidade de vida e o bem-estar das populações que 

fazem uso destes recursos naturais. 

 

Palavras-chaves: Apropriação. Recursos naturais. Chapada das Mesas. 
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A CARTOGRAFIA ESCOLAR E A CONSTRUÇÃO DOS CONCEITOS 

GEOGRÁFICOS DE LUGAR E PAISAGEM NO 6º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL. 

 

Orientando: Gildásio de Jesus ARAÚJO – Bolsista PIBIC/UEMA.  

Acadêmico do Curso de Geografia – CESI/UEMA.  

 

Orientador: Ronaldo dos Santos BARBOSA.  

Prof. do Departamento de História e Geografia. CESI/UEMA. 

 

A presente pesquisa é continuidade de trabalhos desenvolvidos com professores da rede 

pública municipal de ensino, na cidade de Imperatriz-MA, com a finalidade de facilitar o 

processo de transposição didática e/ou transformação pedagógica dos conteúdos escolares 

na disciplina de geografia. Sendo assim, para contribuir de forma efetiva no processo de 

desenvolvimento do raciocínio geográfico, nada melhor do que a utilização de um recurso 

que faça uso da representação espacial, como expressão e linguagem, para ampliar e 

contribuir na formação de uma leitura geográfica mais próxima da realidade espacial do 

aluno. Com a realização do presente estudo espera-se contribuir para a melhoria no 

processo de ensino e aprendizagem dos alunos do ensino fundamental, utilizando a 

linguagem cartográfica como alternativa metodológica e não mais só a escrita e a fala. O 

presente trabalho tem como objetivo geral, analisar como os alunos do 6º ano do ensino 

fundamental expressam seus conceitos geográficos de Lugar e Paisagem, com base na 

Teoria Histórico-Cultural (Vigotski, 2000), e utilizando os preceitos básicos da Cartografia 

Escolar (mapa mental e croqui). E como objetivos específicos: Caracterizar como os 

alunos utilizam a linguagem cartográfica para expressarem os conceitos de lugar e 

paisagem nas aulas de Geografia; Analisar as representações dos mapas mentais referentes 

aos conceitos de lugar e paisagem produzido pelos alunos do 6º ano do ensino 

fundamental, como meio de  expressão do raciocínio geográfico; Refletir sobre 

conhecimento que os alunos possuem sobre os conceitos espontâneos  de lugar e paisagem, 

por meio das representações (mapa mental e croqui). Para aquisição dos dados utilizou-se 

de dois instrumentos de coleta, a saber: os mapas mentais e o questionário. Os mapas 

mentais têm  como finalidade,  informar a localização dos lugares e/ou estabelecimento, 

traçar uma rota do percurso para se chegar à um determinado lugar a partir do auxílio  

desse instrumento de informação. A utilização destes instrumentos, faz com que o aluno 

tenha propriedade intelectual de orientar uma outra pessoa sobre determinado lugar,ou 

seja, ao lugar que a pessoa almeja chegar. O questionário foi elaborado e aplicado a todos 

os alunos do 6º ano B, o objetivo do questionário foi para conhecer melhor a realidade 

sócio-cultural dos alunos, para facilitar a compreensão das representações dos conceitos 

espontâneos de lugar e paisagem.  Foram aplicados 35 questionário de caráter misto 

contendo questões objetivas e subjetivas. O tratamento dos dados coletados foram feitos 

em três etapas que são: Primeira Etapa: Com base nos mapa conceituais elaborados por 

Cavalcanti (2006) referentes ao lugar e a paisagem, foram elaboradas atividades e colocado 

os procedimentos de realização a fim de verificar como os alunos empregavam a 

linguagem cartográfica na execursão das atividades. As atividades propostas aos alunos 

constituiam de mapa mental e croqui sobre os seguintes temas:  lugar,  paisagem e temas 

diversos (relevo do Brasil, estações do ano e importância economica da rochas ); Segunda 

Etapa: Após a realização das atividades procedeu-se a análise das representação a fim de 

identificar as noções de lugar e paisagem que os alunos expressaram em seus mapas 

mentais e croquis, bem como em outras atividades abordando outras temáticas; Terceira 

Etapa: A terceira etapa constitui uma síntese englobando o mapa conceitual de Cavalcanti 
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(2006), as representações (mapas mentais, croqui e questionário) dos alunos referentes aos 

conceitos de lugar e paisagem. Como resultados destacam- se as representações do lugar e 

da paisagem pelo aluno através do desenho como forma de expressar seus conceitos 

espontâneos, sendo as representações uma ferramenta para o professor  ter suporte no 

desenvolvimento de suas aulas. A elaboração de  atividades feitas pelo professor utilizando 

a linguagem cartográfica, propicia aos alunos o desenvolvimento de habilidades cognitivas 

referente aos conceitos científicos de lugar e paisagem como  aos demais conteúdos 

geográficos; A análise do desenho dos alunos do 6º ano do ensino fundamental da escola 

Tocantins, foi fundamental para perceber a compreensão que eles possuem da  realidade, e 

como esses educandos percebem as informações contidas na realidade cotidiana; 

Cavalcanti (2006), compreende o lugar como um ambiente permeado de afetividade e 

familiaridade pertencente ao individuo, conforme a figura A, e a paisagem é compreendida 

através da forma e conteúdo, conforme a figura B. 

 

 
Figura 01: Conceito de Lugar A e Paisagem B, segundo Cavalcanti (2006). 

Para os alunos do 6º ano da escola Tocantins o lugar é visto como sendo: “Lugar onde 

posso brincar e me divertir.” D. F. P. S., “Espaço geográfico em que nós vivemos.” M. M. 

J., “É todo lugar que a pessoa está.” P. P. T.; e a paisagem  sendo entendida como:“É 

algo que estou vendo.” J. H. S., “Lugar que se modifica naturalmente pela natureza.” D. 

F. J. e, “Paisagem é um lugar para gente se divertir com pinturas, quadros cachoeiras 

etc.” P. T. S., percebeu-se que os alunos do 6º ano da escola Tocantins  sentiram mais 

facilidade em conceituar lugar que paisagem, pois conceituam paisagem somente como 

propriedades da natureza e do belo, e pouco compreendem sobre o conceito científico da 

Paisagem. A expressão gráfica é um processo que requer observação e atenção, pois é 

permeado por uma série de etapas (percepção, cognição e representação) até chegar ao 

produto final (OLIVERIRA, 2010). 
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Figura 02: Representações dos Alunos sobre Lugar A e Paisagem B. 

 

O aluno para se expressar através da representação faz um processo de ligação de elos 

entre a percepção da realidade e o conhecimento da realidade que tem como resultado final 

sua forma de representar essa realidade no papel através do mapa mental, do croqui ou de 

um texto. O uso dos elementos gráficos (desenhos) como forma de comunicação e 

apreensão da realidade é fator preponderante para que os alunos do 6º ano do Ensino 

Fundamental desenvolvam sua capacidade cognitiva e utilizem a linguagem cartográfica a 

qual foram orientados durante o período das atividades, para uma leitura mais próxima do 

espaço geográfico. E que despertem interesse em aprender os conteúdos geográficos, que 

envolvam a leitura de mapas e outros tipos de elementos gráficos. 

 

Palavras-chaves: Cartografia Escolar. Lugar. Paisagem. 
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O diagnóstico de áreas degradadas é um dos primeiros passos para atuação em atividades a 

fim de recuperar esses locais de maneira efetiva e duradoura, porém, devido à intensa ação 

principalmente antrópica, essa atuação não é realizada e as consequências podem 

atualmente ser vista em desmoronamentos, acidentes em encostas, entre outros (GUERRA 

e MARÇAL, 2006). Nesse trabalho objetivou-se monitorar áreas degradadas por erosão na 

porção Norte da Ilha do Maranhão, bem como conhecer a dinâmica hidrológica e 

transporte de sedimentos por arraste e suspensão, além da mensuração da taxa de 

infiltração nessas áreas de acordo com Hills (1970), com a utilização de um cilindro (anel). 

A erosão ocorre como um processo, para efetivação do mesmo, é necessário a ação e/ou 

presença de alguns fatores, sendo eles a cobertura vegetal, chuva, infiltração, topografia do 

terreno e natureza do solo (BERTONI e LOMBARDI NETO, 2010). A cobertura vegetal 

desempenha importante função na proteção da superfície dos solos contra a ação dos 

processos erosivos (GUERRA e CUNHA, 2001). A precipitação pluviométrica (chuva) 

constitui um dos elementos desencadeadores dos processos erosivos. A topografia do 

terreno de forma clara é marcada por linhas que unem pontos de igual elevação, chamadas 

de curvas de nível. O fator natureza do solo, também é destacado levando-se em 

consideração principalmente as suas características físicas e morfológicas, tais como: 

textura, estrutura, permeabilidade, dentre outros, de forma resumida correspondente a 

erodibilidade. Nessa pesquisa adotou-se o conceito de voçoroca considerando sua incisão, 

ou seja, leva-se em conta cortes com profundidade e larguras acima de 50 cm. De acordo 

com Albuquerque (2006/2007, p. 12): “a erosão por voçoroca é responsável pela 

descaracterização das paisagens naturais em áreas rurais e até urbanas de muitos países, 

principalmente aqueles situados na zona intertropical do globo, devido às condições 

climáticas mais severas, principalmente no que diz respeito à erosividade das chuvas”. No 

monitoramento desses processos erosivos com o objetivo de adquirir os valores do avanço 

das bordas ativas das voçorocas, utilizou-se a técnica de estacas proposta por Guerra 

(1996), que servem de pontos a partir dos quais se efetua a medição periódica do avanço da 

erosão. A identificação dessas áreas degradadas por erosão foi feita em dois momentos, o 

primeiro em gabinete, no qual se utilizou previamente o software Google Earth que 

disponibiliza imagens de satélites, que serviram para localização dos ambientes 

degradados, posteriormente foi realizada visita de campo com o auxílio do GPS Garmin, 

para a caracterização dos processos erosivos nos locais pontuados. Como resultados dos 

levantamentos nas áreas dos três municípios que compõem a porção Norte que são Paço do 

Lumiar, Raposa e São José de Ribamar, foram selecionadas três voçorocas denominadas de 

voçorocas Araçagy I, Araçagy II e Araçagy III (Foto 1), como as mais representativas, 

devido ao tamanho e a intensidade dos processos morfodinâmicos, o nome é em referência 

ao bairro do Araçagy e se encontram no município de São José de Ribamar. 
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Figura 1: Voçorocas; A – Araçagy I; B – Araçagy II; C – Araçagy III. 

 

As estacas utilizadas na etapa de monitoramento foram distribuídas nas cabeceiras mais 

ativas, estas possuem 40 cm de altura e em média 5,5 cm de largura, sendo produzidas de 

madeira, devido ao baixo custo de sua aquisição e pela facilidade na dinâmica de 

instalação, ao total foram instaladas 8 estacas nas voçorocas identificadas na área de 

estudo. O trabalho de monitoramento teve inicio dia 25/02/2014, em uma segunda visita 

realizada dia 04/04/2014, outra no dia 05/06/2014 e por último no dia 08/09/2014, essa 

técnica resultou na produção de uma tabela que demonstra os avanços em alguns pontos 

das erosões estudadas (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Resultado do monitoramento das áreas degradadas por erosão. 

Estacas Pontos Araçagy I Araçagy II Araçagy III 

1 

A 42 cm 11 cm 74 cm 

B 15 cm Sem avanço 96 cm 

C 45 cm ‒  6 cm 

2 

A 13 cm 72 cm Sem avanços 

B 5 cm Sem avanço 1,26 m 

C 17 cm ‒  8 cm 

3 

A ‒  16 cm 62 cm 

B ‒  94 cm 14 cm 

C ‒  9 cm ‒  

 

Os testes de infiltração foram feitos utilizando o infiltrômetro de Hills (1970), adaptado por 

Guerra (1996). Diante dos experimentos chegou-se a resultados que expressam algumas 

diferenças entre as voçorocas Araçagy I, Araçagy II e a Araçagy III. De acordo com o 

gráfico da figura 2, é possível observar que a voçoroca Araçagy I possui um menor índice 

de infiltração dentre as erosões, esse fator faz-se deduzir que esse solo é menos poroso e 

dificulta entrada de água, mas facilitando assim o escoamento superficial e 

desenvolvimento de erosões; já a voçoroca com maior taxa de infiltração é a Araçagy III, 

apesar de não ser uma margem muito grande entre as erosões estudadas, nessa voçoroca a 

taxa de infiltração é maior e por isso outros fatores podem ter influenciado na formação 

dessa erosão, além da infiltração. 
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Figura 2: Taxa de Infiltração 

 

Outra etapa fundamental do trabalho foi correspondente a análise da dinâmica hidrológica 

e transporte de sedimentos, por arraste e suspensão, de acordo com trabalhos executados 

em laboratórios foi possível produzir uma tabela que corresponde as características dos 

sedimentos transportados na voçoroca Araçagy II, em um dia de índice pluviométrico de 

grande valor, no mês de maio, correspondendo ao dia 10 que registrou índice de 

aproximadamente 180 mm. As análises da dinâmica hidrológica de transporte de 

sedimento no interior da voçoroca do Araçagy II demonstraram que durante um evento 

pluviométrico de 180 mm, o escoamento superficial tem a capacidade de transportar 0,171 

g a cada 100 ml de água; já o escoamento por arraste e suspensão no mesmo evento tem 

capacidade de transportar 0,251 g a cada 100 ml de água. Os resultados alcançados no 

projeto são de grande importância para a dinâmica de demonstração da evolução de 

processos erosivos, como também o risco que locais como esses podem causar a sociedade, 

proporcionando então, uma maior visibilidade no processo de tomada de decisões, 

servindo de apoio para um melhor planejamento e estudo das áreas como essas que já 

podem ser encontrados em vários pontos da Ilha do Maranhão, sendo em bairros de classe 

baixa ou não. 

 

Palavras-chaves: Monitoramento, Degradação dos solos; Voçorocas. 
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Examinar as relações existentes entre os elementos que compõe determinada unidade do 

espaço a partir da visão sistêmica é essencial para o conhecimento da mesma. “Análise 

comparativa da taxonomia da paisagem a partir dos modelos de Delpoux (1974) e 

Tricart(1977)” é uma investigação do cenário da paisagem na Bacia Hidrográfica do 

Riacho Açaizal. O presente trabalho teve como objetivo geral analisar de forma integrada 

os cenários ambientais na bacia hidrográfica do riacho Açaizal para o ano de 2014, através 

de dois modelos teóricos distintos (Delpoux (1974) e Tricart (1977)), tendo observância no 

uso da terra e cobertura vegetal e suas interações com os demais aspectos físicos, a fim de 

prover qual o modelo que melhor representa a realidade em estudo. Como objetivos 

específicos: Analisar o conceito de paisagem dentro da ciência geográfica e sua 

contribuição para as pesquisas que utilizam a visão sistêmica como modelo teórico de 

análise; Caracterizar os elementos do meio físico (formações geológicas, hipsometria, 

declividade, solos, susceptibilidade à erosão laminar e potencialidade à erosão laminar) da 

bacia bem como o uso e ocupação da terra; Espacializar com auxílio de sistema de 

informações geográficas (GIS) os modelos teóricos de Delpoux (1974) e Tricart (1977); 

Discriminar os dois modelos e verificar aquele que melhor atende a realidade da área em 

estudo. Haja vista a complexidade das discussões a cerca do conceito e análise da 

paisagem, fez-se necessário a procura de fontes bibliográficos para o enriquecimento 

teórico do trabalho, bem como o levantamento de informações cartográficas para o 

conhecimento prévio da área de estudo, sendo estas: Imagem de satélite landsat 8 de 

08/08/2014 – órbita – ponto 222/064 obtida em “glovis.usgs.gov” site do serviço geológico 

americano. A elaboração de produtos cartográficos se dividiu em duas etapas sendo a 

primeira a compilação de mapas já elaborados para a área em alusão e a segunda a 

confecção de novos mapas. Após a elaboração dos produtos cartográficos deu-se início a 

comparação dos modelos de compartimentação da paisagem, a saber: Delpoux(1974) e 

Tricart (1977). A utilização da abordagem sistêmica para o entendimento dos elementos 

físicos da bacia mostrou- se eficiente, pois permitiu extrair o comportamento individual 

dos elementos do meio físico e a dinâmica do conjunto. Os produtos cartográficos 

utilizados permitiram a compreensão da dinâmica da Bacia do Riacho Açaizal em função 

da sua estrutura geológica, pedológica e hipsométrica. Pôde-se verificar as relações 

existentes entre as características físicas (formação geológica, pedologia e hipsometria) 

com o uso da terra e cobertura área da Bacia, bem como a aplicação dos modelos e escolha 

da melhor proposta de compartimentação da paisagem.  Sendo assim, dado os dois 

modelos de análise algumas comparações podem ser feitas, em primeiro, a classificação de 

Delpoux (1974) (fig. 1) baseia-se nas relações de troca de energia e matéria existente na 

paisagem, e para tal o modelo apresenta três classes (tabela 1) que tem como plano de 

fundo a manutenção das diferentes paisagens marcadas pela ação humana, umas mais 

outras menos. 
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Figura 01 – Bacia do Riacho Açaizal: Classificação da Paisagem Delpoux (1974). 

A paisagem de caráter exportadora de energia sobressai-se e ocupa 98,97km² (55%) da 

área da bacia, em seguida a importadora de energia com 77,49 km² (43%) da área e com a 

menor representatividade a de caráter importadora de energia com 3,55 km² (2%).  

Tabela 1 – Classes de Análise do Modelo de Delpoux (1974). 
Classes Área em Km² Área em% 

Paisagem Nat. e Energeticamente Equilibrada 77,49 43% 

Paisagem Exportadora de Energia 98,97 55% 

Paisagem Importadora de Energia 3,55 2% 

TOTAL 180,00 100% 

 

Por sua vez, o modelo proposto por Tricart (1977) (fig. 2) trabalha com a fragilidade do 

meio natural estabelecendo três classes (tabela 2). Os meios intergrades predominam e 

ocupam 93,06 km² (52%), em seguida têm-se os meios estáveis com 78,02 km² (43%) e 

com a menor representatividade os meios fortemente instáveis com apenas 8,92 km² (5%) 

da área. 

Tabela 2 – Classes de Análise do Modelo de Tricart (1977). 
Classes Área em Km² Área em % 

Meios Estáveis 78,02 43 
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Meios Intergrades 93,06 52 

Meios Fortemente Instáveis 8,92 5 

TOTAL 180,00 100 

 

 
Figura 02 – Mapa da Bacia do Riacho Açaizal: Classificação da Paisagem Tricart (1977). 

 

Para a classificação da paisagem da Bacia Hidrográfica do Riacho Açaizal o modelo mais 

adequado é o de Delpoux (1974) dado a fácil distinção entre as classes o que facilita o 

processamento dos dados na elaboração dos mapas, porém, vale ressaltar que a proposta de 

Delpoux (1974) não se torna superior a classificação de Tricart (1977), apenas se 

demonstra mais adequada para a área em virtude dos dados disponíveis. 

 

Palavras-chaves: Paisagem. Visão Sistêmica. Delpoux. Tricart. 
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A pesquisa foi desenvolvida no médio curso da bacia hidrográfica do rio Paciência, que se 

encontra localizada na porção central da Ilha do Maranhão. O objetivo desta foi analisar a 

situação das áreas de Enchentes e Inundações através da criação de um banco de dados 

georreferenciados e mapeamento das áreas de risco a Enchentes e Inundações. Realizou-se 

uma caracterização geoambiental da área de estudo e identificação das áreas que possuem 

maior probabilidade de serem afetadas por Enchentes e Inundações. Para melhor 

compreensão da pesquisa foram revistos conceitos como de Desastre, Risco, Perigo e 

Vulnerabilidade. Esta pesquisa é quantitativa e descritiva quanto aos objetivos (MINAYO, 

2000) e para o desenvolvimento da mesma utilizou-se os seguintes procedimentos técnico-

operacionais: levantamento bibliográfico, organização do ambiente de trabalho, realização 

de trabalhos de campo, elaboração, aplicação, tabulação de questionários, elaboração dos 

mapas de localização, pontos de checagem, drenagem, clinográfico, hipsométrico, de 

curvatura vertical e horizontal, levantamento de dados morfométricos das bacias de 

drenagem, elaboração de perfis topográficos transversais e longitudinais, atualização do 

mapa de uso e cobertura do solo e elaboração dos mapas de risco a enchentes e inundações. 

De acordo com os dados levantados, observou-se que o médio curso da bacia hidrográfica 

do Paciência é predominantemente urbanizado, com áreas residenciais consolidadas, 

loteamentos, ocupações inadequadas, unidade de conservação, mata galeria e capoeira. Os 

processos hidrológicos ocorrentes na área estão relacionados ao aumento do escoamento 

superficial em detrimento da infiltração das águas pluviais, em virtude da 

impermeabilidade crescente do solo. Neste trabalho, 10 áreas foram identificadas com 

possibilidade de apresentarem fenômenos de enchentes e inundações e 7 destas foram 

confirmadas e estudadas (Mapa 1). De acordo com os dados do IBGE (2010) citados por 

Silva (2012), houve um aumento populacional em toda a Ilha do Maranhão, principalmente 

a partir da década de 1980, o que também contribuiu para o aumento de residências na 

bacia hidrográfica do Paciência, conforme é possível observar a partir da análise das áreas 

urbanizadas e loteadas no mapa de uso e cobertura do solo. Este aumento contribuiu para a 

expansão das áreas de ocupação irregular, que relacionadas ao processo de urbanização 

geram grandes impactos ambientais. Em geral, afirma-se que a população local passou a 

conviver com uma situação de degradação ambiental antes não existente ou pouco 

significativa. Quanto às características geoambientais, o médio curso da bacia hidrográfica 

do rio Paciência apresenta afloramento de sedimentos da Formação Barreiras e sedimentos 

quaternários da Formação Açuí. Tem morfologias relacionadas a colinas suavemente 

onduladas, colinas com topos com declividades acima de 15%, tabuleiros com topos 

planos, e planície fluvial. Quanto à drenagem, a área em questão apresenta uma hierarquia 

fluvial de terceira ordem. Nas áreas urbanas tem-se uma grande impermeabilização do 

solo, situação que acelera o escoamento superficial e inibe a infiltração. Foram delimitadas 

3 sub-bacias e realizadas análises morfométricas nas quais os dados demonstraram que as 
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sub-bacias 1 e 2 estão mais sujeitas ao fenômenos de enchentes e inundações. O tipo de 

vertente predominante é planar retilínea que intensifica o processo de escoamento. Do total 

areal, 90% apresenta declividades entre 0 a 6%, considerada baixas. Quanto à hipsometria 

os dados gerados demonstram que a área de estudo possui 11 classes, distribuídas em 

função da amplitude altimétrica. Neste sentido, 90,2% de toda a área está inserida no 

intervalo de 0 a 35 m. Em vários locais, como no Parque Jair, o canal está em avançado 

estado de assoreamento; na Estrada da Maioba, o lixo está sendo despejado dentro e no 

entorno do canal; no bairro Cohab - Anil III foram realizadas obras de retificação do canal 

no ano de 2014, o que pode causar o aumento da vazão do rio durante o período chuvoso 

pela impermeabilização do solo e retirada da cobertura vegetal. No povoado de Trizidela as 

casas estão sobre a planície de inundação; no Parque Santa Luzia o rio recebe grande 

despejo de esgoto e sofre com o aumento das construções e assoreamento do canal. No dia 

10 de maio de 2014 ocorreu uma chuva considerada excepcional, na qual afetou toda a Ilha 

do Maranhão e paralisou o trânsito durante de 5 horas nas estradas de São José de Ribamar 

e Maioba. Neste dia e conforme os dados do INMET (2014), o total de precipitação foi de 

181,4 mm. Todos esses fatores citados contribuem para a ocorrência de Enchentes e 

Inundações na área. A partir da análise visual do mapa 1 pode-se afirmar que das sete áreas 

mapeadas, quatro abrangem 100 metros de largura no entorno dos canais. Em geral e a 

partir dos trabalhos de campo, observou-se que estas áreas estão ocupadas por instalações 

residenciais urbanas e rurais, e também comerciais. Nesta perspectiva, acredita-se que os 

objetivos pretendidos foram alcançados e que a pesquisa há de contribuir de forma 

significativa para o planejamento urbano e rural dos municípios da Ilha do Maranhão. 

 

 

Figura 1 - Áreas de enchentes e inundações no médio curso da bacia hidrográfica do 

Paciência 
Fonte: Própria pesquisa, 2014. 

 

Palavras-chaves: Áreas de risco. Enchentes e inundações. Médio curso da bacia 

hidrográfica do Paciência. 
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A IMPORTÂNCIA DA ACESSÓRIA TÉCNICA, SOCIAL E AMBIENTAL PARA 

A ORGANIZAÇÃO PRODUTIVO DOS ASSENTADOS DO PROJETO DE 

ASSENTAMENTO RURAL PADRE JOSIMO. 
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Desde a década de 1990, os assentamentos rurais foram alvos de programas que 

contribuíram para implantação de projetos que visassem à minimização da pobreza rural. 

Dentre eles, encontram-se os de ações governamentais e de políticas públicas, os quais se 

destacam Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 

Programa de Assessoria Técnica, Social e Ambiental à Reforma Agrária (ATES), de 

Educação no Campo (PRONERA) e entre outros. Esses programas foram uma forma que o 

governo criou para tentar corrigir o passado esquecido do campo e ao mesmo tempo 

assegurar essas pessoas uma vida digna com cidadania e justiça social no local onde 

moram. A pesquisa tem como objetivos analisar a importância do ATES para organização 

produtiva dos assentados do Projeto de Assentamento à reforma agrária (PA) Padre Josimo 

- Presidente Vargas-MA, Identificar o processo de articulação social para acessar o 

Programa de Assessoria Técnica, Social e Ambiental à Reforma Agrária (ATES) dentro do 

projeto de assentamento, conhecer a produção Agrícola do assentamento, observar a 

aplicabilidade do ATES dentro do assentamento e a importância para organização 

produtiva. O assentamento Rural Padre Josimo localiza-se no município de Presidente 

Vargas com 88 famílias em uma área de 1163,415 ha. Para uma maior compreensão do 

Objeto de estudo, fez-se um levantamento bibliográfico sobre o programa Ates, em 

particular no assentamento P.A Padre Josimo, sobre políticas públicas e aprofunda-se uma 

discussão sobre desenvolvimento territorial. No primeiro momento, visitou-se instituições 

governamentais e Entidades não governamentais que desenvolvem atividades ligadas aos 

programas e planos desenvolvidos nos assentamentos. Foram feitas visitas técnicas ao 

INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) com a finalidade de 

adquirir informações sobre os programas do governo federal desenvolvido por esta 

instituição, ao assentamento, e ao MST. Além disso, foi levantado o histórico do MST no 

Brasil e no Maranhão para entendermos alguns de seus questionamentos das políticas 

públicas voltadas para o campo. Esse questionamento partiu porque o assentamento de 

estudo faz parte de seuprocesso de organização e de suas lutas de políticas do campo com 

objetivo de reforma agrária. Logo após foram realizados os trabalhos de campo na área de 

estudo onde foi entrevistado o líder da comunidade e aplicado 10 questionários em 

trabalhadores e trabalhadoras rurais que tiveram acesso ao ATES dentro do assentamento 

através de projetos que foi acessado pela política pública PRONAF modalidade A, a partir 

daí compreendemos como se deu o processo de articulação da Acessória com os 

assentados e com o assentamento. Assistência técnica desenvolvida dentro do P.A foi 

identificada, mas foi preciso entender como aconteceu seu processo de articulação e sua 

aplicabilidade dentro do assentamento. Foram identificados vários contrapontos dessa 

política no assentamento, primeiro é uma política que teve seu êxodo, foram realizadas 

capacitações, PDA, projetos e o acompanhamento para liberação do mesmo, mas alguns 

problemas como a falta de técnicos e a descontinuidade do programa foi observado pelos 

assentados dentro do Assentamento. Portanto a ATES foi finalizada dentro do 

assentamento com todas as particularidades e dificuldades, e foi de fundamental 
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importância para o desenvolvimento econômico, produtivo e para manutenção de algumas 

famílias dentro do mesmo. 

 

Palavras-chaves: ATES, Assentamentos, Políticas Públicas. 
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O relatório final tem como objetivo a análise das propriedades físicas das áreas degradadas 

por erosão na porção Norte da Ilha do Maranhão abrangendo três municípios São José de 

Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, por meio das análises morfológicas do solo em 

laboratório, como também a determinação dos parâmetros como: densidade real, aparente, 

porosidade total e granulometria considerando as propostas de Oliveira e Venturi (2011), 

EMBRAPA (2011), Guerra (2012), Kihel (1979), Lepsch (1993) e Lemos e Santos (2005). 

Os processos erosivos são causados por vários fatores controladores como a erodibilidade, 

erosividade, uso e manejo da terra, características das encostas e cobertura vegetal. A 

pluviosidade ocorre em todas as partes da superfície terrestre, sobretudo nas áreas onde os 

totais pluviométricos são mais elevados e esses processos tende a acelerar à medida que 

diminui a cobertura vegetal e os solos ficam desprotegidos. Segundo Guerra (2012), as 

voçorocas são feições erosivas acima de 50 centímetros de largura e profundidade. Abaixo 

desses valores, as incisões erosivas são denominadas de ravinas. Os procedimentos 

técnicos operacionais constam em: Levantamentos cartográfico e bibliográfico; 

Identificação e localização das áreas degradadas por erosão através do Google Earth 

(versão 7.1.2.2014); Atividade de campo, com coletas das amostras de sedimentos, registro 

fotográfico dos processos erosivos, e trabalho de laboratório com análise morfológica, 

densidade real, aparente, porosidade total e granulometria. Os resultados obtidos nas 

análises morfológicas dos solos no laboratório foram direcionados na caracterização dos 

seguintes parâmetros: textura, cor, estrutura (forma e tamanho) consistência do solo (seco, 

úmido e molhado). A textura predominante na voçoroca do Araçagy I é argilosa, 

caracterizado pela presença dos argissolos, a cor predominante foi a marrom claro-

acinzentado (10YR 6/3). A consistência característica é macia, a porosidade dominante 

encontrada foi pequena, a estrutura variou entre laminar e angular. Essas características 

indicam a presença de encrostamento, que sela a superfície do solo, diminuem a infiltração 

e aumenta o escoamento superficial, influenciando o início de sulcos, ravinamentos e 

voçorocamentos. A textura predominante na voçoroca do Araçagy II é arenosa, mas com 

ocorrência da textura argilosa na profundidade de 1 m no perfil. A cor predominante é 

marrom vermelho-claro (5YR 6/3 seca), indicando a presença de óxidos de ferro. A 

consistência característica é ligeiramente dura, seguida pela característica macia, a 

porosidade encontrada é pequena, e a estrutura predominante é angular. Os dados indicam 

ainda a ausência de agregados no solo e consequentemente, da matéria orgânica, que 

facilitam a infiltração, e diminuem a ação do escoamento superficial no transporte de 
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sedimentos. A Densidade Real (Dr) ou Massa Específica Real (S) corresponde ao real 

volume que determinado sólido ocupa não levando em conta sua porosidade. Considera-se 

o volume do solo ocupado efetivamente pelas partículas, sem levar em conta o espaço 

poroso. A Densidade Aparente (Da) ou Massa Específica Aparente corresponde ao volume 

ocupado por uma determinada massa de sólido, incluindo a porosidade (poros 

intragranulares). Ambas são definidas pela fórmula d=m/v onde a densidade geralmente é 

encontrada em g/cm
3
 ou kg/m

3
 onde 1 g/cm

3
 equivale a 103 kg/m

3
. Segundo Kiehl (1979), 

a densidade aparente pode ser definida como sendo a relação existente entre, as pressões 

exercidas pelas camadas superiores sobre as subjacentes, provocam o fenômeno da 

compactação, reduzindo a porosidade. A movimentação de material fino dos horizontes 

superiores para os inferiores, por eluviação, também concorrendo para reduzir os espaços 

porosos e aumentar a densidade dessas camadas. Em relação à porosidade total, os solos 

com partículas de tamanho uniforme são mais porosos do que os de partículas de diferente 

tamanho, pois as partículas finas podem preencher muitos dos espaços livres existentes 

entre o material grosseiro. Nas voçorocas estudadas no bairro do Araçagy, a densidade real 

variou entre 1,32-1,76 cm
3
, enquanto a densidade aparente os valores ficaram entre 2,53-

2,77 cm
3
 e porosidade total variou 17,61% - 35,91 (Tabela 01).  

 

Tabela 01–Relação de densidade real (Dr), densidade aparente (Da) e porosidade total (Pt) 
 

AMOSTRA 

 

VOÇOROCA 

 

PESO DA 

AMOSTRA 

(UMIDA) 

 

PESO DA 

AMOSTRA 

(SECA) 

 

DENSIDADE 

REAL (cm3) 

 

DENSIDADE 

APARENTE 

(cm3) 

 

POROSIDADE 

TOTAL (%) 

A Araçagy I 163,29 g 162,02 g 1,620 2,53 23 

B Araçagy I 177,31 g 176,11 g 1,761 2,59 17,61 

C Araçagy I 173,57 g 172,38 g 1,723 2,70 26,46 

D Araçagy II 178,55 g 175,38 g 1,753 2,53 19,73 

E Araçagy II 167,07 g 163,45 g 1,634 2,70 28,88 

F Araçagy II 139,59 g 137,06 g 1,370 2,70 35,91 

G Araçagy III 141,71 g 138,64 g 1,386 2,77 38,50 

H Araçagy III 142,78 g 132,56 g 1,325 2,56 31,74 

I Araçagy III 161,22 g 155,22 g 1,552 2,73 32,2 

Fonte: SILVA, T. P. 2014 

 

Nas voçorocas Araçagy I, II e II possuem predominância da fração areia, atingindo, por 

exemplo, na amostra I 98,4%, caracterizando solos com maior representação percentual de 

areias. As demais feições apresentam percentuais de argila e silte abaixo dos 25% (Tabela 

02). Embora nestes casos as camadas argilosas também estejam presentes no perfil dos 

taludes das voçorocas analisadas, de acordo com as análises morfológicas, essa fração 

(argila) é menos representativa superficialmente. Os solos com texturas silto-arenosas são 

bastante frágeis principalmente quando já não possuem cobertura vegetal, principalmente 

no período chuvoso e pela ação eólica no período de estiagem, apresentando alta 

erodibilidade.  
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Tabela 02–Resultados das análises granulométricas das voçorocas Araçagy I, II e III por 

meio do peneiramento 
VOÇOROCA  PONTOS % DE SEIXOS % AREIA % SILTE E 

ARGILA 

TOTAL 

Araçagy I Amostra 01 0 98,4 1,6 100% 

Araçagy I Amostra 02 1,46 92,52 6,02 100% 

Araçagy I Amostra 03 1,93 93,57 4,51 100% 

Araçagy II Amostra 04 11,75 75,93 12,33 100% 

Araçagy II Amostra 05 0 88,48 11,52 100% 

Araçagy II Amostra 06 11,19 78,72 10,09 100% 

Araçagy III Amostra 07 9,29 76,75 13,96 100% 

Araçagy III Amostra 08 0,13 90,81 8,96 100% 

Araçagy III Amostra 09 0,13 88,11 11,76 100% 

Fonte: SILVA, T. P. 2014 

 

Os procedimentos metodológicos foram considerados satisfatórios para alcance dos 

objetivos propostos, demonstrando que as propriedades físicas dos solos como morfologia, 

densidades real e aparente, porosidade total e granulometria caracterizam um solo com alta 

erodibilidade na porção Norte da Ilha do Maranhão. 

 

Palavras-chaves: Áreas degradadas, voçorocamento, análise morfológica. 
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CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS ENTRE AS TERRITORIALIDADES E A 

ATIVIDADE TURÍSTICA NAS COMUNIDADES TRATADA DE CIMA, 

TRATADA DE BAIXO E BURITIZAL LOCALIZADAS NO PARQUE NACIONAL 

DOS LENÇÓIS MARANHENSES (PNLM). 

 

Orientanda: Zeliane de Jesus Silva COSTA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Geografia Licenciatura e Bacharelado – CECEN/UEMA. 

 

Orientador: Ademir TERRA 

Prof. Dr. do Departamento de História e Geografia – CECEN/UEMA. 

 

Colaboradores: Thiago Fernando Santos TIERS – Graduando em Geografia Licenciatura 

e Bacharelado/UEMA; Celsiane do Espírito Santo Silva COSTA – Graduanda em 

Engenharia de Pesca/UEMA. 

 

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, criado pelo Decreto n° 86. 060 de 02 de 

Junho de 1981 faz parte das 320 Unidades de Conservação Federais geridas pelo Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. De bioma Marinho Costeiro possui uma 

área de 155 ha (cento e cinquenta e cinco mil hectares) abrangendo os municípios de 

Primeira Cruz, Santo Amaro e Barreirinhas (Figura 1). A partir da Lei nº 9. 985 de 18 de 

Julho de 2000 que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

ele foi inserido na categoria de Unidade de Proteção Integral, que admite somente o uso 

indireto dos seus atributos naturais. No entanto não se foi levado em consideração as 

comunidades tradicionais que já existiam antes mesmo da área ser considerada um parque, 

pessoas essas que utilizam dos recursos naturais existentes no PARNA, para sobreviverem, 

iniciando assim os conflitos socioambientais. A atividade turística é um dos agravantes dos 

conflitos socioambientais, pois não inclui de maneira ativa as comunidades tradicionais 

que habitam o parque. 

 

 
Figura 1 – Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses – Localização. 
Fonte: Ibama/Supes, 2008. 
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Objetivou-se com esta pesquisa realizar discussões sobre os conceitos de territorialidade e 

dos territórios, fazer a ligação entre esses conceitos às exigências de uma discussão sobre 

conflitos socioambientais em unidades de conservação e buscar propostas alternativas que 

possam de alguma forma mitigar os problemas relacionados aos conflitos socioambientais 

e atividade turística. Para Dencker (1998, p.121), metodologia seria a “maneira concreta de 

realizar a busca do conhecimento”. Em outras palavras, o caminho traçado pelo 

pesquisador para adquirir o conhecimento desejado de forma racional e eficiente. Gil 

(2002, p.17) define pesquisa como o procedimento racional e sistemático que tem por 

objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Vergara (2004) afirma 

que a pesquisa é a atividade básica da ciência com o fim de oferecer explicações acerca de 

um fenômeno. Quanto à pesquisa bibliográfica, foi realizada utilizando-se livros e 

periódicos sobre os conceitos e noções de território, territorialidade, turismo, conflito, 

conflitualidade, problemas ambientais etc. Dessa forma, realizamos leituras diversas, 

englobando conceito e temas de várias áreas da Geografia (Agrária, física, 

desenvolvimento regional, ambiental) e de outras ciências, como História, Agronomia, 

Economia, Ecologia e Sociologia. “Além disso, analisamos pesquisas em projetos, atas de 

reuniões, relatórios e outros documentos elaborados pelo poder público e as sociedades 

civis, que em geral não são considerados nos estudos, a chamada literatura cinzenta” 

(Pisciotta, 2003). Escolhemos informantes-chave (ICs), considerando a existência de 

diferentes lideranças. Sob o ponto de vista dos ICs e outros protagonistas sociais 

envolvidos, realizamos entrevistas semiestruturadas, gravadas e transcritas para subsidiar a 

análise proposta. Os dados e informações obtidos, pormeio da realização das entrevistas 

além da observação in loco das condicionantes socioambientais, foram confrontados os 

dados de fonte secundária, para averiguar o nível de consciência da problemática por parte 

dos órgãos idealizadores e gestores do Parque bem como dos comunitários. Os resultados 

finais encontrados até o presente momento nesta pesquisa demonstram que com a 

implantação da Unidade de Proteção Integral do PNLM, levando em consideração todas as 

medidas com intuito de garantir o cumprimento da Legislação Brasileira sobre o Meio 

Ambiente. Acabou por gerar conflitos socioambientais de grande repercussão em relação 

às comunidades existentes no local, vale ressaltar que essas comunidades ainda não foram 

retiradas dos seus locais, mas mudanças em relação ao modo de sobrevivência dessas 

comunidades são percebidas, quanto à aplicação da Legislação. Em relação ao modo como 

os órgãos públicos estão se posicionando quanto a essa situação conflituosa é bastante 

interessante, pois durante visita feita à Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e 

Desenvolvimento de Barreirinhas, em entrevista com a atual responsável pela secretaria, 

ela nos informou que as famílias que vivem nas comunidades tradicionais, juntamente com 

as lideranças do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e do Centro de Direitos Humanos, 

procuraram a secretaria para pedir apoio, para fortalecer a luta que elas vêm travando com 

o atual Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Em entrevista realizada 

na Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Barreirinhas, com o atual secretário, o qual 

informou que o parque foi criado durante a Ditadura Militar e que os processos 

democráticos eram muito difíceis, que as coisas eram pensadas sem nenhum processo de 

consulta, fato esse que se deu durante a criação do PARNA, pois não houve segundo ele 

questionamentos para saber se havia ou não pessoas. Informou que o município de 

Barreirinhas ficou alheio a essa situação, que as informações sobre a criação eram bastante 

restritas e que quando as pessoas menos esperaram já estavam morando dentro de uma de 

Proteção Integral. Fato esse decorrente, de acordo com o secretário, do momento histórico. 

Mediante toda a discussão abordada ao longo deste relatório, percebemos que Conflitos 

Socioambientais entre as territorialidades e a atividade turística nas comunidades Tratada 

de Cima, Tratada de Baixo e Buritizal (Figura 2) localizadas no PNLM de fato são 
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existentes, pois o próprio modo de implantação do parque, transformando-o posteriormente 

em UC de Proteção Integral, sem levar em consideração as comunidades que já existiam, 

antes mesmo de se pensar em tal implantação, acabou por desconsiderar a presença e o 

modo de vida dessas comunidades, impossibilitando até mesmo as condições, para que 

estas possam sobreviver. Sendo esse o principal motivo para os conflitos existentes. Sendo 

assim percebemos que a falta de diálogo entre o ICMBio e as comunidades tradicionais é 

um dos empecilhos para a mitigação dos problemas relacionados aos conflitos 

socioambientais e atividade turística, mas que a legislação que regulamenta o parque é o 

principal motivo. E que o fato do instituto ser o único órgão gestor de todo o parque sem a 

participação do município como um todo também é um entrave. 

 

 

 

 

Palavras-chaves: Comunidades Tradicionais. Conflitos Socioambientais. Atividade 

Turística. 
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Figura 2 – Comunidades Tradicionais; A – Buritizal; B – Tratada de Cima; C – Tratada de Baixo. 
Fonte: COSTA, 2014. 
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3.6 CIÊNCIAS HUMANAS 

3.6.2 História 
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GLADIADORES NA ROMA ANTIGA: CIDADANIA, ESPETÁCULO E 

INSERÇÃO SOCIAL. 

 

Orientando: Alexandro Almeida Lima ARAUJO – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmico do Curso de História Licenciatura – DHG/CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Ana Livia Bomfim VIEIRA. 

Profª. Drª. do Departamento de Historia e Geografia – DHG/CECEN/UEMA 

 

O projeto Jogos, práticas esportivas e combates no mundo antigo, cujo plano de trabalho 

de nossa pesquisa é Gladiadores na Roma antiga: cidadania, espetáculo e inserção social, 

visam compreender as relações existentes entre práticas esportivas e de combate e a 

estruturação da cidadania ou inserção social. Para isso, debruçamo-nos acerca das relações 

entre espectadores e espetáculo, garantindo a legitimidade dos lutadores que combatiam 

nas arenas, os gladiadores romanos. A pesquisa abrange o contexto da gladiatura romana 

(séc. III a. C. ao séc. I d. C.), objetivando ligações entre a expressão da cidadania, o espaço 

social ocupado pelos gladiadores na sociedade romana e os grupos sociais de onde vieram 

e nos quais circulavam. Havia pessoas responsáveis por cuidar da saúde desses 

gladiadores, principalmente ao desferir um golpe de espada ou qualquer outro tipo de 

armamento no seu adversário, um gladiador poderia feri-lo gravemente ou não. 

Destacamos também a questão da alimentação, aspecto de suma importância no seu 

cotidiano. Desta forma, os gladiadores não tinham uma vida “marginal” no quotidiano 

romano, uma vez que “os gladiadores eram homens fortes e corpulentos, que se 

alimentavam muito para aumentar sua massa corporal e para protegê-los dos golpes 

profundos”. (FERREIRA, 2006, p. 32). A pesquisadora Thais Aparecida Bassi Soares e o 

Laboratório de Estudos Antigos e Medievais (LEAM) demonstraram que, através de uma 

tradução realizada pela referida historiadora, concernente à pesquisa divulgada por Andrew 

Curry, sob o título “The Gladiator diet”, “(...) a maior revelação saída do cemitério de 

Éfeso [cemitério de gladiadores, localizada, hoje, no território da Turquia Ocidental] é 

aquela que nos revela como o gladiador se mantinha vivo: uma dieta vegetariana, rica em 

carboidratos e ocasionalmente complementada em cálcio”. Ainda segundo esta pesquisa, 

realizada pelos técnicos Karl Grossschimidt e Fabian Kanz, devia-se “consumir uma 

grande quantidade de carboidratos simples, como a cevada, e leguminosas, como o feijão, 

era o indicado para sobreviver na arena. Embalados em carboidratos e, portanto, 

embalados nos quilos a mais... Uma capa estratégica de gordura protege de cortes, e 

também protege os nervos e vasos sanguíneos numa luta”. O artigo, portanto, de suma 

importância, nos desmistifica a ideia de seres inferiores e de carreira “ingrata” ou 

“infame”, já que a pesquisa mostra que possuíam uma alimentação adequada para a 

profissão que exerciam. As evidências materiais encontradas no cemitério de gladiadores, 

que passaram por análises técnicas para saberem quais tipos de substâncias químicas 

seriam “diagnosticadas” nas estruturas ósseas dos gladiadores mortos, comprovaram tal 

afirmação. Logo, possuíam um bom tratamento e eram bem cuidados, além do mais, se 

torna crucial enfatizarmos “a constituição de um aparato responsável pela manutenção da 

saúde e treinamento destes homens e mulheres, já que a importância financeira obtida por 

um bom combatente podia chegar ao equivalente a quinze vezes o salário de um 

legionário”. (BALIL apud FERREIRA, 2006, p. 31). Nesta mesma perspectiva, utilizamo-

nos do historiador Pierre Grimal, pois, os gladiadores “eram muito bem alimentados; havia 

alimentos especiais concebidos por médicos, para mantê-los em boa forma. A sua higiene 

também era vigiada por médicos, que lhes davam massagens e se ocupavam dos seus 

banhos”. (GRIMAL, 2009, p. 282). Desta forma, refutamos a visão de que o gladiador 
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seria um ser inferior no contexto social romano. É importante deixar claro inicialmente, 

que nós seguimos uma linha interpretativa diferente, se compararmos com os 

posicionamentos argumentativos das historiografias do século XIX e da primeira metade 

do século XX. Estas ditas historiografias focaram o aspecto político e deixaram de lado 

aspectos fundamentais, como, por exemplo, o sagrado, o religioso, a sexualidade, o cultural 

e o social. Política e Religião são indissociáveis no período republicano e imperial romano. 

Desta forma, não acreditamos que os jogos de gladiadores tenham perdido, na “virada” da 

república para o império, seu caráter fundamental: a religião. Trabalhamos com a 

perspectiva de que os jogos de gladiadores eram oferecidos durante a República para 

honrar as divindades e que este fator não se perdera durante o império. Os séculos I e II d. 

C., isto é, durante o principado romano, os combates de gladiadores foram ofertados às 

divindades para que se estabelecesse uma harmonia entre os homens e os deuses, chamada 

pax deorum (paz com os deuses). Essa pax deorum, a que nos referimos, era 

imprescindível para que os deuses não emitissem sua cólera sobre a Cidade e, assim, a 

mesma estaria protegida, seguindo seu curso normalmente. Esta relação podia ser 

“quebrada”, por exemplo, quando a Cidade não honrava as divindades, e, por conseguinte, 

uma das formas de honrar aos deuses era fornecer os espetáculos gladiatórios. O culto bem 

feito aos deuses era, portanto, necessário. O calendário romano estava cheio de 

espetáculos, não só gladiatórios, que eram oferecidos ao povo de Roma e nas demais 

províncias. Estes espetáculos foram inclusive se firmando no calendário e se tornaram 

fixos, sendo, portanto, oficiais. Vamos à contramão dos discursos defendidos, por 

exemplo, pelo historiador J-N Robert (1995), que defende a tese de que os jogos de 

gladiadores no império perderam sua característica principal: a religiosidade. Nas palavras 

do próprio autor, os jogos de gladiadores no início do império perderam seu contexto 

religioso para enfatizar apenas o lado político, em que os jogos seriam a partir de então 

utilizados apenas para entreter, distrair, cercear e afastar a população das questões 

políticas. Para este autor, a religiosidade dos combates de gladiadores não “passará de uma 

pálida lembrança” no império. Defende também a ideia de que estes jogos teriam sido 

utilizados exclusivamente para os aristocratas galgarem cargos na magistratura senatorial 

através dos votos que poderiam conseguir ao oferecer um bom espetáculo de gladiadores. 

J-N Robert (1995) ao fazer tais altercações, enxerga apenas um viés, numa perspectiva 

bastante limitada e fechada do que foi a realidade dos combates de gladiadores. Ao pensar 

apenas o viés político, o referido historiador negligencia as outras esferas que estavam 

imbuídos nos jogos, a principal delas: a religiosidade. J. P. Vernant já dizia que a 

religiosidade e a política estão imbricadas nas sociedades antigas, e na sociedade romana 

não era diferente. Neste sentido, a historiadora Claudia Beltrão da Rosa (2006) afirma 

neste mesmo sentido, que houve um aumento dos ludi, que foram estabelecidos na 

república arcaica através dos Ludi plebeii e dos Ludi Romani, e na república tardia houve 

um aumento de forma progressiva, chegando a mais de cinqüenta e, em seguida, houve 

uma multiplicação dos dias de ludi gladiatorii e demais competições, ressaltando que o 

aumento do número de espetáculos e/ou mudanças políticas não fizeram com que os jogos 

perdessem seu aspecto mais importante: a atmosfera religiosa. (ROSA, 2006, p. 142). Essa 

consideração rompe com a visão limitada de que a religiosidade presente nos jogos, mais 

especificamente os gladiatórios, se findara, ou nas palavras de J-N Robert, não passara de 

uma “pálida lembrança”. Ao afirmar tal proposição, o referido historiador defende a ideia 

de que a religiosidade tenha definhado em prol do aspecto político que começara a permear 

os jogos durante a passagem republicana para o período imperial. Como se o simples fato 

de uma passagem de período de tempo rompesse com o sagrado que advinha dos combates 

desde o seu surgimento. O historiador Pierre Grimal assevera que “a vida religiosa dos 

Romanos era infinitamente complexa... e as manifestações quotidianas [eram] 
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extremamente numerosas de um sentido do sagrado que nunca lhes faltou”. (GRIMAL, 

2009, p. 72-73). Por fim, é neste viés que este trabalho pautar-se-á, contribuindo, portanto, 

com a historiografia que permite olhar os Jogos de Gladiadores com um sentido não 

depreciativo. 

 

Palavras-chaves: Gladiadores. Religiosidade. Império romano. 
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“DE ONDE, NESTE CAOS ENCONTRAR A ESPERANÇA”? O SARNEYSMO NA 

POLÍTICA MARANHENSE. 

 

Orientando: Danilo da Silva MORAES – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmico do Curso de História – CECEN/UEMA. 

 

Orientador: Alan Kardec Gomes Pachêco FILHO. 

Prof. Dr. do Departamento de História e Geografia – CECEN/UEMA 

 

O Maranhão há cerca de vinte anos (1945-1965) vivia à margem do desenvolvimento 

brasileiro. O maranhense, como que cansado do marasmo e das práticas clientelísticas 

esperava por um ‘salvador’. Amplamente apoiado pelos militares que promoveram o Golpe 

de 1964, José Sarney ascende como liderança política no Maranhão após sucessivas 

medidas tomadas pelo Governo Federal com esse fim.  Entre as medidas, podemos citar: a 

eliminação de mais de 50% de título de eleitor fantasma no Estado. Além, das cassações de 

Neiva Moreira e Cid Carvalho, candidatos aspirantes ao governo do Maranhão. Sarney 

começava a trilhar os meandros da política nacional. Associado ao apoio dos militares, 

Sarney contou ainda com a colaboração da imprensa maranhense que, àquela época 

desferia constantes ataques à Vitorino Freire. O estado de abandono que vinha se 

perpetuando no Maranhão era o principal alvo dos ataques ao Grupo político liderado pelo 

senador pessedista (este, embora nunca tenha sido governador no Maranhão, soube 

sustentar seu mando político sobre sólidas bases por vinte anos). Divulgando um Maranhão 

de terra arrasada, José Sarney iniciou uma campanha intensa. Baseava-se na ideia de um 

Maranhão Novo, “de onde seria banido o vitorinismo e os seus métodos antiquados de 

resolver pendências políticas”. Porém, diferente do que muitos pensavam e as urnas 

confirmavam, o vitorinismo não estava acabado com a eleição de Sarney em 3 de outubro 

de 1965. Apenas trocamos uma oligarquia por outra, àquela altura ainda desconhecia-se tal 

fato. Eleito, José Sarney deu continuidade ao modelo político de antanho. Com o nítido 

objetivo de desenvolver o Maranhão, Sarney prontamente alinhou-se com os militares. A 

fala do novo governador no 24° Batalhão de Caçadores em São Luís no dia 10 de fevereiro 

de 1966 deixa nítida a relação entre Sarney e o Regime instaurado pelo militares, no que 

José Sarney declara: Se não fosse a Revolução de Março de 1964, certamente o Maranhão 

continuaria sendo aquele campo experimental, onde se abastardavam a função política e as 

instituições democráticas”. Em todo o Maranhão havia apenas 7.500 KW de energia 

instalados, não havia um quilômetro de estradas asfaltadas, a população era 

constantemente atacada por doenças epidemiológicas. A situação da administração 

estadual era caótica, o Estado contava, àquela altura, com uma dívida de Cr$ 7 bilhões, 

segundo o levantamento feito pela equipe do novo governador. Estradas, hospitais, escolas, 

energia elétrica, portos, tudo estava por ser feito. “De onde, nesse caos, encontrar a 

esperança”? O governador José Sarney estava disposto a ser o responsável por esta 

reconstrução, apagar o passado de abandono em que nos encontrávamos há duas décadas. 

Através do Decreto 3170 de 3 de fevereiro de 1966, José Sarney pretendia mostrar para o 

que veio. O desejo do novo governador era banir do Maranhão as velhas práticas políticas. 

Apontando as falhas e infringência à Constituição, Sarney declarou nulos os contratos de 

obras e aquisição de equipamentos no governo Newton Bello, a este último, ainda, é 

atribuída a onda de crimes ocorridos na cidade de Codó; mais um desafio ao novo 

governador. Sarney logo tratou de tomar as medidas necessárias para garantir o império da 

lei na cidade de Codó. Através da divulgação de um Maranhão atrasado, Sarney conseguiu 

solidificar sua imagem como restaurador do passado de glória do Maranhão. Com intuito 

de colocar o Estado na rota dos grandes investimentos, o novo governador participou da 
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reunião da Sudene, o que o inspirou a criar da Superintendência de Desenvolvimento do 

Maranhão (SUDEMA) ainda em seu primeiro ano de governo. Sarney pretendia um 

desenvolvimento que não estivesse restrito à capital. A criação da SUDEMA bem destaca 

o objetivo do novo governador. Além da SUDEMA, José Sarney ainda criou a 

CODEBAM (Companhia de Desenvolvimento da Baixada Maranhense), região da qual o 

mesmo é proveniente. O que a princípio era novo em realidade foi a permanência. O grupo 

liderado por Sarney vem se perpetuando com a oligarquia mais longeva do Brasil. Muitos 

foram os fatores que permitiram a solidificação da imagem de José Sarney como liderança 

política no Maranhão; durante seu governo, sua principal base de sustentação foi o 

alinhamento com o regime ditatorial militar, os jornais daquele período destacam com 

veemência o apoio recebido dos militares: “O Marechal Castelo Branco assegurou todo 

apoio de seu governo à obra de recuperação do Maranhão encetada pelo governador José 

Sarney”. A imprensa também teve seu papel na consolidação da imagem de José Sarney. É 

comum encontrar, sobretudo no Jornal do Dia, as medidas do novo governador visando 

desenvolver o Estado. tal fato pode ser verificado na edição de 17 de fevereiro de 1966: 

“Dentro dos próximos dias o povo maranhense começará a sentir, com maior intensidade, 

o ritmo de progresso que o governo imprimirá nos novos rumos do Estado, com a adoção 

de medidas oportunas e de efeitos à curto prazo”. Porém, a nosso ver, a base de sustentação 

da oligarquia sarneysta é a sociedade maranhense, pois esta a legitima a cada quatro anos 

nas urnas. Segundo Norberto Bobbio, portanto, a oligarquia sarneysta pode ser classificada 

uma oligarquia que governa em um regime democrático, na medida em que esta busca sua 

legitimidade no voto popular periódico e reconhece a oposição legal, garantindo, dentro de 

certos limites, liberdade de expressão. 

 

Palavras-chaves: Oligarquia. Sarneysmo. Maranhão. 
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Essa pesquisa se propõe a compreender a inserção do índio na colonização do Maranhão e 

Grão-Pará no século XVII, permitindo entendê-los como sujeitos históricos e ativos nesse 

processo. A partir do século XX, houve um revisionismo historiográfico fruto de um 

aumento nas pesquisas sobre os índios no período colonial em praticamente em todo o 

Brasil. Segundo Elisa Garcia nesse período significativas mudanças teórico-metodológicas, 

associadas a criteriosas pesquisas empíricas, proporcionaram o surgimento de uma nova 

perspectiva sobre as populações nativas. No século XVII, durante a dominação do 

território do Maranhão e Grão-Pará diferentes indivíduos foram integrados ao processo 

colonizador. Como objetivo geral desta pesquisa pretende-se identificar as formas pelas 

quais o índio se inseriu ativamente no processo de colonização do Maranhão e Grão-Pará, 

durante o século XVII, para compreender o papel que o nativo exerceu na colonização do 

extremo norte da América portuguesa. Com essa finalidade, a metodologia dessa pesquisa 

concentrou-se no levantamento bibliográfico e leituras de obras clássicas e recentes sobre 

os índios, bem como a conjuntura do Maranhão colonial para compreender a relação entre 

nativos e prestação de serviços na conquista e dominação portuguesa do Estado do 

Maranhão e Grão-Pará. Durante a investigação foi realizado o mapeamento e levantamento 

temático e documental a respeito das atividades indígenas no período a partir dos 

documentos do Arquivo Histórico Ultramarino (AHU) e dos Livros de Acórdãos da 

Câmara de São Luís dos anos de 1646 a 1649. Nessa fase cataloguei os manuscritos da 

Câmara para o ano de 1648 e 1649 e elaborei resenhas de algumas leituras. Paralelamente 

coligi os mesmos documentos em um banco de dados do projeto que minha orientadora faz 

parte, intitulado, “O Bom Governo das Gentes”, que envolve documentos históricos 

trabalhados por vários pesquisadores do Brasil. Durante esse período houve reuniões 

individuais de orientação no grupo de pesquisa MAREGRAM, para discutir os 

encaminhamentos da pesquisa. Relativamente a minha pesquisa pude perceber que o nativo 

mostrou-se fundamental no processo de colonização do Maranhão e Grão-Pará, através dos 

serviços que realizaram durante a colonização, das relações estabelecidas com os europeus, 

a fim de conseguirem benefícios por serviços prestados e os constantes embates com várias 

partes da sociedade colonial, como por exemplo, nos constantes conflitos entre colonos e 

jesuítas para a administração dos nativos durante o século XVII. O historiador John 

Monteiro afirma que a dinâmica interna do Brasil indígena teve suficiente profundidade e 

densidade histórica e que muitas vezes foi a consciência de um passado indígena que 

forneceu as bases para uma ação perante a situação historicamente nova da conquista 

(1994, p. 9). Na região do Maranhão e Grão-Pará o uso da mão-de-obra nativa predominou 

por todo século XVII, mesmo que alguns momentos fossem proibidas por determinadas 

leis emitidas pela coroa portuguesa, o não uso dessa mão-de-obra na região poderia 

certamente comprometer a situação econômica do Estado. Após o levantamento das 

tipologias encontradas na documentação do AHU relativas aos indígenas classifiquei-os de 

acordo com os temas apresentados no gráfico a seguir: 
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Figura 1: Tipologia dos assuntos indígenas encontradas no AHU (1619-1699) 
Fonte: Catálogo dos Manuscritos Avulsos Relativos ao Maranhão no Arquivo Histórico Ultramarino. 

 

Do corpus documental pesquisado foram coligidos 79 documentos que abordam assuntos 

referentes aos indígenas. Dentre os temas destaco dois interessantes encontrados no AHU. 

O primeiro diz respeito à concessão ou pedido de mercês e benefícios para índios. Este 

tema está fortemente ligado a outro tema que intitulei “Lideranças indígenas”, pois 

geralmente esses pedidos eram feitos pelos índios principais das aldeias. Segundo Almir 

Diniz, esta prática de conceder ajuda a índios em decorrência de serviços prestados, no 

Maranhão e Grão-Pará do século XVII, irmana-se com a lógica instituída pelo governo 

português (CARVALHO, 2005, p.3). Existente desde o século XVI, face à necessidade de 

construir relações de amizade e proximidade com lideranças indígenas, o objetivo dessas 

alianças era sustentar e sedimentar a hegemonia política e militar lusitana nas possessões 

americanas. No que diz respeito ao Livro de Acórdãos da Câmara de São Luís do ano de 

1646 a 1649, classifiquei as tipologias encontradas no corpus documental especificamente 

sobre os indígenas, como podemos observar no gráfico abaixo: 

 

 
Figura 2: Tipologia dos assuntos indígenas nos manuscritos da Câmara de São Luís 1646-

1649. 
Fonte: APEM - Livro de Acórdãos da Câmara de São Luís, 1646-1649.  

 

Para o período compreendido entre 1646 a 1649 foram observados na catalogação dos 

manuscritos da Câmara de São Luís 128 documentos dentre os quais 8 se referiam aos 

nativos. Sendo 3 referentes a algum tipo de serviço que os índios teriam de realizar para as 

autoridades locais, totalizando cerca de 38%. Desses, 4 documentos referem-se aos 

resgates, somando 63%. Por fim, 1 documento trata tanto do trabalho indígena quanto dos 
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resgates. Esses números nos revelam que durante esses 4 anos, os índios realizavam vários 

tipos de trabalho, como conserto de fontes, construção de obras públicas, auxilio na 

comunicação local e também que a prática dos resgates foram constantes. Os resgates 

podem ser considerados como uma negociação, em troca de mercadorias, de índios cujo 

destino era ser devorado por seus inimigos que praticavam antropofagia (NEVES, 2012, p. 

256). Porém a aquisição desses índios só seria feita de forma que os seus compradores os 

salvassem dos rituais, se encarregassem de convertê-los e civilizar e o direito de 

usufruírem do seu trabalho por um determinado período de tempo (DOMINGUES, 2000, 

p.28). Como trabalhadores, os nativos foram fundamentais no Estado do Maranhão e Grão 

Pará. Segundo Vanice Siqueira, eles eram utilizados em diversas tarefas, como “nas 

atividades agrícolas, como guias nas expedições pelos sertões; eram remeiros, intérpretes, 

trabalhavam em construções de obras públicas e religiosas, na apanha de tartarugas, na 

coleta das drogas do sertão, na edificação de fortificações” (2008, p.17). Pensar no trabalho 

compulsório indígena no Estado do Maranhão é percebê-lo como instrumento que movia a 

engrenagem da conquista e colonização portuguesa. “Para buscar escravos, entrava-se cada 

vez mais longe no sertão; ao fazê-lo mantinha-se contato com as tribos aliadas e tinha-se 

oportunidade de alcançar novas alianças com tribos desconhecidas”, assinala Tamyres 

Neves (2011, p. 13). Nesse contato com a documentação e obras sobre o assunto, observa-

se que a procura pelos indígenas para se constituir em força de trabalho foi muito mais 

diversa do que a literatura clássica tem informado. Tal necessidade compeliu o 

conquistador a várias expedições de apresamento nos sertões do extremo norte do Brasil. 

Com isso os índios foram inseridos na sociedade colonial, mantendo um relacionamento às 

vezes de aproximação, noutras de distanciamento e rejeição com os colonos, mediado pela 

lógica da dominação da sociedade colonial (MONTEIRO, 1992, p. 140). 
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Este trabalho busca compreender as relações diplomáticas estabelecidas entre o Brasil e 

países do continente africano, especificamente Cabo Verde. A análise aqui desenvolvida 

tem como foco os anos de 1950 a 1970, período onde é possível perceber intensas trocas 

políticas e culturais entre os dois países. Este também constituiu um momento importante 

onde é perceptível as inclinações da política externa brasileira se estruturam a partir da 

implementação de projetos diplomáticos voltados para os países da chamada África 

portuguesa. Com base na documentação disponível no site da Embaixada de Cabo Verde 

no Brasil e no Portal Casa Comum, objetiva-se coletar e mapear os arquivos referentes aos 

discursos oficiais e aos projetos implementados entre os dois países.Neste trabalho 

analisaremos os discursos de similitude histórica e cultural que foram recorrentes na 

conjuntura do século XX como elementos de aproximação entre Brasil e Cabo Verde, que 

serviram como legitimadores do processo de estabelecimento de relações diplomáticas 

entre esses dois países. Um nome importante neste momento é o de Gilberto Freyre, que 

fora financiado pelo governo português para visitar as então colônias portuguesas no 

continente africano com o intuito, não apenas de ressaltar as similitudes entre estes países, 

mas também de reforçar o ideal de colonização que havia se tornado único a partir da 

suposta mistura harmônica entre colonizador e colonizados. O ideal de mestiçagem passa a 

entrar em voga. A miscigenação, um dos traços marcantes da sociedade cabo-verdiana, 

acabou por fortalecer o discurso de aproximação que de fato fora propagado por parte dos 

intelectuais cabo-verdianos e brasileiros, diretamente influenciados pelo luso-tropicalismo. 

Naquela conjuntura, a literatura fora um dos mecanismos utilizados para legitimar estes 

ideais. Todo esse contexto nos ajuda a compreender a realidade política e social do país e 

que servirá como um terreno fértil para o estreitamento de relações diplomáticas. O 

governo brasileiro almejava ampliar os seus parceiros comerciais, e não hesitou em buscar 

na África espaços para implementação de tal política. No contexto pós-independência o 

mercado consumidor africano passou a ter lugar de destaque nos projetos político e 

econômicos nacionais. Dessa forma os discursos de irmandade no além mar e de 

aproximações políticos e culturais entre estes países se tornaram fundamentais. Tendo em 

vista a intensa influência e o legado deixado pelos africanos em nossa sociedade, 

percebemos toda uma política de valorização e aproximação com o continente, 

implementada pelo governo brasileiro através de projetos e programas diplomáticos. 

Destacamos que em meios as nossas análises recorremos aos recursos dos estudos pós 

coloniais, no intuito de tentar compreender o estabelecimento das relações diplomáticas 

entre Brasil e Cabo Verde. Neste sentido, se busca não somente a descolonização no seu 

sentido literal, mas também a descolonização da própria História, buscando outra 

abordagem que não esteja pautada no Eurocentrismo construído pelo Ocidente. Nesse 

contexto se levantam discussões e reflexões inerentes não apenas sobre os colonizados, 

mas também das minorias étnicas e dos migrantes, obrigados por razões de sobrevivência a 

uma dolorosa diáspora. Dessa forma os estudos pós-coloniais reinseriram o debate da 

identidade nacional, da representação, da etnicidade, da diferença, da subalternidade no 
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centro da história da cultura mundial contemporânea e do campo das relações 

internacionais, problemáticas estas que são essenciais para compreender as relações 

diplomáticas estabelecidas entre Brasil e Cabo Verde.  Esta linha teórica parte 

principalmente de regiões outrora colonizadas, e teve como intelectuais importantes, Frantz 

Fanon, Albert Memmi, Edward Said, Homí Bhabha, Gayatri Spivak, Aníbal Quijano e 

Aime Césaire. Nesse contexto, o grupo “subalternity studies”. Os estudos sobre a História 

da África têm ganhado cada vez mais espaços no meio acadêmico brasileiro. E, segundo 

Curtin (1980), tem contribuído para História Geral, ampliando o ofício do Historiador 

instaurando uma nova perspectiva teórica e metodológica. Esta perspectiva está no bojo 

das propostas da “Escola Do Annales”, que renovou a historiografia a partir da década de 

1920, contrapondo à historiografia tradicional, por sua vez, a nova linha historiográfica 

abrindo espaço para análise de outros temas e novas fontes. E que, no caso deste projeto, 

possibilitaram a amplitude da pesquisa inerente ao continente africano. Os estudos sobre a 

História da África têm ganhado cada vez mais espaços no meio acadêmico brasileiro. E, 

segundo Curtin (1980), tem contribuído para História Geral, ampliando o ofício do 

Historiador instaurando uma nova perspectiva teórica e metodológica. Esta perspectiva 

está no bojo das propostas da “Escola Do Annales”, que renovou a historiografia a partir da 

década de 1920, contrapondo à historiografia tradicional, por sua vez, a nova linha 

historiográfica abrindo espaço para análise de outros temas e novas fontes. E que, no caso 

deste projeto, possibilitaram a amplitude da pesquisa inerente ao continente africano Esse 

trabalho tem como relevância perceber o continente africano como um lugar que possui 

história, dinâmico e estratégico, desconstruir paradigmas negativos que por muito tempo 

permearam a História do continente. A perspectiva dos Estudos sobre África necessita de 

um olhar interdisciplinar, ou seja, abrir espaço para demais áreas das ciências, que são 

pilares precisos no processo de melhor compreensão da multiplicidade do continente. Essa 

ideia parte da corrente dos Annales, segundo Peter Burke a História deveria abarcar a 

interdisciplinaridade (1991). Convergindo com esse pensamento, Barbosa (2008), afirma a 

necessidade de uma ampliação teórica e metodológica, possibilitando a diversificação das 

fontes e objetos, divergindo da perspectiva da História tradicional, que se baseava apenas 

na fonte escrita e narração factual. São vários os autores que através de suas pesquisas 

buscam compreender o processo de inserção dos Estudos sobre África no campo da 

História. Dentre eles, temos: Muryatan Barbosa, Paulin J. Hountondji e Leila Hernandez. 

Estes autores são clássicos, e nos levam a compreender melhor os estudos sobre a História 

da África, rompendo com uma visão direcionada apenas para Europa e levantando 

discussões relevantes sobre continente africano. As décadas de 1950 e 1960 se tornaram 

um período de discussões de temas sobre o continente africano no campo acadêmico, 

havendo ainda uma forte influência de conceitos ocidentais. Pois, os valores europeus 

estavam imbuídos na mentalidade das sociedades africanas. Por isso, Muryatan ressalta a 

necessidade da consolidação de uma historiografia africana, ou seja, intelectuais africanos 

que produzam e estudem a sua própria história. 

 

Palavras-chaves: Brasil. Cabo Verde. Relações diplomática. 
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O PERFIL DOS USUÁRIOS DO FACEBOOK NO CURSO DE HISTÓRIA DA 

UEMA – SÃO LUÍS. 

 

Orientando: Frankdene Lemos BELO – Bolsista PIBIC/UEMA  

Acadêmico do curso de História Licenciatura – DHG/UEMA. 

 

Orientador: José Henrique de Paula BORRALHO. 

Prof. Dr. da Universidade Estadual do Maranhão. 

 

Ao analisarmos o século XXI perceberemos profundas mudanças principalmente na 

comunicabilidade das pessoas. Essas mudanças ocorreram por vários fatores, sendo o 

avanço da tecnologia o principal. De modo que, a maioria das pessoas que antes se 

utilizavam do envio de cartas e tempos depois do telefone para se comunicarem, hoje se 

utilizam das redes sociais, que são provenientes da internet, em que esta pode ser 

considerada um dos principais símbolos deste século. Dessa forma, temos ao nosso alcance 

redes sociais como o facebook, que se “espalhou” por todo o mundo, em escolas, 

universidades, empresas e dentre tantos outros ambientes da sociedade, e que 

consequentemente modificou nossas relações pessoais e pode até mesmo ter ocasionado 

novos modos das pessoas se identificarem. Essas características nos fez buscar um perfil 

dos indivíduos que utilizam o facebook, sendo que o nosso ponto de partida é analisar os 

alunos do curso de História da UEMA, usuários ou não usuários do facebook. A 

viabilidade da pesquisa está no fato de que a sociedade precisa entender como chegou 

nesse ponto. Até mesmo quem não usa o Facebook (rede social que mais interessa para a 

pesquisa por ter mais de um bilhão de usuários ativos), é influenciado pelo “alcance” que 

essa rede consegue estender diante das massas. Desse modo, as discussões historiográficas 

sobre o modernismo e a crise moderna, e os legados passados para a pós-modernidade 

serão elementos necessários para compreendermos questões como a perda da vida privada, 

a perda da noção de identidade, as influências que o Facebook causa na vida dos usuários e 

não usuários, os problemas com a técnica que fragiliza as relações sociais. Todos esses 

fatores são amplamente discutidos e desenvolvidos nas obras de Lipovetsky e Hall, por 

exemplo. Essa pesquisa é inovadora, tanto do ponto de vista acadêmico como social, é um 

trabalho pioneiro que vem sendo realizado aos poucos, devemos ressaltar que este trabalho 

nos permitiu não só criar um perfil dos alunos do curso de História, (fator que é muito 

importante, para que a Universidade possa conhecer seus alunos), mas também conseguir 

compreender minimamente qual a função do Historiador em um século tão imediatista, 

além de podermos analisar as novas formas de comunicabilidade e como as mesmas 

afetam a vida e a formação da identidade das pessoas. Dentre os principais autores que 

estamos utilizando nesta pesquisa temos: Stuart Hall (2001), que nos fala sobre os 

conceitos de identidade, Gilles Lipovetsky (2011) para compreensão da técnica e as 

modificações que a mesma causa, além de Michel Foucault (1982) e Jean Baudrillard 

(2004) que retratam respectivamente em suas obras as questões do controle social e das 

contradições em que as massas populares se encontram. A pesquisa tem como principal 

base, as entrevistas que foram realizadas com os alunos do curso de História da 

Universidade Estadual do Maranhão. Fizemos as entrevistas com o auxilio de um 

questionário, em que, o mesmo é composto por 21 questões. Assim sendo, analisamos de 

forma objetiva as respostas de cada entrevistado, dessa maneira construímos o perfil desse 

usuário do facebook, para compreendermos melhor devemos observar as seguintes tabelas: 
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N° de fichas do 

questionário 

entregues no 

Curso de História. 

N° de alunos que 

responderam o 

questionário. 

N° de alunos que 

se recusaram a 

responder o 

questionário.   

N° de alunos que 

não entregaram o 

questionário 

respondido. 

200 fichas. 90 alunos. 30 alunos. 80 alunos 

 

Com base nesses dados fizemos a seguinte relação: 

Percentagem de 

fichas distribuídas 

por aluno no 

curso. 

Percentagem de 

alunos que 

responderam a 

ficha. 

Percentagem de 

alunos que se 

recusaram a 

responder a ficha. 

Percentagem de 

alunos que até o 

momento não 

devolveram a 

ficha. 

≈ 100% 45% 15% 40% 

 

As entrevistas nos permitem observar esse aluno como representante da sociedade. E 

através das respostas podemos obter uma noção real de como e onde nos encontramos, a 

fim de que possamos não só corresponder aos objetivos da pesquisa, mas também fornecer 

respostas para a sociedade com relação ao tema aqui trabalhado e assuntos similares. Ao 

analisarmos cada ficha respondida, percebemos que existe muito interesse por parte dos 

alunos em fazer parte desta pesquisa e cada resposta possui uma particularidade, ou seja, 

estamos trabalhando com as “contradições” de cada aluno, afinal a resposta de “Antônio” 

não vai ser igual à de “João”, pode no mínimo ser parecida em alguns pontos, mas em sua 

totalidade nunca será igual, por essa razão, estamos percebendo que o perfil desse usuário 

do facebook é multifacetado. Entre os resultados da pesquisa, poderemos observar que com 

as mudanças nas formas das pessoas se relacionarem muda-se também o conceito de vida 

privada e consequentemente a formação da identidade das pessoas, afinal o envolvimento 

com as novas tecnologias é tão grande que acaba provocando modificações na construção 

da identidade. As pessoas são bem diferentes entre se, essa pesquisa só fortaleceu esta 

afirmação, afinal para cada pergunta do questionário, com o qual, trabalhamos nesta 

pesquisa recebemos respostas diferentes, respostas parecidas, respostas semelhantes, mas 

nunca a mesma resposta, e tentamos manter as particularidades dos entrevistados. Quando 

falamos sobre particularidades das pessoas, devemos ressaltar a formação da identidade, 

que também é um fator importante. A identidade deveria ser um processo de busca por 

autoconhecimento, ou seja, é você encontrar sua singularidade, fato que foi conquistado 

pelo homem moderno, principalmente ao valorizar sua vida privada. No decorrer da 

pesquisa nos deparamos com diversos conceitos e desafios para criarmos o perfil que foi 

proposto por este trabalho. Precisamos falar primeiramente sobre as particularidades, 

temos duas principais razões para falarmos sobre essa questão, a primeira é o fato de que 

seria impossível realizar essa pesquisa se não observássemos as particularidades de cada 

pessoa que respondeu o questionário, afinal são essas particularidades que são um dos 

fatores responsáveis pela construção da identidade e fundamentais para a construção de um 

perfil, a segunda razão é devido às particularidades serem um dos fatores que diferenciam 

as pessoas. De modo que, enquanto estávamos alcançando os objetivos propostos tivemos 

a preocupação de respeitar o diferencial de cada entrevistado. Devemos ressaltar também 

que os dados dessa pesquisa serão de grande importância não só para a universidade como 

para o corpo docente do curso de história e também como fonte de autoconhecimento para 

o próprio aluno, partindo do ponto de que, quando as pessoas tiverem acesso aos dados da 

pesquisa possam começar a se perguntar se seria possível que elas realmente façam parte 
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desse perfil ou não. Afinal esta pesquisa não tem o intuito de generalizar os fatos ou 

discussões, todos tem liberdade para concordar se fazem parte ou não do perfil que 

criamos, desse modo, podemos afirmar que, o maior ganho da pesquisa, está no fato de 

proporcionar as pessoas uma autoanalise e poderem conhecer melhor quem está a sua 

volta, além de permitir que o indivíduo volte a questionar “aquilo” que ele está usando na 

sua vida cotidiana. 

 

Palavras-chaves: Facebook. Identidade. Universidade. 
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A DINÂMICA DOS PODERES LOCAIS NO MARANHÃO E GRÃO-PARÁ, 

DURANTE O SÉCULO XVII/XVIII: OS OUVIDORES E AS CÂMARAS DE SÃO 

LUÍS E BELÉM. 

 

Orientanda: Jaciara Maria do Carmo NEVES – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de História – CECEN/DHG - UEMA. 

 

Orientadora: Helidacy Maria Muniz CORRÊA. 

Profª. Drª. do Departamento de História CECEN/UEMA. 

 

Essa pesquisa tem por intuito compreender a dinâmica que o Estado do Maranhão e Grão-

Pará estava inserido no período colonial, no que tange o estudo das instituições que o 

compuseram, especialmente a Ouvidoria e a Câmara, garantindo a integração e 

manutenção dos domínios portugueses no extremo norte. Para tanto, as discussões da 

historiografia renovada foram essenciais na composição de novas temáticas, a partir da 

década de 1980 com Antonio Manuel Hespanha foi lançada uma nova perspectiva para se 

pensar a centralidade do poder real não por um Estado Absoluto, mas por um modelo de 

monarquia da monarquia portuguesa motivada pelo processo de expansão ultramarina. 

Nela, o rei - cabeça do centro político administrativo - consistiu o controle das suas 

conquistas a uma pulverização de um imenso corpo burocrático, assim o poder régio pode 

está representado por magistrados e instituições (BICALHO, 2010, p.345-346). O ouvidor 

geral era a autoridade suprema da justiça colonial. O objetivo geral dessa pesquisa é 

estudar a ouvidoria desse amplo território para compreender o papel exercido pela 

jurisdição na integração e mediação dos conflitos locais entre agentes conquistadores e 

política colonizadora a partir da Câmara de São Luís e Belém. A metodologia concentrou, 

inicialmente, no levantamento bibliográfico e seu consequente estudo, para o entendimento 

das acepções de poderes que abrangem todo o Brasil colônia. Ainda, realizei o 

mapeamento e a definição das tipologias no corpus documental referente aos ouvidores 

presentes nos registros do catalogo do Arquivo Histórico Ultramarino – AHU. Nas fontes 

documentais Arquivo Público do Estado do Maranhão – APEM – Livro dos Acórdãos da 

Câmara de São Luís (1646- 1649) busquei classificar os registros quanto: os termos de 

vereações; os agentes políticos na Capitania; a variante dos tipos de vínculos entre os 

ouvidores e câmara. Essa etapa determinou a composição de Banco de dados das 

Repúblicas Católicas – Maranhão, um amplo banco de dados compartilhado com outros 

Estados do país, como Rio de Janeiro, Bahia, Recife e Porto Alegre. Durante esse período 

tive reuniões periódicas de orientação no grupo MAREGRAM com a profa. Helidacy 

Corrêa, onde discutimos os encaminhamentos da pesquisa com as devidas ponderações. Na 

pesquisa analisei a documentação de forma quantitativa dialogando com a literatura sobre 

suas temáticas, na separação do corpus documental dos registros do catalogo (AHU) de 

século XVII, encontramos 67 documentos que organizei os assuntos por nomeação, 

jurisdição e conflitos, veja gráfico 1: 
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Fonte: Catálogo dos Manuscritos Avulsos Relativos ao Maranhão Existente no Arquivo Histórico 

Ultramarino (AHU).  

As tipologias listadas correspondem aos assuntos referentes à Ouvidoria do Maranhão nos 

registros do AHU. Os dados sobre nomeação tratam de provimentos feitos ao cargo de 

ouvidor geral e outros cargos da instituição. As relacionadas à jurisdição refletem o 

regimento do ouvidor geral, ou seja, as alçadas que competem ao oficial no exercício de 

função. As entendidas como conflitos foram todos os registros em que o ouvidor geral é 

questionado por sua jurisdição, seja pelo poder local ou outros oficiais régios. Dos 67 

documentos encontrados, 24% referem-se à nomeação. Com base no estudo feito atribuí o 

alto índice de nomeações para ouvidor geral do Estado há três motivos: política 

implementada pela Coroa Portuguesa, ao tentar mantêm os magistrados sem vínculos com 

a terra, pautando a eficiência dos ofícios régios a uma condição de lealdade e 

imparcialidade (SCHWARTZ, 1979, p.10); As disputas pelo cargo acentuaram-se depois 

da separação do Estado Maranhão e Grão-Pará do Estado do Brasil (CÔRREA, 2014, p.14-

28) e; o prestígio e as regalias de ocupar um cargo régio. Por fim, a tipologia classificada 

como conflito representa 30% dos documentos. O teor desses documentos indica o quanto 

o ouvidor geral era questionado em sua jurisdição, por exemplo, na execução de sentenças 

judiciais. Esses questionamentos por vez impedia-o que cumprisse suas demandas. A 

câmara era o principal órgão em disputa pela representação régia. No Livro de Acórdãos 

da Câmara de São Luís a análise do percentual quantidade de documentos, respectiva a 

cada ano. 

 

   

   Fonte: APEM – Livros de Acórdãos da Câmara de São Luís, (1646-1649). 

 

Para o ano de 1646 os registros somaram 14% dos documentos mapeados. Neles, o ouvidor 

geral contribui com a boa governança, cuidando da justiça e da ordem pública – 

14% 

31% 

34% 

21% 
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Política Economia Conflito 

0% 

100% 

Nomeação  
Jurisdição 

Conflitos 

24% 46% 
30% 

Tipologias dos assuntos do AHU-MA 

(Arquivo Histórico Ultrmarino) 

1614-1700 

Tipologias dos assuntos do AHU-MA(Arquivo Histórico Ultrmarino) 
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sentenciando e cobrando renda a condenados; participando de vereações de pregões e 

eleição para cargos camarários. Os documentos tratam da ação jurisdicional do ouvidor 

geral quanto os vínculos político e econômico junto à câmara. O ano de 1647 corresponde 

a 31% dos documentos. Nos registros desse período encontrei maior tensão na relação do 

ouvidor geral e os camaristas. Evidenciaram os embates entre poder local e poder régio, 

sendo os vínculos determinados como conflituosos. As alçadas do ouvidor geral são 

amplamente questionadas, apesar da sua representação real. Não obstante ao ano anterior, 

o ano de 1648 representa a maior parcela de registros, 34% documentos. A participação do 

ouvidor geral nas vereações era frequente, mesmo com rompimento do ouvidor geral 

Antonio Figueira Durão e os camaristas no ano anterior. O conflito talvez justifique a 

assiduidade do sucessor de Durão, indo até mesmo à vereação sobre a festa Del Rei. A 

frequência o ouvidor geral as vereações assumem a tentativa de resgates dos vínculos 

políticos a câmara. O ano de 1649 os registros se equiparam na quantidade ao ano de 1646. 

Os 21% documentos mostram o ouvidor geral presente na abertura de pelouro, na 

notificação aos moram na terra para conserto do prédio câmara. Além disso, a desistência 

do ouvidor da capitania João Fervença de Magalhães após sete meses no cargo, alegando 

ter negócios e cobranças a fazer em Portugal. Em outro documento, o antigo ouvidor geral 

do Maranhão Antônio Figueira Durão apresenta proposta de retorno ao cargo à câmara. 

Mais a frente, no cruzamento da documentação, fez um esforço de dimensionar o potencial 

do copus documental, mediante a análise dos vínculos dos agentes político. Na 

investigação desse estudo avaliei a ação da centralidade real por meio da Ouvidoria e 

Câmara,como ambas demandavam de interesse oposto, ao mesmo tempo em que, se 

alinhavam em favor da Coroa portuguesa para garantir a integração e manutenção dessas 

possessões desse extremo norte ao Império português,pois dependiam do sucesso midiático 

da empresa Lusa. 

 

Palavras-chaves: Maranhão e Grão-Pará. Ouvidores. Câmara de São Luís. 
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POSSE, COMÉRCIO E CIRCULAÇÃO DE IMPRESSOS A PARTIR DOS 

ANÚNCIOS NOS JORNAIS LUDOVICENSES (1821-1831. 

 

Orientando: Lucas Gomes Carvalho PINTO – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmico do Curso de História – CECEN/UEMA. 

 

Orientador: Marcelo Cheche GALVES. 

Prof. Dr. do Departamento de História e Geografia CECEN/UEMA. 

 

A historiografia maranhense dedicada aos primeiros decênios dos oitocentos caracterizou o 

período, durante muito tempo, como de obscurantismo intelectual, antecedente / 

coadjuvante dos anos vindouros, marcados pelo surgimento do Grupo Maranhense. Parte 

dessa assertiva tomou como referência a afirmação de Antonio Bernardino Pereira do Lago 

(1822), em sua obra Estatística histórico-geográfica da província do Maranhão, de que à 

época não havia lojas de livros em São Luís. Em direção contrária, priorizamos aqui a 

circulação de impressos nesse período, a partir de registros da imprensa maranhense que 

oferecem informações sobre pontos de venda, títulos, livreiros, público-alvo e preços. 

Nesse sentido, levando-se em consideração que o Plano de Trabalho integra uma pesquisa 

que propôs a realização de um levantamento documental inédito sobre as atividades que 

envolveram a circulação de impressos na província nas primeiras décadas dos oitocentos e 

que o objetivo geral consistiu em mapear e analisar o conjunto de documentos relacionados 

à produção, posse e circulação de impressos na cidade de São Luís entre 1800 e 1841: 

mapeei os anúncios referentes a impressos nos jornais ludovicenses à procura de pontos de 

venda, títulos, livreiros, público-alvo, preços e repercussões sobre os escritos; analisei os 

circuitos derivados dessas informações, articulando-os a outros conjuntos documentais 

trabalhados por outros integrantes do projeto, como os registros da Real Mesa Censória 

sobre a circulação de livros entre Lisboa e São Luís e os Registros da Alfândega de São 

Luís, preservados, respectivamente, pelo Arquivo Nacional da Torre do Tombo e pelo 

Arquivo Público do Estado do Maranhão. Durante esses dois anos de pesquisa entrei em 

contato com os referenciais teóricos propostos pelo orientador e pelos demais integrantes 

do Grupo de Pesquisa Diretório CNPq Núcleo de Estudos do Maranhão Oitocentista 

(NEMO), em reuniões quinzenais, com o intuito de adquirir embasamento intelectual 

necessário para o desenvolvimento do trabalho. Em seguida, entre janeiro e março de 2013 

iniciei o trabalho de análise dos jornais impressos no período de 1821 a 1831, presentes nas 

hemerotecas da Biblioteca Pública Benedito Leite e da Biblioteca Nacional do Rio de 

Janeiro (hemeroteca digital). Neste período, também realizei pesquisas no Arquivo Público 

do Estado do Maranhão, Códices n. 50, 63, 65, 66, 67,68 e 69. Em junho de 2013, entrei 

em contato com a transcrição documentação da Real Mesa Censória de 1773 a 1826 

preservados no Arquivo Nacional da Torre do Tombo na caixa 159. Entre julho a agosto de 

2013 realizei pesquisas nas sessões de testamentos e inventários do Arquivo do Tribunal de 

Justiça do Estado do Maranhão e do Arquivo Público do Estado do Maranhão à procura de 

informações sobre os vendedores que anunciaram livros nos jornais trabalhados. No 

mesmo período, pesquisei os autos cíveis dos vendedores presentes no Arquivo do 

Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Entre janeiro e março de 2014 dei inicio a um 

trabalho de revisão das fontes por mim trabalhadas e ampliei o recorte temporal da 

pesquisa até o ano de 1834. Sobre o período, elaborei diversas tabelas a partir dos 

resultados obtidos com a revisão das fontes, o acréscimo cronológico e a confrontação com 

os arquivos da Real Mesa Censória. Ademias, também participei do grupo de discussão 

vinculado ao NEMO e mantive encontros periódicos com o orientador, para o 

acompanhamento / discussão das leituras realizadas e do material coletado. No que se 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  966 

refere aos resultados e discussões, avalio que por muito tempo a historiografia brasileira 

considerava o nosso passado colonial como uma época de um público leitor rarefeito. No 

entanto, tal interpretação vem se modificando a partir de recentes estudos sobre a história 

do livro que percebem a importância dos impressos no espaço colonial luso-americano 

(VILLALTA, 1999; ABREU, 2003; MOREL, 2005). Neste sentido, cabe aqui avaliar a 

história de posse, comércio e circulação de livros no Maranhão. Um dos caminhos 

necessários para que esta história possa ser traçada passa pelo estudo dos anúncios dos 

jornais maranhenses que circularam durante os anos de 1821 a 1834. Desse modo, como os 

livros aqui tratados foram anunciados nos jornais, é necessário entendermos o contexto no 

qual esses jornais estavam inseridos. Assim, de acordo com Marcelo Galves (2010, p. 64) a 

partir de 1821 um novo ambiente político pode ser vislumbrado no Maranhão devido os 

ecos da Revolução do Porto. Esta situação gerou disputas em torno da permanência ou não 

do então governador Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca. Desse modo, e percebendo 

que naquele momento “tomar a palavra” era o mesmo que “tomar o poder” (DARNTON; 

ROCHE, 1996, p. 16), Fonseca instalou a primeira tipografia do Maranhão chamada de 

Tipografia Nacional do Maranhão em 1821 e apoiou a circulação do primeiro jornal 

maranhense O Conciliador (GALVES, 2010). Entre 1821 e 1834 foram impressos 19 

periódicos no qual foram anunciados 115 obras. A partir da análise desses dados foi 

possível tirarmos algumas conclusões: 1 – que havia obras para os mais variáveis gostos e 

que é importante notarmos também a significativa presença de obras escritas em outros 

idiomas no qual se percebe que a língua estrangeira mais presente era o francês; 2 – que as 

obras consideradas clássicas estavam presentes nesses registros, o que aponta, 

diferentemente do pressuposto dos defensores de uma “noite Pré-Atenas”, para um público 

consumidor de livros com um gosto mais refinado, embora seja sempre importante 

ressaltar que as práticas de leitura ultrapassavam, em muito, essa noção elitizada do hábito; 

3 – sobre os preços praticados nesse comércio de impressos, os anúncios quase nunca o 

informavam, mas quando o faziam, deixavam transparecer pistas importantes, de acordo 

com Galves (2010b), é possível compreender o valor atribuído aos jornais tomando como 

patamar comparativo o preço dos bilhetes para um assento no camarote do Teatro União, 

que girava em torno de 2500 a 3200 réis. Para os frequentadores deste Teatro, os jornais 

eram bastante acessíveis, porém, não se pode dizer o mesmo para brancos pobres e 

escravos de ganho que recebiam em média 400 a 800 réis em suas diárias; 4 – também a 

partir dos anúncios, foi possível identificar que a maior parte dos pontos de venda se 

concentrava no centro comercial da cidade, é interessante notar que a maioria dos 

endereços informados não era de “lojas de livros”, conforme Lago (1822) afirmou não 

existirem na cidade. Entre os lugares em que se realizavam a venda dos impressos foi 

possível perceber “loja de bebidas”, “boticas”, “tipografias”, “casas”, “correio” e 

simplesmente “loja”. Esse dado reitera a afirmação de Márcia Abreu (2003, p. 147), para o 

conjunto da América portuguesa: “Os livros que se perdem entre os pregos e os sabões, 

revelando que eles eram uma mercadoria como qualquer outra que se vendia em um 

armazém de secos e molhados”. Além disso, os periódicos aqui estudados anunciavam a 

venda de outros impressos, incluindo outros jornais. Além de todos os impressos / 

vendedores encontrados ao longo desses dois anos de pesquisa, a transcrição da 

documentação da Real Mesa Censória (ANTT) e do Desembargo do Paço: Corte, 

Extremadura e Ilhas (ANTT) nos possibilitou encontrar outros livros circulando em São 

Luís durante o mesmo período, mas que não se encontram nos periódicos analisados. Isso 

ocorre porque embora importantes, os jornais não eram a única forma de comunicação em 

uma cidade pequena e fortemente marcada pela oralidade, como a São Luís da década de 

1820. Ao confrontar os anunciantes de livros por mim encontrados nos jornais circulantes 

da cidade com os remetentes presentes na documentação da Real Mesa Censória percebo 
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que os dois grupos são bastante diferentes, pois nenhum dos que remetia tais impressos 

aparecia como anunciantes nos jornais. No entanto, ao confrontar os livros anunciados nos 

jornais maranhenses entre 1821 a 1834 com os livros remetidos para a província e que 

passavam pelo crivo da Real Mesa Censória e do Desembargo do Paço: Corte, 

Extremadura e Ilhas em todo o período abarcado pela documentação desses dois órgãos, 

chego a conclusão oposta. De acordo com a confrontação desses dados, as obras que foram 

anunciadas e que mais foram remetidas para o Maranhão foram Vírgilio, remetido por 23 

pessoas para a Real Mesa Censória e por 3 para o Desembargo do Paço, seguido pela 

Gramática de Lobato remetida por 22 pessoas pela Real Mesa Censória e por uma no 

Desembargo do Paço, Horácio remetido 17 vezes pela Real Mesa Censória e 3 vezes pelo 

Desembargo do Paço, Dicionário de Moraes e outros autores remetida por 15 pessoas pela 

Real Mesa Censória e uma pelo Desembargo do Paço, e As aventuras de Telemaco , 

remetida por 14 pessoas pela Real Mesa Censória e por uma pelo Desembargo do Paço. 

 

Palavras-chaves: São Luís. Impressos. Anúncios. 
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DEPUTADOS MARANHENSES NAS CORTES PORTUGUESAS (1821-1822). 

 

Orientando: Mário Augusto Carvalho BEZERRA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmico do Curso de História – CECEN/UEMA. 

 

Orientador: Marcelo Cheche GALVES. 

Prof. Dr. do Departamento de História e Geografia CECEN/UEMA. 

 

Analisar a atuação dos Deputados eleitos da província do Maranhão no exercício de suas 

atividades e funções parlamentares nas Cortes Constitucionais portuguesas, as dinâmicas 

políticas existentes nos dois lados do oceano Atlântico e a imprensa maranhense a partir do 

periódico O Conciliador do Maranhão (1821-1823) foram os objetivos desse Plano de 

Trabalho. As Cortes portuguesas de 1821 e a atividade impressa no Maranhão são lócus 

privilegiados para a compreensão do constitucionalismo português implantado na 

sociedade oitocentista luso-maranhense. Eleitos pela província, o desembargador Joaquim 

Antonio Vieira Belfort e o cônego José João Beckman Caldas representaram interesses 

variados, de ordem política/econômica, ora circunscritos a questões provinciais, ora 

articulados aos rumos do Império português. A pesquisa mapeou e classificou as mais de 

400 referências à província do Maranhão, registradas nos Diários das Cortes Geraes e 

Extraordinárias da Nação Portuguesa - disponíveis no site http://debates.parlamento.pt, que 

transparecem a atuação dos Deputados eleitos pela província, a partir de seus 

posicionamentos nas votações; defesas de pontos de vista e articulações com os grupos 

políticos existentes nas Cortes; identificação do contexto político em que tais articulações 

aconteciam, e sua relação com os debates suscitados na imprensa maranhense a partir de 

1821 com a criação e circulação do jornal O Conciliador. Para o desenvolvimento da 

pesquisa, mantive contato com obras de referência teórica sobre o contexto das ideias 

acerca do liberalismo europeu e das Cortes Portuguesas, espécie de versão constitucional 

ibérica, já ensaiada na Espanha, em 1811, com o objetivo de compreender e interpretar o 

processo que culminou no movimento do Porto, vitoriosa em agosto de 1820. A análise do 

jornal O Conciliador do Maranhão (1821-1823), com ênfase na repercussão das Cortes 

portuguesas nos debates provinciais, tomou como parâmetro, inicialmente, a discussão em 

torno da permanência ou não do governador Bernardo da Silveira Pinto da Fonseca (1819-

1822) à frente do governo depois da “adesão” ao movimento do Porto, em 6 de abril de 

1821. Ainda sobre os impressos, tomei contato com as edições completas do Diário da 

Cortes Constituintes portuguesas: em várias circunstâncias, e por razões distintas, extratos 

das sessões foram publicados pelo Conciliador.  Registre-se também a importância dos 

documentos preservados pelo Arquivo Histórico Ultramarino, que captam a dinâmica das 

informações que circulavam entre São Luís e Lisboa, envolvendo autoridades, “cidadãos 

comuns” e as expectativas comuns àquele “tempo constitucional”. Sobre os deputados 

eleitos, como destacado pelo Conciliador: “Os Deputados das Cortes são, como 

Representantes da Nação” (nº 6, 3/5/1821, p. 2). O Dicionário do Vintismo, de autoria de 

Zília Osório de Castro (2002), faz um mapeamento de alguns conceitos e biografias sobre 

tais personagens políticos e cidadãos nas Cortes. Sobre o Maranhão, salienta que foram 

eleitos dois homens letrados, pertencentes ao meio político e religioso daquela sociedade: o 

deputado Joaquim Antonio Vieira Belford, que exercia o cargo de funcionário publico “a 

serviço do Estado” na província e o deputado José João Beckman e Caldas, que tinha como 

atividades profissionais o cargo de professor e membro integrante do clero católico 

maranhense. Como ressalta Marcia Berbel (1999), o deputado Belford apesar de enfrentar 

problemas para assumir o assento na Assembleia Constituinte por motivos do regulamento 

eleitoral de proibir a eleição de “homens cidadãos” que exerciam cargos públicos, “teve 

http://debates.parlamento.pt/
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importante papel nos debates sobre o Judiciário” (p.64). Tendo em vista características 

apresentadas pelo Diário das Cortes e a análise dos dados do Dicionário do Vintismo, 

pode-se afirmar que o deputado Belford é considerado como o mais atuante da 

representação maranhense. Nas Cortes, Belford participou dos setores jurídicos da 

constituição, justiça civil, deputação permanente, comissão da fazenda do Brasil, comissão 

do ultramar, comissão de Justiça criminal, além da comissão especial dos negócios do 

Brasil. O deputado José João Beckman e Caldas toma assento nas Cortes e inicia suas 

atividades representativas no dia 8 de novembro de 1821. Verifica-se que Caldas possui 

uma atuação mais discreta que Belford. Nas Cortes, seu interesse pautava-se nas reações 

políticas do conselho de estado, sistema da câmara e nas penalizações mediante o não 

juramento da Constituição. Envolveu-se nas questões penais sobre aqueles indivíduos que 

exerciam o limite máximo referente à liberdade de expressão por meio da imprensa e dos 

folhetos que pelas Cortes circulavam. Sobre outras atividades nas Cortes, Zília de Castro 

(2001) destaca que Beckman “votou minoritariamente o artigo da Lei Eleitoral que definia 

se a maioria deveria ser absoluta ou relativa, assim como a suspensão do habeas corpus em 

caso de conspiração” (p.332). Percebe-se que o exercício da sua representatividade 

pautava-se mais na construção da administração geral do Reino Unido português do que 

somente aos interesses provinciais do Maranhão, pois como verificado, dá-se a entender 

que o deputado Beckman trabalha pelo todo heterogêneo no Parlamento. Nas edições do 

jornal O Conciliador, as repercussões das sessões das Cortes portuguesas tiveram diversas 

formas possíveis, dentre elas destacam-se registros do Soberano Congresso, trechos das 

sessões, anúncios nacionais e estrangeiros, decretos das Cortes, Cartas, informações sobre 

a economia e exportações de mercadorias, vendas de escravos, informações de outras 

províncias, editais, variedade e informações externas sobre assuntos políticos. As 

informações contidas nas sessões das Cortes são relacionadas ao controle e organização 

das províncias brasileiras por meio de decretos, investimentos administrativos e sobre os 

ofícios enviados a Lisboa para questões que deveriam ser resolvidas e/ou criar mecanismos 

para a solução das mesmas ao regressar para a província. Percebe-se que os deputados 

maranhenses pouco são mencionados nas sessões destacadas pelo Conciliador, tanto nas 

edições do ano de 1821 quanto nas edições de 1822. Já em janeiro de 1823, as sessões não 

são publicadas. Ao longo da pesquisa, tal perspectiva transparece o convívio entre 

instâncias e escalas distintas. Os debates nas sessões envolviam um “todo homogêneo”, ou 

melhor, os processos analisados pelas Cortes sobre o conjunto das províncias ou de apenas 

uma província eram realizados com opiniões e questionamentos que pudessem envolver 

todos os presentes no Parlamento. Dessa forma, tal homogeneidade derivada de um 

conjunto heterogêneo, abrigado pelo Reino Unido, que com dificuldades administrava um 

território configurado agora por deputações distintas e projetos, por vezes dissonantes. 

Nesse sentido, observar tais dinâmicas a partir de uma província possibilitou a 

compreensão de como essas representatividades locais conviveram/pertenceram a um 

Reino que com dificuldades conciliava interesses situados nos dois lados do Atlântico.  

 

Palavras-chaves: Maranhão. Cortes. Imprensa. 
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A CÂMARA DE SÃO LUÍS E AS POLÍTICAS PARA COM AS TERRAS 

PÚBLICAS. 

 

Orientanda: Nathália da Silva do NASCIMENTO – Bolsista PIBIC/UEMA. 

 

Orientador: Carlos Alberto XIMENDES. 

Prof. Dr. do Departamento de História e Geografia – UEMA. 

 

O objetivo deste relatório é analisar o papel que a Câmara de São Luís teve na ocupação do 

espaço urbano em São Luís no período de 1644 a 1692. E para realizar esta pesquisa foi 

fundamental o estudo dos livros da Câmara, tendo como recorte historiográfico o período 

de 1646 até 1692. Utilizamos como fontes principais, os livros de acórdãos. Tais fontes 

forneceram informações detalhadas sobre as responsabilidades que cabiam ao poder local e 

as relações que este mantinha com os moradores da cidade de São Luís, sob os mais 

diversos aspectos. O objetivo central deste relatório é mostrar como a Câmara de São Luís 

influenciou na ocupação dos espaços na referida cidade, através da ação de seus membros 

as quais foram registradas nos livros de Acórdãos e os relatos de cronistas contemporâneos 

dos oficiais da Câmara. Identificar como se dá a ocupação do espaço urbano, através das 

posturas da Câmara e dos relatos dos cronistas; Analisar a política da Câmara para com os 

terrenos desocupados; Estabelecer a política adotada pela Câmara de São Luís para com as 

terras que pertenciam ao Senado; Demonstrar a política da Câmara para a construção de 

casas na cidade de São Luís; Mostrar os mecanismos utilizados pela Câmara para tentar 

evitar a concentração das terras nas mãos de poucos moradores; Identificar com a Câmara 

disciplina o uso do espaço urbano para as atividades comerciais. A realização deste 

trabalho constituiu-se de leituras teóricas. Além das leituras teóricas, foi realizado o 

trabalho de pesquisa no Arquivo Público do Estado do Maranhão para localizar, catalogar e 

analisar todas as medidas estabelecidas pela Câmara São Luís no período de 1644 a 1692 

para disciplinar o uso das áreas publicas da referida cidade, registradas nos livros da 

Câmara e outros documentos oficiais do período delimitado por este trabalho. Além disso, 

discussão de textos do Grupo de estudo Maranhão Colonial – UEMA, coordenado pelo 

professor Drº Carlos Alberto Ximendes. Quanto as Câmaras podemos perceber uma 

relação dúbia de exercer as suas prerrogativas. Pois cabiam a elas várias atribuições como 

realizar nomeações como a do juiz, almotacel a quem competia fiscalizar o comércio dos 

gêneros de primeira necessidade e zelar pela higiene e limpeza públicas. Competia ainda à 

Câmara editar posturas, processar e julgar os crimes, pequenos furtos e as infrações e 

resolver as questões de serviços públicos. Mas é difícil precisar até onde se firmava a 

autonomia da Câmara, tendo em vista que sempre podemos perceber a intervenção de 

outras autoridades. Ao estudar as Câmaras municipais podemos perceber uma produção 

historiográfica que discute os mais diversos aspectos dessa instituição. E o que é bastante 

ressaltado dentro dessa produção e justamente a importância das Câmaras municipais, 

dentre os órgãos que faziam parte da administração Portuguesa na América. Ao ler os 

autores que abordam a questão das Câmaras Municipais nós podemos perceber certa 

diferenciação quanto ao direcionamento que alguns autores dão a atuação das Câmaras 

municipais. Dentre esses autores podemos citar João Francisco Lisboa, segundo ele as 

Câmaras detinham um poder político expressivo que foi se ampliando durante o regime 

colonial, passando a exercer prerrogativas que não lhes cabiam, tais como “nomear e 

suspender governadores e capitães” (LISBOA, Jornal de Timon II).Também podemos citar 

Caio Prado Júnior, “o autor chama atenção para o grande prestígio e poder das Câmaras 

nos primeiros tempos da colônia, contudo, ressalta que essa não sela característica geral de 

todo o período colonial, mas como uma aspecto dos primeiros anos de colonização, quando 
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a ação do governo português ainda estava no seu período inicial e a região ainda não se 

encontrava propriamente integrada ao circuito agroexportador (PRADO JUNIOR, 1976). 

Caio Prado, contudo, vai dizer que embora as Câmaras possuíssem patrimônio e finanças 

próprias e terem quase que uma personalidade jurídica, elas funcionavam como 

verdadeiros departamentos do governo geral. Já para Faoro esse breve momento de 

autonomia das Câmaras vai até “meados do século XVII”, mas, mesmo nesse intervalo, “a 

própria categoria de vila habilitada com a Câmara estabelecida, dependia da vontade régia” 

(FAORO, 2000, p.209). Isso evidencia que, em nenhum momento, as Câmaras 

funcionavam totalmente à revelia do soberano e que suas amplas funções eram 

características da administração de Portugal. Apesar das muitas divergências entre esses 

autores sobre a concepção da administração portuguesa na América, eles parecem 

concordar em que a autonomia das Câmaras existiu, ainda que não tenha perdurado por 

todo o período colonial da administração portuguesa. Com relação aos estudos das 

Câmaras temos uma historiografia mais recente que procura romper com a relação 

metrópole x colônia. Podemos destacar os estudos de Maria Fernanda Bicalho, João 

Fragoso e Maria de Fátima Silva Gouvêa. Esses trabalhos têm contribuído para repensar 

esses conceitos de uma administração com grande poder centralizador e um rei absoluto 

que tudo pode. A exemplo temos o estudo feito pela autora Bicalho sobre a Câmara do Rio 

de Janeiro e o estudo feito por Fragoso acerca da concessão de benesses e privilégios por 

parte do rei aos súditos, esse entendimento tem proporcionado uma nova concepção de 

pacto colonial, que elege as negociações políticas entre súditos com o rei, mostrando que 

elas são bem mais complexas de que uma simples e absoluta subordinação aos interesses 

da Coroa e seus agentes. Sem dúvida, constituíam-se como das mais importantes, lidando 

com as questões locais, do dia-a-dia da população e também exercendo controle sobre a 

vida dos habitantes das vilas e das cidades. Para cuidar de seus interesses a coroa se 

apressa em criar uma série de Câmaras municipais, de pronto responsáveis por intensiva 

legislação. Com relação aos estudos das Câmaras temos uma historiografia mais recente 

que procura romper com a relação metrópole x colônia. Podemos destacar os estudos de 

Maria Fernanda Bicalho, João Fragoso e Maria de Fátima Silva Gouvêa. Esses trabalhos 

têm contribuído para repensar esses conceitos de uma administração com grande poder 

centralizador e um rei absoluto que tudo pode. A exemplo temos o estudo feito pela autora 

Bicalho sobre a Câmara do Rio de Janeiro e o estudo feito por Fragoso acerca da concessão 

de benesses e privilégios por parte do rei aos súditos, esse entendimento tem 

proporcionado uma nova concepção de pacto colonial, que elege as negociações políticas 

entre súditos com o rei, mostrando que elas são bem mais complexas de que uma simples e 

absoluta subordinação aos interesses da Coroa e seus agentes. A Câmara podia ceder parte 

destas terras aos particulares ou aforá-las. Constituíam-se patrimônio municipal as ruas, 

praças, caminhos, pontes, chafarizes, etc. Podemos perceber também a preocupação, nesse 

período, para que se cumprisse um padrão urbanístico para a construção de casas em São 

Luís. Existia toda uma fiscalização por parte da Câmara para que a construções de casas 

não comprometessem o traçado urbanístico estabelecido da cidade. Para isso existia o 

cargo do arruador. Podemos perceber que Câmara de São Luís, tendo como referência toda 

esta análise documental, tentava de várias formas disciplinar a ocupação do espaço urbano 

em São Luís. Tais como: Procurava disciplinar a construção das casas, que necessitava de 

autorização, licença. Matinha um forte papel de vigilância para com as terras desocupadas. 

Como também os oficiais da Câmara faziam inspeções para que as construções não 

comprometessem o padrão estabelecido para as ruas. Também era função da Câmara 

disciplinar a circulação de animais nas ruas, fazer os reparos e concertos das fontes de 

água, ruas, praças e prédios da cidade. Das terras que a Câmara fornecia aos moradores 
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para plantarem, ela recebia anualmente uma renda que variava de acordo com a quantidade 

de terras e geralmente o recebimento ocorria no inicio do ano.  

Palavras-chaves: Câmaras, Municípios, São Luís. 
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A AGENDA NEOLIBERAL E O GOVERNO COLLOR (1990-1992). 

 

Orientanda: Sarah Fernanda Moraes GOMES – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de História Licenciatura- CECEN-UEMA 

 

Orientadora: Monica Piccolo ALMEIDA. 

Profª. Drª do Departamento de História- CECEN-UEMA 

 

Este trabalho teve como objetivo investigar as relações entre a agenda propositiva 

elaborada no “Consenso de Washington” e o plano de governo implementado pelo 

presidente Fernando Collor a partir da sua posse em 15 de março de 1990. O Consenso de 

Washington foi a forma como ficou popularmente reconhecido um encontro ocorrido em 

1989, na capital dos Estados Unidos. Nesse encontro, realizou-se uma série de 

recomendações visando ao desenvolvimento e à ampliação do neoliberalismo nos países da 

América Latina. Essa reunião foi convocada pelo Institute for International 

Economics, sob o nome de “Latin Americ Adjustment: Howe Much has Happened?”, e 

envolveu instituições e economistas de perfil neoliberal, além de alguns pensadores e 

administradores de países latino-americanos. Em linhas gerais, não foi preconizada 

nenhuma medida “inédita” durante o Consenso de Washington, que recebeu esse nome do 

economista John Willianson em função de sua ampla aceitação pelos países da América 

Latina, exceto, até então, Brasil e Peru. As ideias desse encontro – tidas como um 

“receituário”, e não como uma imposição – já eram proclamadas pelos governos dos países 

desenvolvidos, principalmente EUA e Reino Unido, desde as décadas de 1970 e 1980, 

quando o Neoliberalismo começou a avançar pelo mundo. Além disso, instituições como o 

FMI e o Banco Mundial já colocavam a cartilha neoliberal como pré-requisito necessário 

para a concessão de novos empréstimos e cooperação econômica. O objetivo dos pontos 

dessa reunião, segundo o próprio John Willianson, era o de “acelerar o desenvolvimento 

sem piorar a distribuição de renda”. Dessa forma, as recomendações apresentadas giraram 

em torno de três ideias principais: abertura econômica e comercial, aplicação da economia 

de mercado e controle fiscal macroeconômico. Dentre as premissas básicas colocadas no 

Consenso de Washington, podemos destacar: a) Disciplina fiscal, em que o Estado deveria 

cortar gastos e eliminar ou diminuir as suas dívidas, reduzindo custos e funcionários; b) 

Reforma fiscal e tributária, em que o governo deveria reformular seus sistemas de 

arrecadação de impostos a fim de que as empresas pagassem menos tributos; c) 

Privatização de empresas estatais, tanto em áreas comerciais quanto nas áreas de 

infraestrutura, para garantir o predomínio da iniciativa privada em todos os setores; d) 

Abertura comercial e econômica dos países, diminuindo o protecionismo e proporcionando 

uma maior abertura das economias para o investimento estrangeiro; e) Desregulamentação 

progressiva do controle econômico e das leis trabalhistas.Assim, foram analisados o 

conteúdo da reforma administrativa, presente no projeto encaminhado pelo executivo ao 

legislativo no dia 16 de março de 1990 e os discursos proferidos pelo então presidente em 

relação com a agenda do “Consenso”. Metodologicamente essa pesquisa teve como suporte 

leituras e outras atividades que auxiliaram o desenvolvimento da mesma, como a 

participação quinzenal no Núcleo de Pesquisa em História Contemporânea registrado no 

CNPq e coordenado pela Prof. Dra. Monica Piccolo Almeida. Como resultado da pesquisa, 

podemos destacar que a reforma administrativa foi um dos pontos mais destacados nos 

programas eleitorais durante a campanha presidencial de 1989. O compromisso do novo 

presidente com o projeto neoliberal extremado, todavia, mostrou-se de difícil execução. 

Entre as frações do bloco no poder não havia unidade suficiente em torno do conjunto do 

ideário neoliberal. Se havia consenso em relação ao corte de gastos estatais, inclusive no 
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que se refere aos dos direitos sociais, à redução do funcionalismo público, ao controle do 

déficit público e à revisão dos direitos sociais e trabalhistas garantidos pela Constituição, 

as propostas em torno das questões da abertura comercial e bancária e da privatização das 

estatais não eram suficientemente fortes para promover a formação de uma sólida base de 

apoio do governo no Congresso. Dentre as principais realizações do governo, destaca-se a 

implementação do Plano Collor que determinou o confisco dos ativos de contas correntes e 

aplicações financeiras, limitando os saques a 50.000,00 Cruzeiros. O saldo restante seria 

confiscado pelo Banco Central e devolvido após 18 meses em 12 parcelas mensais. Além 

disso o plano determinou uma reforma monetária, com a implantação de uma nova moeda, 

sendo o Cruzado Novo substituído pelo Cruzeiro, medida essa que atingiu principalmente 

os pequenos correntistas. Por fim, o plano previa um amplo programa de privatização das 

empresas estatais denominado Programa Nacional de Desestatização (PND), e uma ampla 

reforma administrativa. É importante ressaltar que as principais ações da reforma 

administrativa de Fernando Collor foram implementadas por medidas provisórias que 

posteriormente foram transformadas em leis, A essas seguiram um grande número de 

portarias e decretos que regulamentaram e deram forma legal às medidas provisórias. 

Segundo Monica Piccolo (2010) no governo Collor, o Plano Nacional de Desestatização 

(PND), cujos eixos encontram-se no texto do projeto apresentado pelo presidente em seu 

discurso no Congresso no dia 15/03/1990, assume envergadura distinta dos governos 

anteriores. Constituiu-se em peça fundamental para a redefinição da atuação do Estado e 

instrumento de redução da dívida pública. As empresas selecionadas estavam localizadas 

em setores que representavam a base da estrutura industrial, como a siderurgia, a 

petroquímica e a produção de fertilizantes. Na luta para desmoralizar as empresas estatais é 

divulgado o discurso que o Setor Produtivo Estatal é responsável pelo crônico déficit 

público nacional e que os gastos com o funcionalismo e a ineficiência de sua burocracia 

sustentariam a necessidade das privatizações.  Entretanto, não se fala no papel que os 

governos militares destinaram às estatais como captadoras de recursos externos, causando 

graves problemas para suas finanças. E o mais grave, os subsídios destinados às empresas 

particulares, principalmente às multinacionais, em muito superavam os recursos destinados 

ao setor público. O PND propunha-se a transferir empresas e atividades para o setor 

privado através de um conceito de alienação bastante amplo. A Legislação permitia os 

seguintes processos de privatização: a) alienação de participação societária, inclusive de 

controle acionário, Preferencialmente a pulverização de ações junto ao público, 

empregados, acionistas, fornecedores e consumidores; b) abertura de capital; c) aumento 

de capital com renúncia ou cessão, total ou parcial, de direitos de subscrição; d) 

transformação, incorporação, fusão ou cisão; e) alienação, arrendamento, locação, 

comodato ou cessão de bens e instalações; f) dissolução de empresas ou desativação 

parcial de seus empreendimentos, com a conseqüente alienação de seus ativos. Na tabela 

abaixo estão todas as empresas que foram incluídas no PND durante o período de 1988 e 

1989. 

 

Tabela 1: Empresas selecionadas a partir das listas encaminhadas pelo Programa Nacional 

de Desestatização (1988-1989). 
PLANO VERÃO (janeiro de 1989) PLANO DE EMERGÊNCIA (agosto de 1989) 

SETOR SIDERÚRGICO SETOR SIDERÚRGICO 

Aços Finos Piratini S.A. Aço Minas Gerais – AÇOMINAS 

Siderúrgica do Nordeste – COSINOR Cia. Aços Especiais Itabira – ACESITA 

Usinas Mecânicas S.A. - USIMEC Aços Finos Piratini S.A. 

Usinas Siderúrgicas Minas Gerais - USIMINAS Cia. Siderúrgica Tubarão – CST 

Cia. Aços Especiais Itabira – ACESITA Usinas Siderúrgicas Minas Gerais – USIMINAS 

SETOR PETROQUÍMICO SETOR PETROQUÍMICO 
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Petrobrás Distribuidoras S.A. -  Petroquímica União S.A. 

Petrobrás Química S.A. – PETROQUISA Cia. Petroquímica do Sul – COPESUL 

Petroquímica União S.A. Cia. Nacional de Àlcalis 

Álcalis do Rio Grande do Norte – ALCANORTE  

SETOR DE  FERTILIZANTES SETOR DE FERTILIZANTES 

Ind. Carboquímica Catarinense S.A. – ICC Fertilizantes Fosfatados S.A. – FOSFÉRTIL 

 Goiás Fertilizantes S.A. – GOIÁSFÉRTIL 

 ULTRAFÉRTIL – Ind. e Com. de Fertilizantes 

 Indústria Carboquímica Catarinense – ICC 

SETOR DE TRANSPORTES SETOR DE TRANSPORTES 

Cia. de Navegação do São Francisco - FRANAVE Cia. de Navegação do São Francisco – FRANAVE 

Serviço de Navegação da Bacia do Prata S.A. – 

SNBP 

Empresa de Navegação da Amazônia S.A. – 

ENASA 

Navegação da Amazônia S.A. – ENASA Serviço de Navegação da Bacia do Prata S.A. – 

SNBP 

SETOR MINERAÇÃO  

Caraíba Metais S.A.  

OUTROS OUTROS 

Acesita Energética S.A. Acesita Energética S.A. 

Cobra - Computadores e Sistemas Brás S.A. Nuclemon Minero-Química S.A. 

DATAMEC S.A. – Sistema de Processamento de 

Dados 

 

Forjas Acesitas S.A. – FASSA  

Cia. Brasileira de Armazenamento - CIBRAZEM  

Fonte: Conselho Federal de Desestatização – Projeto Abertura de Capital 

 

Além de todas essas medidas implantadas com o PND, é necessário destacar também as 

negociações feitas pelo governo em torno da dívida externa brasileira pois esse era outro 

ponto que estava inserido no eixo de medidas tomadas por Collor. Uma relação direta entre 

as políticas públicas implementadas por Fernando Collor e as medidas presentes na agenda 

propositiva do Consenso de Washington pode ser identificada quando da análise do 

documento publicado após a famosa reunião de 1989, principalmente no que se refere à 

defesa da privatização e da reestruturação das relações entre Estado e sociedade. Assim, 

diante dos resultados apresentados acima confirmam a presença das medidas neoliberais no 

governo do então presidente eleito Fernando Collor, pois se acreditava que a privatização 

proposta pelo PND seria a melhor solução para as empresas estatais brasileiras.  

 

Palavras-chaves: Governo Collor, Neoliberalismo, Consenso de Washington.  
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ASCENSÃO ECONÔMICA E MARGINALIZAÇÃO SOCIAL: TRAJETÓRIAS DE 

LIBERTOS DURANTE O REGIME ESCRAVISTA EM SÃO LUÍS 1830 – 1870. 
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Acadêmico do Curso de História Licenciatura – DHG/CECEN/UEMA 

 

Orientador: José Henrique de Paula BORRALHO 
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O presente trabalho é fruto de algumas indagações surgidas no início da graduação. Desde 

o início do curso sempre possuí interesse pelo tema da escravidão, o processo de 

coisificação e escravização dos africanos em terras americanas eram temas que me 

interessavam. Durante a maior parte do curso tive contato com algumas obras voltadas para 

a temática. Na metade do curso, em uma conversa com o professor Dr. Josenildo Pereira
19

, 

o mesmo me indicou alguns livros que analisavam a escravidão por vários ângulos. A 

partir da gradual leitura dessas obras, fui descobrindo o que realmente iria pesquisar. A 

temática da liberdade de escravos
20

 é deveras ampla, o presente trabalho investigou e 

analisou a vida - em liberdade - de alguns libertos, analisando-se desde a forma pela qual 

essa liberdade foi obtida até a mobilidade, ou não, destes nas esferas econômica e social. O 

inicio efetivo desta pesquisa se deu no segundo semestre do ano de 2013, quando junto ao 

Professor Dr. José Henrique de Paula Borralho
21

 tive a oportunidade de ingressar no 

mundo da iniciação científica, obtendo uma bolsa BIC/UEMA. Em junho de 2013, iniciei, 

no Arquivo do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, uma busca por documentação 

referente a escravos alforriados. A princípio, objetivava encontrar cartas de alforria, sem 

sucesso passei a pesquisar testamentos e inventários pertencentes a libertos. Esta 

documentação foi o ponto de partida definitivo que norteou e limitou minha pesquisa, a 

partir da sua leitura e transcrição, percebi a riqueza documental que tinha em mãos. Nestes 

testamentos e inventários da primeira metade do século XIX, pude perceber as relações 

verticais e horizontais desenvolvidas por libertos e libertas, dando base para análises da 

mobilidade social e econômica e auxiliando na reconstrução das expectativas da vida livre 

destes sujeitos que a pouco haviam “superado” o cativeiro. Espacialmente a pesquisa situa-

se na capital da província do Maranhão entre os anos de 1830 a 1870. O trabalho se insere 

em um período no qual o tráfico transatlântico ainda era a principal forma de renovação 

dos plantéis de escravos. Alguns anos depois essa prática perderá espaço para o tráfico 

interprovincial, vide pressões inglesas para o fim do tráfico, que começam com a 

“proibição” da importação de escravos em 7 de novembro de 1831. Essas leis só tiveram 

maior vigor no inicio da segunda metade do século, quando se intensificaram as pressões 

inglesas. A documentação utilizada não se restringiu somente aos testamentos e 

inventários, utilizei também alguns jornais encontrados no acervo digital da Biblioteca 

Nacional. Este segundo aporte documental contribuiu diretamente no nosso trabalho de 

reconstrução da vivência de libertos durante o período escravista ludovicense abordado no 

presente trabalho. O documento é resultado de uma montagem consciente, ou inconsciente, 

da sociedade que o produziu e também das épocas sucessivas durante as quais continuou a 

viver esquecido ou manipulado, como disse Maria Helena Capelato em seu Imprensa e 

História do Brasil (1988), por isso a utilização da referida documentação ocorrerá de modo 

cauteloso, considerar-se-á as restrições documentais e, principalmente, não se tomará o 

                                                           
19

 Docente da Universidade Federal do Maranhão. 
20

 Aplicando-se o termo aos africanos aqui escravizados e/ou seus descendentes 
21

 Professor Doutor do departamento de história e geografia da UEMA, do Programa de Pós-Graduação – 

História, Ensino, Narrativas. 
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documento como um fragmento de verdade, mas como algo dotado de interesses de classe 

bem delimitados ou diluídos em suas linhas.O acesso a novas fontes documentais 

possibilitou novas abordagens aos velhos temas. Na atual situação historiográfica, quase 

tudo pode ser utilizado como fonte, desde que se tome os cuidados devidos. Portanto, de 

modo geral, o trabalho buscou pensar a alforria sob duas principais perspectivas. Primeiro 

as perspectivas de mobilidade ou marginalização social e/ou econômica, na qual 

alforriados que foram marginalizados ou conseguiram legar seus bens e mesmo possuir 

escravos são o foco. E por último, a perspectiva das variáveis que interferiam no ato de 

alforriar, essa parte diz respeito à capacidade do escravo em acumular pecúlio e também às 

suas relações com seus senhores, pessoas livres e com a comunidade escrava. É muito 

complexo medir o nível de mobilidade social e econômica de indivíduos em qualquer 

tempo histórico, no caso aqui analisado lidamos com um grupo de sujeitos teoricamente no 

mesmo status (o de liberto/alforriado), porém não há uniformidade quanto às trajetórias 

destes, por isso é praticamente impossível proferir alguma afirmação geral, analiso as 

trajetórias destes ex-escravos quase de forma individual, vez por outra analisando 

coletivamente alguns elementos mais homogêneos. A maior parte desses escravos, que 

produziram testamentos e inventários, deveria possuir algum ofício ou lidar com comércio, 

geralmente estas atividades já eram de conhecimento destes sujeitos desde os tempos em 

que viviam no continente africano. Muitos africanos, principalmente do sexo feminino, 

tinham conhecimento de práticas comerciais e aqui conseguiram tirar bom proveito disso, 

conseguindo a emancipação e o sucesso econômico quando em liberdade. Os casos de 

libertos que em seus testamentos/inventários relataram um número maior de posses tanto 

materiais (casas, objetos, joias, dinheiro) quanto humanas (escravos) são casos menos 

frequentes. Geralmente, os escravos que conseguiam se alforriar obtinham algumas 

pequenas liberdades, o que já pode ser considerado um tipo de mobilidade. Na realidade, 

qualquer passo para além da inércia social do cativeiro, a meu ver, consiste num tipo de 

mobilidade. Essas pequenas liberdades poderiam ser o recebimento de alguma 

remuneração pelos trabalhos executados, terras para cultivo, parte na produção em terras 

senhoriais, etc. O ato de alforriar era costumeiro como pontuou Manolo Florentino (2005). 

A sociedade branco-dominante, como já foi dito, utilizava as alforrias e outras concessões 

como forma de amenizar as tensões com o mundo cativo-liberto. Os próprios escravos 

quando libertos praticavam o mesmo ato. Alguns libertos que tiveram melhores condições 

socioeconômicas alforriaram seus cativos como um espelho de seus senhores, alguns 

sujeitos desde os tempos de cativeiro ansiavam à vida senhorial, a posse de escravos por 

libertos demonstra a concretização do espelhamento com o modelo social, tal fato estava 

longe de ser uma regra, muitos escravos buscaram a liberdade apenas para “dispor de si”, 

os casos mais comuns foram os casos de libertos sem muitas posses. 

 

Palavras-chaves: Alforria, Testamentos, Inventários. 
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PUBLICIZAÇÃO DO ACERVO DO JORNAL O ESTADO DO MARANHÃO 

(1964-1985). 
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Acadêmico do Curso de História Licenciatura – CECEN/UEMA. 

 

Orientador (a): Monica Piccolo Almeida. 

Prof.ª Drª do Departamento História e Geografia CECEN/UEMA. 

 

A pesquisa Publicização do Acervo do Jornal O Estado do Maranhão (1964-1985) teve 

início em novembro de 2013 e foi concluída em novembro de 2014 e faz parte do projeto 

intitulado por Publicizando o Acervo Documental sobre História Contemporânea 

Brasileira Presente no Maranhão (1964-1985) que está sendo desenvolvida junto ao 

Núcleo de Pesquisa em História Contemporânea (NUPEHIC)- coordenado pela Profª. Drª. 

Monica Piccolo- e à Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), cujo órgão de fomento 

é a mesma instituição. A pesquisa está inserida dentro do campo da História Política. É 

importante ressaltar que durante um longo período o fazer história nesta concepção foi 

posta em desconfiança. O movimento dos “Annales” da primeira geração e sua proposta da 

“Nova História” criticaram os métodos e abordagens da então História Política então em 

vigor. Mas, posteriormente, o campo de trabalho dessa historiografia foi renovado por 

historiadores franceses, entre os quais se destacaram Jacques Le Goff, Jacques Julliard e 

René Rémond. O mesmo processo de renovação ocorreu com as fontes, antes 

caracterizadas como verdadeiras somente aquelas encontradas nos arquivos, tratando-se 

essencialmente de documentos oficiais escritos, tiveram seu campo alargado. Com o 

movimento dos “Annales” novas fontes e objetos foram sendo considerados importantes 

para os estudos históricos. A imprensa, por exemplo, tornou-se corpus documental central 

para muitos historiadores. Nesse processo, os jornais terminam por ser objeto e fonte para 

pesquisa historiográfica, perspectiva que segue este trabalho. Desse modo, o objetivo 

principal da pesquisa está voltado para a publicização deste acervo documental nos site do 

NUPEHIC, para que os mesmos cheguem ao alcance de pesquisadores da região ou de 

outros Estados do Brasil. Os jornais do período que se investiga, localizados na Biblioteca 

Benedito Leite em São Luís, encontram-se atualmente sem nenhuma organização 

sistematizada (exceto no que se refere a sua forma de manuseio, encontrando-se anexados 

em cadernos trimestrais), ou seja, praticamente no seu estado bruto de origem.  O projeto, 

assim, tem o intuito de organizar esta documentação e inseri-la em um banco de dados, 

com indexação e índice de buscas temático e/ou cronológico. O Jornal O Estado do 

Maranhão foi e continua sendo um dos impressos mais importantes do estado, tendo sido 

fundado pelo político e empresário Alberto Aboud em 1º de maio de 1959. Antes de abril 

de 1973 era designado por Jornal O dia, seu título de origem. A partir de 1973, o periódico, 

ao ser vendido ao político José Sarney, tem sua denominação modificada. Assim, por 

decisão de Sarney e do poeta Bandeira Tribuzi, o impresso recebe o nome de Jornal O 

Estado do Maranhão, que até hoje circula em São Luís. Inserida no campo de estudos sobre 

ditadura empresarial- militar no Brasil, a importância da pesquisa visa alargar o 

conhecimento historiográfico sobre este momento no Maranhão. Infelizmente, a escassez 

bibliográfica sobre o período ainda é uma realidade, especialmente no que se refere ao uso 

dos jornais como fontes historiográficas. Portanto, a investigação e logicamente a produção 

de artigos e trabalhos durante o ano do projeto, visaram contribuir para a produção 

historiográfica sobre esta época no país. É importante salientar que dentro da temática 

sobre ditadura há uma constante discussão em torno do golpe e do regime que se instaurou 

no país posteriormente. Neste trabalho, como já ressaltado acima, conceitualmente, 
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entende-se os processos como um resultado da ação conjunta entre empresários e militares. 

Ou seja, a ditadura que se estabeleceu no Brasil em 1964 e teve término em 1985 foi 

empresarial- militar, segundo a perspectiva de René Dreifuss (1981), Renato Lemos (2002) 

e Demian Melo (2012). Durante muito tempo, o termo civil-militar construído por Dreiffus 

na sua obra 1964: A Conquista do Estado. Ação Política, poder e golpe de classe foram 

amplamente usados entre pesquisadores e historiadores para se posicionar com relação a 

esse processo histórico. Porém, o fato do conceito ter sido apropriado por muitos 

historiadores ou indivíduos adeptos da ditadura (isso ainda em dias atuais), para divulgar 

ideologias ou justificar o golpe de 1964 e sua permanência a partir da cooperação da 

sociedade civil, fez surgir amplos debates sobre a utilização do conceito e uma substituição 

ou preferência do termo civil pelo empresarial- militar entre muitos historiadores 

revisionistas atuais. O fato é que os anos de ditadura no Brasil foram longos. Consistiu-se 

em vinte e um anos em que o país viveu um intervalo de grande repressão à liberdade de 

expressão e violência física àqueles que se manifestaram contra o governo ou pelo menos 

que fosse suspeito de realizar atividades ditas “subversivas”. Assim, a imprensa - sendo um 

mecanismo de grande circulação e de relevância na formação da opinião dentro da 

sociedade - recebeu atenção especial do regime. O governo, logo após o Golpe, procurou 

implementar mecanismos de controle. Desse modo, em 9 de fevereiro de 1967 foi 

sancionada pelo Presidente Humberto de Alencar Castello Branco, pouco dias antes de 

deixar o posto, a Lei de Imprensa. Os instrumentos de censura então criados foram 

sistematizados e tiveram sua eficácia melhorada após o AI-5- instaurado em 13 de 

dezembro de 1968. Mas, é válido esclarecer que durante a ditadura empresarial- militar os 

meios de comunicação também tiveram um grande crescimento, especialmente no governo 

do presidente Emílio Garrastazu Médici (1969 a 1974). O propósito era fazer uma ampla 

propaganda do governo, objetivando legitimar uma ditadura, divulgando o bom índice de 

crescimento no Brasil. Dessa forma, além dos Aparelhos Privados de Hegemonia, havia 

também a equipe de propaganda oficial do governo, a Aerp que desde 1968 era usada 

como mecanismo legitimador do regime (Fico, 2003). Desse modo, durante o regime foi 

montado, dentre outros aspectos, um aparato pelo governo que cuidou e filtrou 

informações que pudessem ocasionar uma má imagem à ditadura, especialmente aquelas 

veiculadas nos meios de comunicação. O jornal O Estado do Maranhão teve um papel 

importante para a divulgação local do projeto militar, colaborando e apoiando a 

manutenção do Ditadura Empresarial- militar no Brasil. Nesta perspectiva, a pesquisa 

busca desenvolver as análises do impresso a partir da concepção do teórico italiano 

Antônio Gramsci. O foco da pesquisa incide na relação entre imprensa e sociedade civil. O 

pensamento de Gramsci faz alusão ao poder da hegemonia e ideologia da sociedade civil 

sustentada pela imprensa e mediada pelo consenso de uma classe sobre a outra, sentido no 

qual a pesquisa se ajusta. O teórico afirma que “a unidade histórica fundamental, por seu 

caráter concreto, é resultado das relações orgânicas entre Estado ou sociedade política e 

“sociedade civil” (GRAMSCI, 2002, p. 62)”. Assim, buscamos pensar o Jornal O Estado 

como um Aparelho Privado de Hegemonia, sendo parte da Sociedade Civil, que por meio 

do consenso busca nacionalizar projetos de uma determinada fração de classe e torna-los 

hegemônicos. 

 

Palavras-chaves: Ditadura Empresarial – militar. Imprensa. Aparelhos Privados de 

Hegemonia. 
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BANDIDOS OU REBELDES? - A PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS LUTAS 

POLÍTICAS NO MARANHÃO IMPERIAL (1823-1841). 

 
Orientando: Yuri Givago Alhadef Sampaio MATEUS – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Discente do Curso de História Licenciatura – CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Elizabeth Sousa ABRANTES. 

Proªf. Drª do Departamento de História e Geografia - CECEN/ UEMA. 

 

A pesquisa “Bandidos ou rebeldes? - a participação popular nas lutas políticas no 

Maranhão imperial (1823-1841)”, inserida no projeto Cabras, Patrioteiros, Balaios e Bem-

te-vis”: disputas políticas e participação popular no Maranhão (1823 - 1841) visa analisar 

a participação popular nas lutas sociais e políticas no período que corresponde à construção 

da nova ordem imperial no Maranhão no pós independência, apresentando suas 

motivações, características e a relação desses segmentos populares com as elites liberais e 

seu ideário político. Nossa metodologia foi primeiramente a análise da historiografia sobre 

o tema e os referenciais teóricos centrados na Nova História Política e na História Social. 

A pesquisa centrou-se ainda nas leituras dos verbetes do Dicionário do Brasil Colonial 

(1500-1808) sobre Antigo Regime; Dicionário Brasil Imperial (1822-1889) sobre 

Balaiada, Cidadania, Império, Duque de Caxias, Regências, Manuel Francisco dos Anjos 

Ferreira, Preto Cosme, Raimundo Gomes, Liberalismo, Eleições, Lord Cochrane; 

Dicionário do Brasil Joanino (1808-1821) sobre Reino Unido, para uma melhor 

compreensão desses conceitos e personagens históricos do período. Como fundamentação 

teórica utilizamos ainda a obra Bandidos, de Eric Hobsbawm. A pesquisa sobre a 

participação popular nas lutas políticas ocorridas no contexto da independência (1823-

1841), por ser um tema ainda novo na historiografia local, requer um esforço de análise da 

historiografia maranhense e piauiense. Assim, fizemos uma análise das obras de Carvalho 

(1924), Janotti (1987), Galves (2010), Assunção (1988, 2005), Abrantes (1996), Dias 

(1995), Santos (2011). Quanto às fontes primárias, utilizamos as transcrições das Atas do 

Conselho Presidial cedida pelo NEMO (Núcleo de Pesquisa do Maranhão Oitocentista), 

que foram úteis para os estudos sobre a Setembrada. Os ofícios copilados sobre a Balaiada 

existentes no Arquivo Público do Estado do Maranhão(APEM), os documentos 

digitalizados pela Biblioteca Nacional sobre a Balaiada e a Era Bruciana, bem como o 

Jornal A Crônica Maranhense, foram fundamentais para o desenvolvimento da pesquisa. 

Procuramos nesta pesquisa destacar as formas de resistência, lutas e motivações das 

camadas populares nos conflitos ocorridos no contexto de construção da ordem imperial no 

Maranhão, além de compulsar uma valiosa documentação existente sobre o período.  

Segundo Peter Burke (2010, p. 17), a história desde muito tempo vem sendo escrita a partir 

da ótica dos vencedores, e a forma dominante  “tem sido a narrativa dos acontecimentos 

políticos e militares, apresentada como a história dos grandes feitos de grandes homens – 

chefes militares e reis”. Na historiografia brasileira, as interpretações tradicionais 

apresentavam a independência do Brasil de forma amistosa, como se todas as regiões 

aderissem quase de imediato ao grito do Ipiranga, excluindo as camadas populares desse 

processo. Na perspectiva da escrita da história dos “grandes homens”, as camadas 

populares foram relegadas ao esquecimento e alguns indivíduos, como D. Pedro I, alçados 

a figura de heróis. Ao utilizarmos autores da atual historiografia maranhense temos o 

objetivo de revisarmos aquilo que a historiografia tradicional retratou e darmos ênfase à 

participação popular nesse processo. Em se tratando das manifestações populares pós-

independência, a pesquisa tem como objetivo analisar dois importantes movimentos, a 

Setembrada e a Balaiada.  Após a “adesão” do Maranhão a Independência a situação dos 
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portugueses passou a ficar instável, pois muitos dos ditos “brasileiros” iniciaram vários 

movimentos contra esses que eram vistos como inimigos do Brasil e da Causa Brasileira.  

As disputas pelos poderes locais se acirraram com a notícia de abdicação de D. Pedro I,  e 

o sentimento de uma revanche dos brasileiros aumentava. Esses episódios de lusofobia 

estiveram no cerne da Setembrada (1831), que teve também como destaque a participação 

de “povo e tropa”, ou seja, foi uma revolta que contou com a participação de lideranças das 

camadas médias urbanas da província, os jovens liberais exaltados, mas também de 

segmentos populares como os livres pobres e escravos. A tropa aquartelada que devia fazer 

a segurança das autoridades também era vista com desconfiança por parte das elites, tanto 

por sua origem nas camadas populares como devido as condições precárias do exército em 

formação e das forças policiais. Não era surpresa que em episódios de motim popular nessa 

época as tropas se rendessem também ao movimento, como o que aconteceu na 

Setembrada. Sobre a Balaiada, utilizamos autores que olham essa revolta na perspectiva da 

historiografia tradicional como Domingos Magalhães e Ribeiro do Amaral, e autores 

representantes de uma historiografia mais revisionista, que dão um olhar mais humano aos 

revoltosos, além de trazerem novas perspectivas sobre a relação entre balaios e bem-te-vis, 

assim como a luta dos escravos. Diante dessas produções historiográficas regionais, 

pretendemos analisar as motivações, o contexto, as disputas intra oligárquicas que abriram 

espaço para a participação popular. Discutimos, então, as categorias de bandidos, 

marginais, vadios, geralmente encontradas nos documentos da época para se referir aos 

livres pobres, e como a historiografia tradicional, preocupada em registrar a história dos 

“grandes homens” se posicionou em relação aos segmentos populares. Ao caracterizarmos 

esses excluídos da história utilizaremos o conceito trabalhados por Hobsbawm em sua obra 

Bandidos, em que analisa o banditismo social, a fim de perceber nas ações populares 

formas de reação às injustiças sociais que sofriam, vistos como cidadãos de segunda classe, 

como um perigo à ordem social, o ladrão nobre, que “[...] inicia sua carreira de 

marginalidade não pelo crime, mas como vítima de injustiça social, ou sendo perseguido 

pelas autoridades devido a algum ato que estas, mas não o costume popular, consideram 

crime” (HOBSBAWM, 2010, p 68). O ladrão nobre “não é inimigo do rei ou imperador, 

fonte de justiça, mas apenas da nobreza, do clero e de outros opressores locais” 

(HOBSBAWM, 2010, p 69). Estabelecendo um paralelo com os balaios, os revoltosos 

desse período não eram inimigos do imperador, pois quando os balaios ocuparam Caxias e 

fiazeram suas proclamações escritas, afirmaram “fidelidade à religião católica, à 

Constituição, a D. Pedro II” (ENGEL, 2009, p 73). O primeiro autor da historiografia 

maranhense, no caso, uma autora, que faz a ligação entre a independência e as lutas que se 

seguiram e culminaram com a Balaiada foi Carlota Carvalho, em sua obra O Sertão, de 

1924. A Balaiada, segundo Claudete Dias (1995, p. 01) foi um movimento social que 

aconteceu no Maranhão, Piauí e Ceará, envolvendo “grandes proprietários de terra e de 

escravos, autoridades provinciais e comerciantes; de outro, vaqueiros, artesãos, lavradores, 

escravos e pequenos fazendeiros (mestiços, mulatos, sertanejos, índios e negros)”.  Para a 

autora, esses indivíduos se encontravam “sem direito à cidadania e acesso à propriedade da 

terra, dominados e explorados por governos clientelistas e autoritários formados pelas 

oligarquias locais”, por isso, pegaram em armas e foram à luta contra seus opressores. É 

sobre essa perspectiva que Mathias Assunção contrapõe as afirmativas tradicionais que 

relegavam os rebeldes à categoria de bandidos, trazendo os rebeldes para uma atuação 

como agentes políticos, também capazes de se inserirem naquele clima de instabilidade 

política e tensão social. Infelizmente os rebeldes balaios ainda são vistos como marginais 

violentos e criminosos, mostrando a força dessas visões tradicionais que marcaram a 

historiografia maranhense sobre a Balaiada. A realidade encontrada sobre a Balaiada ainda 

é de muito preconceito, são poucos os que têm reconhecido os rebeldes como tendo uma 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  987 

causa política e social. “A historiografia conservadora é a que mais insiste na 

caracterização dos rebeldes como cruéis ‘facínoras’ ávidos de sangue” (ASSUNÇÃO, 

1998, p. 80). No entanto, na memória oral eles simplesmente são vistos como atores sociais 

que saíram do seu quotidiano para unirem-se uns com os outros, para apoiarem um 

movimento, no qual se sentiam vítimas do descaso. Assim, as causas dessa revolta vão 

muito mais além de um único motivo. Pelo exposto, buscamos analisar a participação 

popular nas lutas políticas ocorridas no Maranhão, tendo como exemplos os movimentos 

de Independência, Setembrada e a Balaiada, analisando os segmentos envolvidos nesses 

processos, o sentido desses movimentos, a fim de compreender um pouco mais a 

complexidade desse período. 

 

Palavras-chaves: Processo de Independência. Participação Popular. Balaiada.  
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3.6 CIÊNCIAS HUMANAS 

3.6.3 Educação 
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AS CONTRIBUIÇÕES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NO 

ÂMBITO DO PAR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NA 

REDE PÚBLICA DE ENSINO DE SANTA INÊS. 

 

Orientanda: Brenda Bianca Chaves dos SANTOS – Bolsista PIBIC/ UEMA. 

Acadêmica do Curso de Pedagogia – CESSIN/UEMA. 

 

Orientador: Severino Villar de ALBUQUERQUE. 

Prof. Dr. do Departamento de Pedagogia e Letras CESSIN/UEMA. 

 

As reformas educacionais no Brasil, que vem sendo desenvolvidas desde o fim da década 

1960 vêm sendo ratificadas de formar profissionais da educação como elementos capazes 

de criar condições para a transformação da escola, da educação e da sociedade 

(ALBUQUERQUE, 2013). O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), apresentado 

pelo Ministério da Educação (MEC) em abril de 2007, colocou à disposição dos estados, 

municípios e Distrito Federal, instrumentos eficazes de avaliação e de implementação de 

políticas visando à melhoria da qualidade da educação, sobretudo da educação básica 

pública. O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, um programa estratégico 

do PDE, instituído pelo Decreto 6.094 de 24 de abril de 2007, inaugurou um novo regime 

de colaboração, conciliando a atuação dos entes federados respeitando sua autonomia, 

envolvendo primordialmente a decisão política, a ação técnica e atendimento da demanda 

educacional, visando à melhoria dos indicadores educacionais. Sendo um compromisso 

fundado em 28 diretrizes e consubstanciado em um plano de metas concretas e efetivas, 

compartilha competências políticas, técnicas e financeiras para a execução de programas 

de manutenção e desenvolvimento da educação básica.  Além disso, segundo Saviani 

(2009) "O PDE é a primeira política pública educacional a encarar a questão da qualidade 

do ensino como prioridade. Mas ele é só o primeiro passo", afirma. Nesse contexto, o 

Plano de Ações Articuladas é um instrumento de planejamento da educação por um 

período de quatro anos. É um plano estratégico de caráter plurianual e multidimensional 

que possibilita a conversão dos esforços e das ações do Ministério da Educação, das 

Secretarias de Estado e Municípios, num SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO. A 

elaboração do PAR é requisito necessário para o recebimento de assistência técnica e 

financeira do MEC/FNDE, de acordo com a Resolução/CD/FNDE n° 14 de 08 de junho de 

2012. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo a análise das contribuições da 

formação continuada de professores desenvolvida por meio do Plano de Ações Articuladas 

(PAR), no sistema de ensino público de Santa Inês/MA. Na sua especificidade, o estudo 

investigou a formação continuada de professores que atuam nos anos iniciais e finais do 

ensino fundamental, desenvolvida por meio do Plano de Ações Articuladas (PAR), no 

período de 2007-2014. A metodologia da pesquisa se catalogou na abordagem qualitativa 

por meio de um estudo de caso abrangendo duas escolas, do município investigado. Nesse 

sentido, diante do caráter exploratório e descritivo-analítico da pesquisa, foram adotados os 

procedimentos de observação sistemática, análise documental, realização de entrevistas 

semiestruturadas com a secretária de educação, monitores do PAR, diretores, supervisores 

e professores, sistematização e tabulação dos dados, análise e interpretação dos dados. 

Diante disto, a perspectiva de análise da pesquisa se apoiou na análise de algumas questões 

como: o conhecimento dos diretores, coordenadores, supervisores e professores a respeito 

da definição da atual política do MEC, o nível de participação dos gestores escolares, 

professores e da comunidade na elaboração do PAR do município; se há formação 

continuada no âmbito do PAR para os professores dos anos iniciais e finais do ensino 

fundamental da rede municipal de ensino; se a formação continuada é realizada por 
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técnicos pedagógicos pertencentes a própria rede de ensino ou por uma consultoria;  o grau 

de resistência dos professores em participar das formações; se a formação continuada no 

âmbito do PAR tem contribuído para a elevação do IDEB do município e, principalmente,  

se a os cursos de formação desenvolvidos por meio do PAR  tem contribuído para a 

qualificação do trabalho docente, para elevação do Ided e para a qualidade da educação da 

rede municipal de ensino de Santa Inês/MA. O estudo concluiu que os diretores, 

coordenadores, supervisores e professores das duas escolas analisadas, desconhecem o 

PAR do seu município. Diante disso, fica evidente a falha da secretaria municipal de 

educação na elaboração e monitoramento do Plano, pois de acordo com o manual de 

elaboração municipal do PAR, disponibilizado pelo MEC (BRASIL, 2007), é necessário 

que haja a participação de técnicos da secretaria municipal de educação; representante dos 

diretores de escola; representante dos professores da zona urbana; representante dos 

professores da zona rural; representante dos coordenadores ou supervisores escolares; 

representante do quadro técnico-administrativo das escolas; representante dos conselhos 

escolares; representante do Conselho Municipal de Educação (quando houver). Além 

disso, os dados revelam ainda que a única formação continuada realizada pela Secretaria de 

Educação por meio do PAR é a do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC) e que essa formação é realizada por técnicos pedagógicos pertencentes a própria 

rede de ensino. Sendo que o PNAIC é um programa cujo objetivo imediato é a 

alfabetização em Língua Portuguesa e Matemática, até o 3º Ano do Ensino Fundamental, 

de todas as crianças das escolas municipais e estaduais urbanas brasileiras. Caracteriza-se, 

sobretudo: pela integração de diversas ações e diversos materiais que contribuem para a 

alfabetização, pelo compartilhamento da gestão do programa entre Governo Federal, 

estados e municípios; pela orientação de garantir os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, a serem aferidos pelas avaliações anuais. Portanto, a pesquisa identificou 

que o foco principal dessa formação, que é desenvolvida pelo município visa apenas 

alcançar o letramento das crianças dos anos iniciais do ensino fundamental. A pesquisa 

conclui, também, que não há formação continuada para os anos finais do ensino 

fundamental, visto que, ao entrevistar uma professora dos anos finais se havia e se ela 

participava de alguma formação continuada, ela nos afirmou o seguinte: “Teoricamente 

talvez; na prática, não. Quando há, eu acho que deve haver um registro fantasma das 

pessoas que frequentam e vão pra algum lugar essas informações, só que não chega até 

nós... [...] a gente vive assim, periodicamente no mundo do faz de conta, a escola faz de 

conta que atua, a Secretaria faz de conta que nos dar atenção, os alunos fazem de cota que 

aprendem e uma hora acaba fazendo de conta também que tá trabalhando.” É importante 

destacar, ainda, que os dados nos revelam uma discordância gritante de pensamentos entre 

a Secretária de Educação e a pessoa responsável pela elaboração e monitoramento PAR em 

relação a uma das mais importantes questões analisadas na pesquisa, que trata da 

importância dos cursos de formação continuada no âmbito do PAR para a melhoria da 

prática docente, para elevação do Ideb e, por conseguinte, para melhoria da qualidade da 

educação da rede pública municipal de educação de Santa Inês. Pois, no dizer da secretaria 

de educação “Com certeza. No momento em que nós trabalhamos com o roteiro do PAR, 

nós temos o norteamento pra tirar os nossos resultados de qualquer caos, que seja ruim pro 

nosso município, porque nós temos o Ideb que nos dar esse resultado, mas pra isso nós 

precisamos realmente das ações do PAR, pra nós estarmos fazendo essa avaliação, tanto no 

contexto discente como docente”. Todavia, ao questionar a pessoa responsável pela 

elaboração e monitoramento do PAR, pela mesma questão, ela informou que: “Acredito 

que não, porque as subações não demostram isso, e algumas ações não estão 

comtempladas.” Diante disto, a pesquisa conclui que descrença quanto à efetividade do 

PAR, apontada pela responsável pela elaboração e monitoramento do PAR nos Programas 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  991 

e Ações para a formação continuada da rede municipal de ensino refletem na qualidade da 

educação do município analisado. De igual maneira, a formação continuada, com o foco 

que tem sido dado, somente contribui para a elevação dos dados estatísticos, apresentados 

pelo Ideb. 

 

Palavras-chaves: política pública educacional. formação continuada. qualidade. 
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VIOLÊNCIA NO ESPAÇO ESCOLAR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS. 

 

Orientanda: Hérika de Almeida SILVA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Licenciatura em Letras/Inglês – CESI/UEMA.   

 

Orientadora: Diana Barreto COSTA.  

Profª Drª.Sc. do Departamento de Letras –  CESI/UEMA. 

 

Observa-se que a temática da violência tem crescido de forma alarmante, gerando medo e 

insatisfação na sociedade. Verifica-se que conceituá-la não é uma tarefa fácil, daí porque 

torna-se imprescindível conhecer suas inúmeras formas, com o objetivo de construir 

estratégias para seu enfrentamento e superação. Desse modo, a pesquisa realizada buscou 

conceituar os vários tipos de violência, identificar quais fatores contribuem para a 

disseminação dos casos de violência dentro das escolas municipais de Imperatriz, analisar 

o motivo pelo qual gestores e professores não conseguem preveni-la de forma eficiente e 

diagnosticar por qual razão a escola tem se tornado palco para tantos atos de agressão e 

depredação. Além dessa perspectiva, buscou-se demonstrar também a importância que a 

família exerce, quando acompanha o rendimento escolar do educando, pois se acredita que 

esta atitude reduz significativamente as diversas manifestações de violência, no âmbito 

educacional. A metodologia adotada incluiu pesquisa bibliográfica de materiais disponíveis 

na internet e trabalhos monográficos de Instituições de Ensino Superior. Em seguida, 

gestores educacionais foram entrevistados com o intuito de diagnosticar e relacionar as 

principais manifestações de violência no espaço escolar, além de avaliar situações de 

suposto desajuste familiar, assim como cento e vinte alunos de duas escolas municipais 

responderam um questionário com perguntas fechadas. O objetivo principal da pesquisa 

consistiu em verificar como ocorre a violência no ambiente escolar e o que é possível fazer 

para evitá-la. Neste sentido, buscou-se analisar o cotidiano de duas instituições de ensino 

que enfrentavam situações de conflito e não desenvolviam ações específicas para eliminá-

las. A gestora geral de uma Escola Municipal identificou o bullying como o mais 

recorrente no ambiente escolar, além de agressões físicas e verbais. O caso mais grave 

aconteceu quando duas alunas pretendiam agredir a outra, na porta da escola, devido a 

desentendimentos pessoais. Testemunhas confirmaram que as agressoras portavam armas 

brancas. O GEAPE (Grupo Especial de Apoio às Escolas) foi acionado e as acusadas 

foram alertadas quanto às consequências do ato infracional. A aluna apontada como cabeça 

do grupo foi suspensa, seus pais foram comunicados, assim como os pais da vítima, que 

registraram ocorrência na delegacia. Ao contrário do que se imagina a violência no espaço 

escolar não ocorre apenas nas relações aluno-aluno ou aluno-professor. No mês de maio, a 

professora da 1ª série da educação infantil foi agredida pelos pais de um aluno, após 

separar uma briga entre duas crianças em determinada escola municipal. Em entrevista 

concedida a um site jornalístico, a professora relatou que o episódio aconteceu dentro da 

sala de aula, na presença dos alunos. Ela explicou também, que tentou se proteger da 

agressão, gritou por socorro e ainda foi ameaçada pela mãe do aluno. Devido ao mau 

comportamento de alguns alunos, ela foi a quinta professora-vítima da turma em 2014 

(CARDOSO, 2014). Sobre o assunto, o Secretário Municipal de Educação de Imperatriz 

declarou que a denúncia foi acompanhada pelas equipes técnica, pedagógica e jurídica da 

SEMED. A professora agredida foi afastada de suas funções para recuperação e uma 

substituta foi encaminhada à escola para dar continuidade ao ano letivo. (ASSESSORIA 

DE IMPRENSA/SEMED apud CARDOSO, 2014). O Boletim de Ocorrência foi registrado 

na Delegacia Especial da Mulher, que está investigando o caso. A partir das informações 

apresentadas, pode-se perceber que a realidade da sala de aula mudou bastante, 
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infelizmente, para pior. Atualmente verifica-se que o professor perdeu a sua autoridade 

enquanto educador, pois os alunos fazem o que querem e pouco se preocupam com o 

desempenho escolar. Os pais ao invés de serem bons exemplos para os filhos incentivam a 

violência, muitas vezes reproduzindo-a em casa e até mesmo na escola, assim como o 

anteriormente mencionado. A pesquisa de campo apresentou os seguintes resultados:  

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2014) 

 

Ao serem questionados se já haviam presenciado algum tipo de violência dentro do 

ambiente escolar, 71% dos pesquisados afirmaram que sim, o que configura um número 

preocupante, tendo em vista que a escola deveria ser um local seguro e destinado 

exclusivamente ao aprendizado. Isto revela que a gestão escolar não têm desenvolvido 

ações eficazes de repressão à violência, permitindo desta forma, que as agressões 

aconteçam com frequência.   

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2014) 

 

Quando questionados acerca da vitimização da violência no estabelecimento escolar, 61% 

dos pesquisados declararam que já enfrentaram alguma situação em que foram alvo de 

agressão. Em relação aos 39% dos alunos pesquisados, pode-se imaginar que talvez sejam 

vítimas das agressões, e, por este motivo, não queiram manifestar sua opinião, temendo 

algum tipo de represália.  

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2014) 

 

71% 

29% 

1 - Você já presenciou algum tipo de 
violência na escola? 

SIM NÃO 

39% 

61% 

2 - Você já foi vítima de violência na sua 
escola? 

SIM NÃO 

30% 

18% 32% 

20% 

5 - Qual tipo de violência mais acontece em 
sua escola? 

AGRESSÃO VERBAL AGRESSÃO FÍSICA BULLYINNG PRECONCEITO 
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Acerca do tipo de violência predominante na escola, 32% dos alunos pesquisados 

indicaram que o bullying acontece com maior frequência, seguido da agressão verbal, 

apontada por 30% dos pesquisados.  

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2014) 

 

De acordo com a pesquisa realizada, observa-se que 67% dos pesquisados garantiram que 

as escolas analisadas não são consideradas espaços seguros, fato este que contribui para a 

representação da violência de modo indiscriminado ao longo do ano letivo. Por esta razão, 

ressalta-se a importância do planejamento e efetivação de atividades pedagógicas visando a 

reduzir situações de conflito entre os estudantes, uma vez que a ociosidade constitui um 

fator preponderante para isto. Por esta razão, é possível destacar a relevância da prática 

esportiva enquanto fator de desenvolvimento humano e social, assegurando que crianças e 

adolescentes estejam cada vez mais distantes da marginalidade e da violência em geral, 

uma vez que a ociosidade constante facilita o surgimento dessas práticas condenáveis. 

Além disso, outra forma de combater atitudes violentas dentro da escola é investir na 

“mediação de conflitos”, a qual configura uma metodologia eficaz para a resolução dos 

problemas, visto que os próprios envolvidos conseguem analisar a situação geradora de 

divergência e juntos sugerir ações que resultem em um acordo. Evidentemente que os atos 

de violência acontecem a todo instante, sem data, hora ou local específicos para 

acontecerem. Verificou-se que, em Imperatriz, os atores socioeducacionais estão adotando 

medidas urgentes para prevenir e combater as manifestações de violência no ambiente 

escolar e também em seu entorno. A exemplo disso verifica-se a atuação constante da 

Polícia Militar, através de programas educacionais que priorizam a integridade moral e 

física de crianças e adolescentes. Embora sejam estratégias pouco divulgadas, acredita-se 

que elas venham contribuindo para a redução de tais ocorrências, permitindo ao educando 

conhecer e vivenciar seus direitos e deveres. Desta maneira, conclui-se que a repressão à 

violência possibilita-nos alcançar uma sociedade mais justa, constituída essencialmente por 

cidadãos críticos, pacíficos, respeitadores dos direitos alheios e conscientes de seus 

deveres.   

 

Palavras-chaves: Escola, Família, Violência. 
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A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 11.645/2008 NAS ESCOLAS DO ENSINO  

FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE   ENSINO DE IMPERATRIZ: 

ENTRE O IDEAL E O REAL. 

 

Orientanda: Lívia Maria Vieira Silva MILHOMENS – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Pedagogia- CESI/ UEMA. 

 

Orientadora: Ilma Maria de Oliveira SILVA. 

Profª. MSc. do Departamento de Educação- CESI/UEMA. 

 

O processo de europeização no Brasil a partir do século XV ocasionou a extinção de várias 

sociedades indígenas, seja pelo fato da dizimação ou de assimilação a outras culturas. A 

partir do contato com os colonizadores houve um declínio populacional, sendo que até os 

dias atuais não se tem conhecimento de quantos grupos indígenas desapareceram. Nesse 

contexto, ressalta-se que a relação entre índios e brancos no Brasil se deu de forma 

discriminatória, realidade que hoje ainda povoa no imaginário da sociedade brasileira, ou 

seja, a visão evolucionista da história e das culturas considerou e continuam considerando 

os povos indígenas como culturas em estágio inferiores. As vozes das sociedades 

indígenas, há séculos silenciadas, passam a serem ouvidas, principalmente pela 

persistência e organização dos índios e de movimentos sociais que lutam pela afirmação 

dos direitos dos grupos marginalizados. Nesse sentido, o processo de reconhecimento aos 

povos indígenas de seus direitos, de uma cidadania diferenciada, de suas línguas, culturas, 

tradições e modos de ser e de pensar, se dá a partir da Constituição Federal, promulgada 

em 1988. Considerando que as ações afirmativas são medidas especiais e temporárias que 

garante a igualdade de oportunidades e tratamento, e tem como objetivo compensar perdas 

provocadas pela discriminação e marginalização, decorrentes de motivos raciais, étnicos, 

religiosos, de gênero e outros, é que a Lei 11.645 de 2008 torna-se importante no sentido 

de revelar para a sociedade, através do currículo escolar, a história que não foi contada por 

quinhentos anos sobre a contribuição dos povos indígenas para a formação do povo 

brasileiro. Entre outras ações afirmativas que enfocam a promoção da educação como meio 

de combate às desigualdades provocadas pela exclusão e pela predominância do 

etnocentrismo, destacamos a referida Lei que “Altera a Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, modificada pela Lei n
o
 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Embora 

reconheçamos os avanços, não podemos negar o hiato entre a legislação e a realidade, entre 

o discurso e a prática. Partindo dessas premissas, temos consciência da importância em 

pesquisar como vem sendo incluído o ensino de História e Cultura dos povos indígenas  no 

currículo das escolas  do ensino médio de Imperatriz. Esta necessidade introduz e justifica 

a importância  da referida  pesquisa, proporcionando-nos a responder o seguinte 

questionamento: como o ensino de  História e  Cultura dos povos indígenas está sendo 

incluída no currículo das escolas do ensino médio da rede estadual de Imperatriz, 

especificamente, na disciplinas de  História  e Arte?   Nesse sentido,  objetivou-se,  nessa 

pesquisa, analisar como a Lei 11.645 de 2008 vem sendo implementada nas escolas do 

ensino fundamental da rede municipal de Imperatriz. A pesquisa desenvolveu-se com base 

no enfoque fenomenológico, visando compreender o objeto em suas múltiplas dimensões, 

especialmente, política e pedagógica. Para Husserl apud Moura (2006, p16) “na orientação 

fenomenológica, não se dirige as coisas, mas sim aos fenômenos, quer dizer, aos múltiplos 

modos subjetivos de doação graças aos quais temos consciência dos objetos”. Foi lócus de 

pesquisa 05 escolas da rede municipal do centro da cidade de Imperatriz. Os sujeitos da 
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pesquisa foram 10 professores do ensino fundamental do 1ª ao 5º ano.  Analisou-se, ainda, 

o Projeto Político Pedagógico-PPP de  cada escola, através de um roteiro, buscando 

conhecer como a História e Cultura dos povos indígenas se apresenta nesse documento. Da 

mesma forma  analisou-se os programas das disciplinas de História e Arte das referidas 

escolas. Para analisar a concepção dos professores em relação a temática utilizou-se como 

instrumento de coleta de dados a  entrevista semi-estruturada. Szymanski (2004, p.12) 

salienta que “ a entrevista face a face é fundamentalmente uma situação de interação 

humana, em que estão em jogo as percepções do outro e de si, expectativas, sentimentos, 

preconceitos e interpretações para os protagonistas: entrevistador e entrevistado”. Para  

análise dos dados utilizou-se a  técnica de análise de conteúdo. “A Análise do Conteúdo 

assenta-se nos pressupostos de uma concepção crítica e dinâmica da linguagem, como 

expressão da existência humana”. (FRANCO, 2005, P.14).. Embora esta Lei tenha alterado 

a Lei 9.394 de 1996 que institui as Diretrizes e Bases da Educação Nacional incluindo no 

currículo escolar das redes pública e privada, no âmbito de toda a Educação Básica, ainda 

não se pode afirmar que houve grandes alterações no currículo das escolas, tanto públicas 

quanto privadas. Os resultados da pesquisa em relação à análise dos PPPs, quanto dos 

programas das disciplinas não se difere das falas dos professores, quando estes afirmaram a 

ausência do compromisso em relação à necessidade de se contar outra História do Brasil 

que não seja pelo viés do colonizador. A pesquisa revelou  que embora os professores 

pesquisados saibam da existência da Lei, as discussões em torno da temática ainda se dá de 

forma muito tímida e geralmente espessa entre outras temáticas sobre diversidades 

culturais ou direitos humano.   Todos os professores entrevistados afirmaram que nenhuma 

iniciativa é tomada pelos gestores das escolas em relação da implementação da  Lei 

11.645/2008 no currículo escolar. As poucas vezes que discutiram o assunto foi por 

iniciativa da Secretaria de Educação em forma de palestra. O que se constatou, diante das 

falas dos professores, que eles participam apenas com a presença, sem fala, sem reflexão, 

sem possibilidade de discutir a própria prática.  Quando questionados sobre as mudanças 

em termos de conteúdos nos livros didáticos, todos afirmaram que são poucas mudanças e 

embora exista um discurso de inclusão, segundo os professores, os índios, ainda, são 

representados como povos de cultura inferior, que estão no passado, que são pessoas sem 

importância para a formação do povo brasileiro, como relata uma das professoras 

entrevistadas: “os povos indígenas ainda são vistos como povos selvagens, preguiçosos e 

violentos e ainda são tratados como pessoas de culturas  “insignificante”.  Ressalta-se que 

os professores reconhecem a importância dos povos indígenas, no entanto afirmam ser 

muito difícil trabalhar a temática por falta, especialmente, de materiais didáticos.  Outro 

aspectos, segundo as professorasro aspecto importante que limita uma prática que valorize 

os povos indígenas, é a falta de conhecimento, pois “durante a minha formação inicial 

nunca tive acesso a real história dos povos indígenas, suas lutas e resistências, e a 

formação continuada também não prioriza essa temática”. Os programas das disciplinas de 

História e Arte, não mencionam qualquer tema que lembre a temática indígena. O 

calendário escolar, destaca-se apenas um dia para o índio: 21 de abril. Uma das professora 

relatou que “normalmente trabalhamos a questão  indígena no dia do índio. Confesso que 

temos dificuldades em abordar esse tema devido a falta de material adequado. A reflexão 

sobre a Lei 11.645/2008 e seus desdobramentos na prática dos professores implica na 

necessária compreensão dos processos complexos ara sua implementação, tanto das 

Secretarias de educação quanto em nível de gestão escolar. Necessidade essa, que requer 

dos Projetos Políticos Pedagógicos um novo olhar para a diversidade cultural, pois esses 

em sua maioria manifesta um currículo monocultural. Dessa forma, mesmo que os 

professores tenham uma formação inicial fundamentada no princípio da interculturalidade, 

as mudanças que ocorrem de forma acelerada em todos os setores da sociedade exigem que 
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a formação desses seja contínua (SACRISTÁN, 2003). Assim, cabe as Secretarias de 

Educação, também, a responsabilidade de inclusão das questões indígenas.  

 

Palavras-chaves: Lei 11.645 de 2008. Currículo. Interculturalidade. 
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O TEMA DA PEDOFILIA NO CAMPO EDUCACIONAL: LEVANTAMENTO 

BIBLIOGRÁFICO DE PRODUÇÕES QUE ENFOCAM A DISCUSSÃO DA 

PEDOFILIA NA ESCOLA COM PROFESSORES/AS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

E DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

 

Orientanda: Milena Conceição de MORAES – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas Licenciatura – CECEN/UEMA. 

 

Orientador: Jackson Ronie Sá da SILVA.  

Prof. Dr. do Departamento de Química e Biologia – CECEN/UEMA. 

 

As significativas transformações políticas, econômicas, sociais e culturais das últimas 

décadas possibilitaram o acesso infantil ao mundo adulto principalmente por meio do 

surgimento de novas tecnologias, em especial os meios de comunicação que 

consequentemente possibilitou a visibilidade de práticas no campo da sexualidade, como a 

pedofilia. Campos epistêmicos como o Direito, a Medicina, a Psiquiatria, a Psicologia e o 

Jornalismo caracterizam o fenômeno pedofilia por diferentes perspectivas. O campo 

educacional também se posiciona. A educação infantil tem um importante papel em 

relação à construção das infâncias, compreendidas aqui como múltiplas e fluidas, pois além 

de suas várias construções são mutáveis em relação ao período histórico e sociocultural.  

Nesse sentido, a escola bem como professoras e professores da educação infantil e do 

ensino fundamental devem assumir o papel de instruir, transmitir e discutir valores que 

norteiam os fenômenos sociais, para que assim crianças e adolescentes consigam perceber 

e interpretar a própria realidade sem preconceitos e discriminações. Para a compreensão do 

que tem sido dito sobre a pedofilia no contexto educacional utilizou-se a pesquisa 

bibliográfica como opção metodológica. Assim livros, artigos, dissertações e teses foram 

os materiais de pesquisa utilizados para a compreensão e problematização do que tais 

produções dizem sobre o papel da escola e de professores e professoras na discussão do 

tema pedofilia. A pesquisa bibliográfica gerou um conjunto de dados que foram 

submetidos ao procedimento metodológico da análise documental a partir da perspectiva 

teórico metodológica de Minayo (2008) e Cellard (2008). Foram lidas nove produções 

teóricas que abordam a pedofilia no contexto educacional. Os dados foram distribuídos em 

nove categorias. As categorias de análises construídas foram: 1. “Como as produções 

apresentam o tema pedofilia”; 2. “Como essas produções abordam o pedófilo”; 3. “Como 

essas produções percebem a infância”; 4. “Ideia de artefatos culturais”; 5. “Ideia de criança 

nostálgica”; 6. “Educação sexual desconstrucionista”; 7. “O conceito de pedofilização”; 8. 

“O papel da escola”; 9. “O papel do professor e da professora”. A análise de tais produções 

bibliográficas fez compreender que o campo educacional deve estar atento para discutir o 

tema pedofilia no espaço escolar, pois a sociedade autoriza e desautoriza certos 

comportamentos no campo da sexualidade e, no caso da pedofilia, norteia um fenômeno 

sociocultural denominado “pedofilização social”: artefatos culturais como os livros, a 

televisão, o cinema, a música e outros, constroem discursos e estimulam diferentes desejos 

(sexuais ou não) e ao mesmo tempo condenam a pedofilia. Com base nas nove fontes 

bibliográficas que foram utilizadas no processo de categorização e análise pode-se concluir 

que diante das transformações políticas, econômicas, sociais e culturais das últimas 

décadas tais eventos possibilitaram o acesso infantil ao mundo adulto principalmente por 

meio do surgimento de novas tecnologias, que consequentemente possibilitou também o 

surgimento de novas modalidades no campo da sexualidade, dentre elas está a pedofilia, 

sendo esta tratada não como uma patologia mais como uma preferência sexual por crianças 

e adolescentes. Os artefatos culturais voltados para as crianças, tais como brinquedos, 
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filmes, propagandas, programas de TV, direcionam e possibilitam mudanças de 

comportamento e identidade infantil e adulta, assim tais artefatos dão origem ao processo 

de pedofilização social a partir das consequências da exposição infantil (muitas vezes 

crianças erotizadas) veiculada pelos artefatos midiáticos. Dentre os vários papéis da escola 

está o compromisso de pautar a educação sexual desconstrucionista. É importante 

desconstruir os padrões preestabelecidos que excluem e desrespeitam as diferenças agindo 

no esclarecimento e problematização de temas complexos como a pedofilia. O papel dos 

professores e das professoras, bem como a família, está em estabelecer uma discussão 

ampla sobre o tema da pedofilia. Porém, essa orientação não pode ficar apenas em nível de 

escola. É necessário que os pais se informem e, junto com a escola, ampliem a discussão 

sobre temas em sexualidade e gênero. 

 

Palavras-chaves: pedofilia, educação, revisão bibliográfica. 
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UMA ANÁLISE DO PAPEL DA GESTÃO ACADÊMICA NO USO DOS 

RESULTADOS DO ENADE NOS CURSOS DE LICENCIATURA DE SÃO LUÍS. 

 

Orientanda: Nalzilene RAPOSO – Bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmica do Curso de Pedagogia-CECEN/UEMA. 

 

Orientador: Ana Lúcia Cunha DUARTE. 

Prof.ª Drª.  do Departamento de Educação e filosofia CECEN/UEMA. 

  

Colaboradores: Melcka Yulle Conceição Ramos – Graduanda em Pedagogia /UEMA; 

Maria Luiza Miranda Ribeiro - Graduanda em Pedagogia /UEMA. 

 

 

A educação superior brasileira passou por inúmeras transformações ao longo dos anos e 

consequentemente a gestão acadêmica, levando a muitas indagações acerca dessa 

problemática e da política de avaliação vigente o ENAD, e este projeto de pesquisa tem 

como principal objetivo verificar em que medida os resultados do exame nacional de 

desempenho dos estudantes (ENADE) tem repercutido na gestão acadêmica nos cursos de 

licenciatura ministrados nas instituições de ensino superior em são Luís visando melhorar a 

qualidades dos referidos cursos. Ressalta-se que o exame nacional dos estudantes 

(ENADE), é um dos procedimentos de avaliação do sistema nacional de avaliação da 

educação superior (SINAES) ,que  é realizado pelo  Instituto Nacional de Estudo e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), órgão vinculado ao Ministério da 

Educação, seguindo as Diretrizes estabelecida pela Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (CONAES), órgão colegiado de coordenação e supervisão do  

(SINAES). Que foi instituído pela Lei nº 10.861/04,e em 09 de julho de 2014, foi regulamentado 

pele Portaria do MEC nº2.051/04, que de acordo com o art.1º da referida Portaria: 

 
[...] o Sinaes tem por finalidade a melhoria da qualidade da educação superior, a 

orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia 

institucional e efetividade acadêmica e social, e especialmente a promoção do 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições 

de educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da 

promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da 

afirmação da autonomia e da identidade institucional. (BRASIL, 2004). 

 
Na abordagem desta pesquisa fez-se uso da abordagem qualitativa uma vez que este tipo de 

pesquisa não se preocupa apenas com os números, mas, sobretudo busca compreender o objeto da 

pesquisa em todos os aspectos. Os sujeitos envolvidos na pesquisa formam os coordenadores 

dos cursos de Licenciatura ministrados em São Luís, tanto na esfera pública quanto na 

privada. Em 2008 e 2011, foram avaliados pelo ENADE 28 cursos, mas desse foram  

realizada 19 entrevistas com os coordenadores deixando de fora somente 8 desses cursos 

por algumas dificuldades que se teve em encontrá-los em seu ambiente de trabalho. 

Demonstramos a seguir uma tabela com os cursos avaliados em 2008 e 2011. 
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Tabela 1 – Cursos de licenciatura de São Luís avaliados pelo ENADE em 2008-2011. 
CURSOS AVALIADOS QUANTIDADE INSTIUIÇÃO 

História  2 UFMA/UEMA 

Letras  5 UFMA /UNICEUMA/FAMA/CESSF 

Pedagogia 7 UFMA/UEMA/UNICEUMA/FAMA/CESSF/UNDB/FACAM 

Física 3 UFMA/UEMA/IFMA 

Matemática 2 UFMA/IFMA 

Química  3 UFMA/UEMA/IFMA 

Biologia  4 UEMA/UFMA/IFMA/UNICEUMA 

Geografia  2 UFMA/UEMA 

Total 28 

Fonte: Construção da autora com base em dados do Inep – 2008/2011. 

 

Precisamos ainda conhecer esses sujeitos envolvidos na pesquisa, para isso recorremos a  

fichas de identificação que nos possibilitou traçar o perfil dos mesmos como mostra a 

tabela a seguir: 

 
Tabela 2 – Graduação, titulação e experiência dos coordenadores de curso de graduação em 

licenciatura oferecidos em São Luís 

 

GRADUAÇÃO 
 

 

TITULAÇÃO 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DOS COORDENADORES DE 
CURSO 

 

 
Ciências Biológicas 

Pós- 
Doutorado 
Doutorado 

Pesquisadora FAPEMA e coordenação de 
genética e biologia molecular; 
Experiência na educação superior 

Pedagogia  Mestrado Assessora pedagógica  
Letras  Especialização 

Mestrado 
Experiência na educação básica;  
Experiência profissional em gestão de curso 

Matemática  Mestrado Experiência na educação básica  
Pedagogia  Especialização 

Mestrado  
Experiência de professor e coordenação 
pedagógica na educação básica.   

Matemática  Mestrado Experiência em educação básica 
Física  Doutorado 

Pós-doutorado 
Experiência de professor na educação básica e 
superior 

 
 Química  

 
Doutorado 

Experiência como professora na educação 
profissionalizante;  
Experiência de professor na educação básica e 
como pesquisador da FAPEMA 

Geografia  Mestrado Experiência de professor na educação básica 
Engenharia Civil, 
Direito e Letras 

Especialização Experiência em empresas de Engenharia Civil e 
escritórios de Advocacia. 

Fonte: Construção das autoras com base em dados fornecidos pelos coordenadores. 
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Através das análises que fizemos ficou evidente o entendimento que esses coordenadores 

têm sobre o ENADE e quais as medidas que eles tomam após conhecerem os resultados 

desse exame, uma vez que as  respostas foram divergentes entre eles. Quando questionados 

se conheciam os relatórios muitos disseram que sim, outros não e atribuíram esse 

desconhecimento a vários motivos ficando clara muitas vezes uma preocupação maior com 

o conceito em si mesmo, e não com a formação propriamente dita dos alunos dessas 

instituições, o que vai de encontro com o objetivo do exame que trazer melhorias em todos 

os aspéctos para os alunos que estão concluindo seus cursos nessas IES.  

 

Palavras-chaves: ENADE. Gestão Acadêmica. Política de avaliação. 
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A FORMAÇÃO PARA O TRABALHO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

AUDITIVA INCLUSOS EM ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM SÃO LUÍS-MA. 

 

Orientanda: Raíssa Oliveira EVERTON – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Graduada em Pedagogia/UEMA. 

 

Orientadora: Maria José Rabelo AROUCHA. 

Prof. do Departamento de Educação e Filosofia – CECEN/ UEMA  

 

A pesquisa tem como título A formação para o trabalho de alunos com deficiência auditiva 

inclusos em escolas de Ensino Médio em São Luís- MA, realizada no período de novembro 

de 2013 a outubro de 2014, com o auxilio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica PIBIC – UEMA. O estudo teve como objetivo geral Analisar como as escolas de 

Ensino Médio, em São Luís, têm desenvolvido a preparação para o trabalho das pessoas 

com deficiência auditiva com o intuito de que estas sejam inseridas no mercado de trabalho 

formal. E como objetivos específicos: Diagnosticar as escolas de Ensino Médio, em São 

Luis, que possuem alunos com deficiência auditiva inclusos em classes regulares; 

Identificar o quantitativo de alunos com deficiência auditiva incluídos em classes regulares 

nas escolas de Ensino Médio em São Luís; Relacionar a preparação para o trabalho 

desenvolvido nas escolas de Ensino Médio com a orientação dada pela LDBEN nº 9394/96 

e as necessidades da atual forma de organização do trabalho. Como procedimentos, tem-se 

a pesquisa bibliográfica, a documental e a de campo. Buscou-se entender o conceito de 

escola, educação, suas características e seu papel no meio social com ênfase na sociedade 

atual. Em seguida, abordou-se sobre os avanços da tecnologia dentro do mercado de 

trabalho, e como este, tem exigido cada vez mais escolarização dos indivíduos. Tal 

exigência tem levado a exclusão de muitas pessoas, e entre elas, estão as pessoas com 

deficiência auditiva. Levantou-se, portanto, questões como: De que maneira a escola de 

Ensino Médio tem contribuído para a concretização do Art. 22, Capítulo II, da LDBEN Nº 

9.394/96 no requisito do fornecimento de meios para progressão no trabalho e estudos 

posteriores dos alunos com deficiência auditiva nela incluída? Quais os procedimentos a 

escola de Ensino Médio adota para inserir, em seu currículo, a preparação para o trabalho 

de seus alunos e, em especial, daqueles que possuem deficiência auditiva para o trabalho? 

Quais os profissionais são envolvidos na preparação para o trabalho de alunos com 

deficiência auditiva na escola de Ensino Médio? A pesquisa bibliográfica procedeu-se com 

a leitura de livros referentes aos temas escola, formação no Ensino Médio e pessoa com 

deficiência auditiva, com autores como Aroucha (2012), Freire (1996), Libâneo (2006), 

outros. Na pesquisa documental, utilizou-se os documentos legais que regem sobre a 

formação escolar da pessoa com deficiência. A pesquisa de campo, no primeiro momento, 

constituiu-se de visitas a órgãos públicos como Supervisão de Educação Especial 

(SUEESP) e, sob sua indicação, procurou-se o Centro de Ensino de Apoio a Pessoa com 

Surdez (CAS), para obter-se os números de alunos com deficiência auditiva matriculados 

em escolas regulares do Ensino Médio. Seguiu-se com a realização de questionário no 

Complexo Educacional Governador Edison Lobão (CEGEL) por ser a escola, em São Luís, 

que atende o maior número de alunos com deficiência auditiva no Ensino Médio, sendo 25 

alunos matriculados, a maioria frequenta a escola no turno noturno, seguido do matutino e 

vespertino. Entretanto, a aplicação do questionário só foi possível com 17 alunos, 7 

professores e 2 gestores, totalizando a realização de 26 questionários. As perguntas 

consistem em avaliar o desempenho do aluno em sala de aula, a abordagem do professor, e 

as condições oferecidas pela escola, contendo 11 perguntas no total. Os primeiro quesitos é 

referente a identificação pessoal,como sexo, idade, para os alunos - a relação que tiveram ou 
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tem com o trabalho, e em que área e cargo que estavam ou estão inseridos no mercado de trabalho, 

para os professores e gestores – formação profissional, e o tempo que leciona. Em seguida, 

perguntou-se o número de alunos com deficiência auditiva em sala de aula, as respostas foram entre 

de 1 a 4 alunos. Havendo divergência nas respostas entre os segmentos. A segunda questão foi com 

relação às dificuldades encontradas na sala de aula, as mais apontadas foram: concentração nas 

atividades propostas pelo professor; falta de recurso didático adequado; comunicação com os 

professores e colegas; falta de intérprete; frequência na escola; desempenho individual; estudos 

sobre o assunto. Sobre o empenho, interesse e participação dos alunos em sala, 15 dos entrevistados 

afirmam que há interesse dos alunos, 7 responderam que as vezes e 1 diz que não há participação 

dos alunos. Na questão da formação pedagógica dos professores, 9 dos respondentes colocaram que 

há formação e os professores são preparados, e  13 afirmam que não há preparação para receber 

alunos com deficiência auditiva em sala. Com relação a acessibilidade da escola, 13 pessoas 

responderam que há e 10 pessoas que não. Na sexta questão foi citado a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional/96 que afirma haver igualdade de acesso de todos à escola, 11 dos 

entrevistados concordam com a Lei, assim como, 11 discordam. Sobre a avaliação do 

processo de inclusão na escola, 2 pessoas consideraram como ótimo; 7 como bom e 15 

como regular. Na questão da abordagem do professor em sala sobre a inserção no mercado 

de trabalho, 10 responderam que os professores abordam; e 12 afirmaram que não há nenhuma 

abordagem do assunto. Para 15 dos entrevistados, após concluírem o Ensino Médio os alunos com 

deficiência auditiva já estão prontos para ingressarem no mercado, e 7 dos entrevistados, acreditam 

que não estão prontos. Com relação ao interesse em trabalhar, 24 pessoas afirmaram ter interesse. E 

por fim, sobre as dificuldades do acesso e permanência no mercado de trabalho, respostas como: a 

comunicação, a falta de qualificação, a falta de oportunidade, aprender Libras, o preconceito, o 

empenho individual, o mercado de trabalho competitivo, os professores despreparados, e, mais leis 

que asseguram direitos a eles. Vale comentar sobre o fato de muitas questões estarem em branco, 

principalmente as questões abertas dos questionários dos alunos. Revelando a fragilidade da escrita 

como também da leitura, na interpretação das questões. Houve questionário respondido apenas com 

as perguntas fechadas. De modo geral, os questionários apresentaram respostas divergentes, 

havendo poucas em concordância. O que levou a reflexão de como o entendimento sobre 

escola, qualificação, mercado de trabalho para as pessoas com deficiência auditiva ainda 

são questões polêmicas nos diferentes segmentos. Com tudo, a formação escolar no Ensino 

Médio para as pessoas com deficiência auditiva requer medidas como acessibilidade 

escolar, destacando tanto a infraestrutura necessária para atender a demanda, assim como, 

aumentar o número de escola que recebam alunos com deficiência auditiva na comunidade. 

Outra medida importante é a preparação dos profissionais que atuam no processo de ensino 

aprendizagem. Enfatizando a necessidade de uma preparação contínua dos professores, 

com palestras de esclarecimento sobre a inclusão escolar, sugerir meios para o crescimento 

do empenho dos alunos com deficiência auditiva em sala, disponibilizar tempo para que 

estes profissionais possam acompanhar melhor os alunos, enfim, são maneira que vão além 

de ter um intérprete em sala, ou até mesmo do idealismo do professor aprender a língua de 

sinais. E por fim, a oportunidade no mercado de trabalho. Este perpassa por uma 

desconstrução da ideia de invalidez das pessoas com deficiência auditiva criada ao longo 

dos anos. É preciso a busca pelo conhecimento na área, para desfazer preconceitos já 

estabelecidos, além de proporcionar um melhor desenvolvimento das pessoas com 

deficiência auditiva. 

 

Palavras-chaves: Formação escolar; Ensino Médio; Pessoa com deficiência auditiva.  
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3.7 LINGUÍSTICAS, LETRAS E 

ARTES 
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PESQUISA DOCUMENTAL SOBRE A ESTÉTICA DA GUITARRA NO BRASIL. 

 

Orientando: Adriano Talles de LIMA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmico do Curso de Licenciatura em Música – UEMA. 

 

Orientador: Rogério CARVALHO. 

Prof. Me. do Curso de Licenciatura em Música – UEMA. 

 

Com o surgimento do primeiro protótipo de guitarra de corpo maciço no Brasil por volta 

de 1950 produzido por Dodô (Adolfo Antônio do Nascimento), surgiram também novas 

possibilidades sonoras e interesse de gerações de músicos atraídos pelo timbre novo e 

peculiar desse instrumento conhecido como pau-elétrico (SEVERIANO; MELLO, 1998). 

Objetiva-se com este trabalho legitimar a existência de uma maneira brasileira de execução 

da guitarra através da análise da estética de execução de alguns guitarristas brasileiros da 

segunda metade do século XX até a contemporaneidade, tomando por base, também, 

documentos já publicados sobre o assunto. Serão adotadas a análise audiovisual dos dados 

coletados, tais como vídeos (shows e entrevistas) e gravações (CD’s e arquivos de áudio), 

bem como documental e bibliográfica. Relacionaremos os dados obtidos, buscando 

compará-los e confrontá-los a fim de destacar as evidências de uma escola brasileira de 

guitarra. Perante o resultado obtido da análise de partituras e principalmente dos vídeos de 

apresentações musicais e entrevistas onde guitarristas brasileiros confirmam sua dupla 

influência estilística (nacional e internacional), podemos afirmar que existe sim o 

hibridismo na técnica de execução da guitarra desde o surgimento do rústico pau-elétrico 

até guitarras mais elaboradas atualmente. O Brasil além de ser um grande exportador de 

cultura musical devido à imigração de diversos povos que trouxeram suas culturas no 

início do século XIX, também importou bastante conteúdo e novidades musicais 

principalmente dos Estados Unidos. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 1: O primeiro Trio-elétrico, o velho Ford acoplado com alto-falantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: O primeiro protótipo de pau-elétrico 
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Figura 3: Músicos brasileiros que influenciaram tecnicamente guitarristas como Pepeu 

Gomes e Armandinho: Waldir Azevedo (esq.), Jacob Bittencourt (centro) e Luperce 

Miranda (dir.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: O guitarrista americano Jimi Hendrix serviu como influência internacional a 

vários guitarristas brasileiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Os guitarristas brasileiros Pepeu Gomes (esq.) e Armandinho (dir.) se utilizaram 

desse hibridismo para criar uma “linguagem brasileira” na guitarra. 
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Palavras-chaves Guitarra. Música Popular Brasileira. Estética da Guitarra. 

REFERÊNCIAS 

BORDA, Rogério. Por uma proposta curricular de curso superior em guitarra elétrica: 

Rio de Janeiro, 2005. 138f. Dissertação (Mestrado em Música). Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro, 2005. 

MARSIGLIA, Luciano & ALMEIDA, Alexandre de. Armandinho: Atrás do trio elétrico só 

não vai quem já morreu. Guitar Player, São Paulo, n. 9, p. 52-56, 1996. 

SEVERIANO, Jairo; MELLO, Zuza Homem de. A Canção no Tempo: 85 anos de músicas 

brasileiras. 4ª edição. São Paulo: Ed. 34, 1998. 

YOUTUBE.COM. Disponível em http://www.youtube.com/watch?v= ZMaXSNWQOSE. 

Acessado em 28/10/2013. Guitarra Baiana por Armandinho - Parte 02. Apresentado por 

Armandinho Macêdo. Veiculado em 26/11/2011. Dur: 4m37s. 

YOUTUBE.COM. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v= JAYeDG0NNE4. 

Acesso em 28/10/2013. Guitarra Baiana por Armandinho - Parte 01. Apresentado por 

Armandinho Macêdo. Veiculado em: 26/11/2011. Dur: 2m33s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  1011 

A NATUREZA E A POESIA REVELADAS NO ACERVO DO PNBE DO CENTRO 

DE ENSINO ALUÍSIO AZEVEDO. 

 

Orientanda: Andressa Silva SOUSA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Letras CESC/UEMA. 

 

Orientadora: Joseane Maia Santos SILVA. 

Prof. Adj. Dra. do Departamento de Letras – CESC / UEMA. 

 

 O projeto – DIVULGANDO A POESIA E REVELANDO A NATUREZA DE CAXIAS, 

consiste na articulação entre meio ambiente e literatura, desenvolvimento de pesquisas 

bibliográficas, estudos de obras teóricas sobre literatura, formação de leitores e meio 

ambiente. Os autores utilizados são Isabel Cristina Moura (2011), Antônio Candido (1995), 

Marisa Lajolo (1997), dentre outros. Outro referencial objeto de pesquisa de campo é o 

acervo da biblioteca do C. E. Aluísio Azevedo, escola da rede estadual, uma vez que o 

objetivo do projeto é a organização de uma coletânea a partir a leitura de obras poéticas do 

PNBE – PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA, que tematizem a 

natureza. A coletânea, após a pesquisa, constituiu-se o referencial para práticas de leitura e 

produção de textos através de seis oficinas realizadas com os alunos do Ensino Médio, a 

fim de que pudessem vivenciar o processo de fruição estética e expressão criadora e, ainda, 

desenvolver uma consciência ecológica. A exposição do acervo e das produções textuais 

dos alunos para a comunidade da escola complementaram as atividades, a fim de 

socializar, principalmente, a importância da obra literária no processo de formação cultural 

de crianças e jovens, fortalecendo-a como objeto cultural no imaginário de todos os 

sujeitos. Visando revitalizar a relação entre a comunidade escolar e a obras literária, a 

biblioteca foi reorganizada, para torná-la um lugar propício para o encontro entre livro e 

leitor, articulando em seguida, atividades para a apresentação desta ao público. A título de 

exemplo, citamos a Semana Nacional do Livro, quando realizamos exposições do acervo 

do PNBE/2014 na biblioteca e apresentações culturais no pátio da escola com a 
participação de alunos do 3° ano. Ocasião em que apreciamos declamações de poemas, 

leituras de crônicas e relatos de experiências de leituras de obras literárias escolhidas pelos 

próprios alunos, o que serviu de incentivo para que os corpos discente e docente tomassem 

conhecimento da riqueza literária, tanto do ponto de vista quantitativo como qualitativo. 

(figuras 1). 

 

   
Figura 1-Atividades de divulgação do acervo da biblioteca: A- Cartazes espalhados pela 

escola convidando a comunidade escolar para as atividades da semana do livro; B- Alunos 

visitando a exposição do acervo do PNBE/2014 na biblioteca; C- Aluna do 3º ano fazendo 

a divulgação de obra do acervo. 

 

As oficinas realizadas, respectivamente, foram: Receitas de Olhar, Receitas da Natureza, 

Bagagem Poética, No Embalo da Poesia, Recital Poético, Propagandas Poéticas e Paródias 

 

 

B A C 
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ao Meio Ambiente. Durante a execução destas, priorizou-se a leitura reflexiva dos poemas 

que tematizam a natureza dos poetas Vinícius de Morais (2008), Roseana Murray (1999) e 

Mário Quintana (2005), paralelamente, à  produção textual (Figura 2). 

 

   
Figura 2- Atividades realizadas nas oficinas; A- Produção durante a oficina “Receitas da 

Natureza”; B- Alunos lendo a quadra poética produzida na oficina “Bagagem Poética”; C- 

Ilustração do poema “Soneto de Agosto” feita por alunos na oficina “No Embalo da 

Poesia”. 

 

Observou-se, ao longo das oficinas realizadas, um crescente desenvolvimento dos alunos 

participantes no que tange à leitura e à prática da escrita. No início de nossas atividades, 

eles demonstravam dificuldades em apropriar-se do texto poético, provavelmente, porque  

a obra literária utiliza-se de uma linguagem estética, metafórica e plurisignificativa com a 

qual não possuem familiaridade, fato que elevam os níveis de dificuldades, tornando a 

leitura pouco atraente. Ao final, foi aplicado um questionário com cinquenta e quatro 

alunos participantes, a fim de diagnosticarmos a contribuição do projeto no 

desenvolvimento da escrita e da leitura destes alunos, bem como na relação deles com o 

meio ambiente. Veja os resultados alcançados no gráfico abaixo (Figura 3). 

 

 
Figura 3- Competências adquiridas no âmbito da leitura e escrita. 

 

A maneira como a poesia foi apresentada aos estudantes com critérios como frequência, 

dinamicidade, criatividade, isto é, práticas associadas ao lúdico, transformou a visão dos 

estudantes quanto ao texto poético. Pelas respostas e comentários, os sujeitos do projeto 

assimilaram que é possível divertir-se, aprender, refletir, descobrir um mundo novo 

redescobrindo a própria realidade, através da leitura da obra poética. Além disso, apresenta 

potencial inspirador para a prática de escrita, sendo eficaz no estímulo de habilidades para 

se escrever bons textos com liberdade e autonomia. Preocupações com o meio ambiente 

51% 

12% 

6% 

6% 

13% 
10% 

2% Fez surgir o gosto pela leitura e pela escrita. 

Melhorou a leitura e a escrita. 

Desenvolveu a capacidade interpretativa. 

Desenvolveu a escrita criatica. 

Fez gostar de ler poesia. 

Em nada, pois já gostava de ler e escrever. 

Outras respostas. 
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não ficaram excluídas das mudanças verificadas nos alunos, uma vez que, juntamente com 

o despertar do gosto pela leitura de poesia, foi incentivada a admiração pela natureza. Os 

relatos dos próprios alunos acerca da relação deles com a natureza antes e depois do 

projeto comprovam a mudança de concepção: “Com a poesia e o meio ambiente no início 

era ruim. Após o projeto surgiu a paixão pela poesia e pela natureza”; “Não observava 

muito a natureza. Depois da exposição das fotografias e poemas, passei a admirá-la”; “Era 

razoável. Agora eu passei a amar a poesia e o meio ambiente”. Esse sentimento novo para 

com a natureza não permaneceu apenas no mundo das ideias, mas concretizou-se por meio 

de ações: “Antigamente, eu não costumava preservá-la, não dava muita atenção. Mas agora 

estou tentando fazer o possível para ajudá-la. Nós mesmos é que nos beneficiamos.”; “Eu 

não tinha experiência com a poesia, agora tenho. E me fez respeitar a natureza”. É 

importante ressaltar, ainda, que de novembro de 2013 a outubro de 2014, foram 

pesquisadas duzentas e três poesias que retratam a natureza, compondo, dessa forma, a 

coletânea prevista no plano de trabalho. 

 

Palavras-chaves: Literatura. Poesia. Natureza.  
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USO DA DÊIXIS PELO GÊNERO FEMININO EM CIPOAL DOS PRETOS. 

 

Orientanda: Bruma Ramos LEÃO – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Graduada em Letras – CECEN/UEMA. 

 

Orientador: José Haroldo Bandeira SOUSA. 

Prof. Dr. do Departamento de Letras – CECEN/UEMA. 

 

INTRODUÇÃO: Faz-se a análise dos dêiticos espaciais na Comunidade Quilombola de 

Cipoal dos Pretos com base na hipótese de que além das questões de distância métrica, 

também participa da sua produção a dependência do contexto. O plano de trabalho da 

bolsista intitulado Uso da dêixis espacial pelo gênero feminino em Cipoal dos Pretos é 

vinculado ao projeto Dêiticos espaciais e a construção do significado na Comunidade 

Quilombola de Cipoal dos Pretos que, por sua vez, está contido no âmbito dos trabalhos 

desenvolvidos no Núcleo de Estudos Linguísticos e Literários do Departamento de Letras 

da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). Apresentam-se respostas aos 

questionamentos iniciais que se elenca a seguir: que fatores locais, na comunidade 

Quilombola de Cipoal dos Pretos convergem para a produção dos dêiticos espaciais? b) 

quais dêiticos espaciais são usados e quais as suas configurações de uso a partir da 

perspectiva do falante, em função dos espaços ali organizados? c) haveria alguma 

logicidade no uso dos dêiticos e em detrimento da função comunicativa que estabelecesse 

um padrão da comunidade pesquisada, tendo em vista suas peculiaridades? 

REFERENCIAL TEÓRICO: O suporte teórico adotado pauta-se nos estudos de Levinson 

(2007), Fiorin (1996, 2011) Silva (2005), Roncaratti (1996), Labov (2008) e Tarallo 

(1997). OBJETIVOS: Tem-se como objetivo geral: a) investigar a configuração de uso dos 

dêiticos espaciais na comunidade quilombola Cipoal dos Pretos, a partir do discurso oral 

não monitorado. Objetivos específicos: a) identificar quais os dêiticos espaciais têm maior 

prevalência, b) verificar como os dêiticos espaciais são utilizados, c) estabelecer as 

variáveis, quanto ao uso dos dêiticos em detrimento da disposição espacial da comunidade, 

d) estabelecer padrões de uso dos dêiticos. METODOLOGIA: Aplica-se o método de 

entrevistas semiestruturadas. Os informantes foram estimulados a narrar as experiências 

pessoais e, sobretudo, as relações cotidianas dentro da comunidade. Usa-se discretamente 

gravador e filmadora digitais para minimizar o paradoxo do observador na coleta de dados. 

As transcrições dos áudios são feitas a partir do sistema do banco de dados interacionais - 

BDI. Embora tenha havido a produção de vários dêiticos espaciais pelos informantes, na 

análise, propõe-se observar a neutralização que se dá entre os espaços da enunciação, 

observada ao longo da interpretação dos dados, a partir do uso de ali e lá. Esse fator foi 

primordial para que se fizesse um recorte e se canalizasse a atenção para esse fenômeno 

específico. RESULTADOS: A organização do corpus e a análise indicaram, em dados 

quantitativos, 109 ocorrências de uso da forma lá e 77 ocorrências da forma ali. Desses 

números, houve 19 casos de neutralização, ou seja, ali e lá se equivalem. Isso quer dizer 

que nem sempre a forma lá é considerada um local mais distante do ali, e vice-versa. A 

seguir, um exemplo retirado da transcrição da inform. 5A que pode exemplificar casos de 

neutralização quanto ao uso de ali e lá, os quais se encontram em negrito no bojo do texto. 

 

Entrev1 - To sabendo que você vai estudar lá na escola EFA ou já tá estudando? 

Inform5A - Eu vou estudar lá 

Entrev1 - É=? O primeiro ano?!! 

Inform5A – Hã ram 

Entrev1 - Ahh... qual a expecTA=tiva? 
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Inform5A - < é de conseguir...> 

Entrev1 - [É?] 

Inform5A - < Num passar, e pa frente> 

Entrev1 – Ah e conhece a EFA? 

Inform5A - Não. Assim, eu conheço o pouco que eles falaro lá pra gente 

Entrev1 - [Hã ram] 

Inform5A - < uh o conhecimento totalmente uh... espero conhecer melhor> 

Entrev1 - Ah= legal. E aí? que cê acha que VAI encontrar por lá? 

Inform5A - Assim, uh, do jeito que o povo diz eu vou encontrar coisas boas porque o que 

eles me falaro ali=, é um aprendizado assim bem reforçado e uh //... 

Quanto à ordem de aparecimento dos dêiticos, percebeu-se que a forma ali se antepõe à 

forma lá no contínuo da fala, em 18 casos dos 19 casos de neutralização. Esse resultado 

expressa um padrão usado pela comunidade. Os fatores locais são utilizados pelas 

informantes como ponto de referência e base para a produção dêitica, a partir de espaços 

físicos específicos da comunidade, tais como: comércio/bar, campo de futebol, 

mangueira/praça, rio Codozinho e usina. As informantes fazem referência a esses locais e 

produzem expressões dêiticas: adiante do poço, aquele poço ali, nesse poço aí, perto desse 

poço, poço lá de baixo, daquele poço, poço perto do pé de limão, poço de trás de casa, 

naquele poço, esse poço aqui, lá no poço, poço pra acolá, lá perto do campo, para o 

campo, ali no campo, lá no campo, do outro lado do campo, lá pra cima do comércio, em 

frente ao comércio, bar bem aí, barzinho lá, do barzinho, ali, pra  perto da mangueira, 

debaixo do pé de manga, perto do pé de manga, lá no rio, na beira do rio, aqui no 

caminho do Codozinho, para o Codozinho, ali da usina, ali na usina, essa usina aí. Abaixo 

tem-se alguns trechos retirados das transcrições para exemplificar os usos: 

EXEMPLO 1 

Entrev1 Quem que reza aqui? 

Inform7a Tem uma mulher <rezadeira>, ali a dona Nega. Nega Bida... ela mora pra ali pra 

dentro ali (inint) adiante do poço ali 

Entrev1 quem// quem é o seu pai? 

Inform7a é o Benerval <irmão do Zeca Totte> 

Entrev1 ah= o Benerval? 

Inform7a Isso. Eles tavo panhando abóbora do outro lado do campo 

 

EXEMPLO 2 

Entrev 1 É o Manoel Totti, é o que tem o bigode? 

Inform 2a [É] 

Inform 2a [Ele tava ali batu// ele tava ali batucando ali um coco, quebrando um coco, ai 

largou e foi marrar um jumento lá per do campo] 

 

A forma canônica do uso de lá se mantem a mesma, segundo a literatura utilizada, mas, 

percebeu-se casos muito expressivos de neutralização entre as duas formas analisadas: de 

ali/lá; mais precisamente, 19 casos, o que denuncia uma mudança do uso tradicional. 

Portanto, em uma comunidade de cerca de 150 pessoas, a neutralização entre as duas 

formas se dá com muita naturalidade. Este resultado é um indício de que ali e lá podem 

estar se neutralizando. E mais ainda, observou-se que o uso destes dêiticos espaciais 

emerge de referências da cultura local, tais como campo agrícola, poço, Rio Codozinho e o 
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comércio de gêneros de primeira necessidade, além das questões de distância métrica e do 

contexto.  

 

Palavras-chaves: Pragmática. Dêixis. Espaço. 
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DESIGNAÇÃO LEXICAL DOS PRODUTOS COSMÉTICOS NA CONSTRUÇÃO 

DO ETHOS FEMININO. 

 

Orientanda: Isabelle Victória Ramos dos SANTOS – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Letras Licenciatura em Língua Portuguesa e respectivas literaturas 

– CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Maria José NÉLO. 

Profª. Drª. do Departamento de Letras CECEN/UEMA. 

 

Os estudos sobre a língua tornaram-se ainda mais efetivos, ao considerar que desde o 

momento em que o próprio homem, este em estado de progressão, constatou que o discurso 

vai além de uma simples análise mental e individualista. Assim o discurso é entendido 

como recurso de interação no sistema linguístico, a língua junto à linguagem são 

pragmaticamente usadas por diferentes modalidades do discurso. Neste contexto, a 

pesquisa realizada entre os departamentos de Letras e Química tratam dos mesmos objetos 

de investigação cosméticos e propuseram um estudo dos produtos cosméticos esmaltes e 

batons. Em Letras, o enfoque tratou da designação lexical na construção do ethos feminino, 

visto que o público feminino considera uma prioridade estar bem fisicamente para 

impressionar o “outro”; na Química, a prioridade centralizou-se no parâmetro umidade dos 

referidos cosméticos. Esses estudos ressaltam o discurso que integra variadas mobilidades 

e não se limita apenas no discurso oral (fala), mas pela imagem (aparência física), pelo 

comportamento do indivíduo, o qual este é o responsável em ativar saberes para identificar 

as variabilidades discursivas. O cerne da pesquisa propiciou indicativos sobre o perfil da 

consumidora maranhense. Teve-se como instrumento a aplicação de questionário para o 

público feminino, obteve-se um conjunto do léxico-semânticos, empregado nos rótulos dos 

produtos cosméticos, cujas palavras conduzem ideias, opiniões explícitas ou implícitas 

que, intencionalmente, representam as consumidoras por meio dos produtos de beleza. O 

desenvolvimento da pesquisa perpassou por leituras sobre o léxico e produtividade lexical, 

a qual é resultante do desenvolvimento da tecnologia e da cultura durante o século XX e 

início do século XXI proporcionando na criação de neologismos (VALENTE, 2005). O 

indivíduo é a ligação entre tecnologia e língua. Leitura sobre o ethos, o ethos discursivo 

(cf. MAINGUENEAU, 2010), que pode ser visto como uma extensão da enunciação, para 

o autor, o destinatário é induzido a construir uma imagem do locutor da mensagem, visto 

que uma motivação prévia leva o emissor da mensagem a destinar um discurso e uma 

linguagem adequada para determinado receptor, ou público-alvo (MAINGUENEAU, 

2010). No que se refere à Análise Crítica do Discurso (ACD), os estudos de Van Djik 

foram priorizados, pois é o principal representante da ACD. Para alcançar os objetivos 

indicados na pesquisa, a identificação do perfil da consumidora maranhense foi obtida por 

meio de oito perguntas, sendo seis dirigidas e duas abertas, aplicadas a cem (100) 

participantes usuárias de produtos cosméticos. A compilação e a tabulação das informações 

obtidas permitiram a análise dos dados, os quais indicam: a) as cores são mais influentes 

que as qualificações (adjetivos e adjetivações), as usuárias de produtos cosméticos ainda 

são motivadas a consumirem estes itens de beleza pela imagem e não pelos títulos que os 

produtos carregam; b) a mídia influencia nas decisões da maioria das entrevistadas, ou 

seja, o contato com a televisão, internet, revistas de moda influenciam na escolha de quais 

produtos utilizarem; c) as tendências de escolha de produto são relacionadas aos ídolos, as 

entrevistadas buscam consumir batons e esmaltes geralmente comercializados com a 

propaganda feita por alguma pessoa pública, no intuito de se aproximarem fisicamente às 

pessoas que admiram. Os apontamentos discorridos podem ser vistos nos gráficos das 
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figurasa seguir: 

 

 

Figura 1 – Coloração de batons. 

Fonte: Dados trabalhados pela bolsista/pesquisadora. 

 

As cores dos batons sendo mais significativas do que a nomenclatura destes produtos 

cosméticos – comprova-se tal afirmação mediante o gráfico acima. 

 

 

Figura 2 – Coloração de esmaltes. 
Fonte: Dados trabalhados pela bolsista/pesquisadora. 

 

O Gráfico acima exemplifica os índices de respostas mais citadas pelas entrevistadas 

quando se trata de coloração de esmaltes. Os indicativos mostrados, nos gráficos 1 e 2, 

demonstram que a designação lexical não necessita apenas de conhecimentos teóricos, da 

mesma forma ocorre com o ethos, este contém implícitos os quais necessitam de 

conhecimento social/específico, científico ou de mundo, sendo estes responsáveis em 

auxiliar a figura feminina a manter a “boa impressão” por meio do uso de produtos 

cosméticos. Assim sendo, conclui-se que o indivíduo “agente” e “paciente” dos fenômenos 

discursivos é a força propulsora para que os fenômenos do discurso aconteçam ratificando 

a ideia de que a língua não é apreendida, e sim vivida impregnada de valores, ideias e 

tendências. 
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Palavras-chaves: Léxico; Representações do cotidiano; Ethos. 
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HISTÓRIAS EM QUADRINHOS DA TURMA DA MÔNICA A PROGRESSÃO 

TEXTUAL, MOTOR DA NARRATIVIDADE. 

 

Orientando: Jonas Magno Lopes AMORIM – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmico do Curso de Letras – CECEN/UEMA. 

 

Orientador: Mayalu Moreira FELIX. 

Profª. Drª. do Departamento de Letras CECEN/UEMA. 

  

Com a midiatização crescente da sociedade, as HQ, hoje ocupam espaço relevante na cena 

social, tanto que podemos afirmar com segurança que as Histórias em quadrinhos que são 

produzidas, principalmente nos Estados Unidos, impulsionaram o cinema internacional, na 

medida em que presenciamos anualmente a divulgação de filmes que são produzidos a 

partir de HQ famosas como Homem-Aranha, Super-Homem, Batman etc. Objetivou-se 

neste projeto ampliar os estudos linguísticos que levam em conta a construção de textos 

multimodais, especificamente de histórias em quadrinhos, e investigar os elementos da 

identidade brasileira construídos mediante representações culturais das HQ da Turma da 

Mônica, de Maurício de Sousa. Além de ampliar os estudos linguísticos acerca da 

construção de textos multimodais, o projeto visou também estudar como se verifica, nas 

HQ citadas, a operação textual na narrativa e as representações de cultura nacional 

mediante elementos de construção do gênero textual. O recorte que compõe o corpus da 

pesquisa foi organizado da seguinte maneira: selecionamos duas histórias de cada 

personagem principal da Turma da Mônica (Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e Chico 

Bento) para selecionarmos os aspectos que engendram a coesão textual, juntamente com os 

aspectos semiológicos que denotam a brasilidade presente nas histórias. Verificamos que 

as HQ da Turma da Mônica possuem diversos elementos dêiticos que contribuem 

significativamente para a progressão textual da narrativa, como podemos constatar nos 

exemplos a seguir: 

 

O Uso de dêiticos e outras características de referenciação 

 

Mônica é Daltônica? [MD]  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 01 – MD, p.95, q 2 Figura 02 – MD, p.95, q 3 
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Fresnault-Deruelle destaca a predominância da cor como elemento de continuação cênica 

quando nos diz que dentro das HQ há “uma justaposição de paisagens e de cenários ou, 

mais formalmente, uma sequência colorida de dominantes” (FRESNAULT-DERUELLE, 

apud. Felix, 2012). Nas imagens acima temos um exemplo muito instrutivo de como as 

cores também exercem papel fundamental durante a coesão textual. Nos quadrinhos acima, 

especificamente no quadrinho dois, temos a imagem do personagem Zé Luis explicando 

seu plano a respeito da Mônica para os meninos do bairro. É necessário que direcionemos 

nossa atenção para o fundo do quadrinho, que é rosa. Já no quadrinho seguinte, estão os 

personagens Cascão e Cebolinha, que estão ouvindo o discurso do Zé Luís. O diálogo 

continua centrado no personagem do quadrinho anterior, mesmo ele não estando presente 

no quadrinho seguinte, já que o balão que está sobre Cascão e Cebolinha tem a mesma 

coloração de fundo do quadrinho anterior, evidenciando que além das palavras, as cores 

também engendram a coesão textual dentro de textos multimodais. 

 

Os aspectos culturais nas histórias da turma da Mônica. 

 

A Galinha que queria voar [GV] 

  

 

 

 

 

 

 

As histórias do Chico Bento apresentam diversos aspectos referentes à nossa brasilidade. 

São histórias ricas para a análise que estamos fazendo. Na história escolhida, o personagem 

principal, acompanhado de seu melhor amigo Zé Lelé, tenta ajudar a galinha Giselda a 

conseguir voar. Durante o percurso da narrativa, os personagens passam por diversas 

situações divertidas. Podemos destacar alguns aspectos referentes à brasilidade, por 

exemplo: a caracterização [as roupas] dos personagens representando uma parte da 

população brasileira que ainda vive de maneira simples no interior do país; o contato que 

Figura 03 – GV, p. 4, q 1 

Figura 04 – GV, p. 4, q 2 
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essas pessoas que têm com a natureza ao redor [cenário – fauna] tanto que temos a 

caracterização do Lobo Guará [maior canídeo sul-americano e se distribui pelo Cerrado e 

pradarias da região central do continente, principalmente no Brasil, cerca 21746 

indivíduos]; as atividades típicas do interior que ainda são realizadas, como a pescaria; 

também destacamos um dos aspectos mais característicos das pessoas que vivem no meio 

rural, a recriação da prosódia típica do interior, do sudeste do Brasil A metodologia usada 

foi formada por diversas referências, segundo consta em Felix, 2012 – um procedimento de 

bricolage de diferentes autores, de áreas e escopos teóricos diversos, como Fresnault-

Deruelle (1972), Koch (1998, 2002, 2003, 2004). Constatamos em nossas análises que as 

imagens contidas na HQ constituem um discurso completo ao lado dos elementos do 

discurso verbal, engendrando a coesão textual. Encontramos em nossas análises 

características linguísticas como as cores, encapsulamento, anáforas indiretas etc. Sendo 

que estes elementos na HQ constituem uma relação verbal e visual. Salientamos ainda que 

durante as análises feitas, duas das histórias selecionadas não apresentaram as 

características necessárias para fazermos um estudo completo: as histórias do Cascão e da 

Magali, Minha Plantinha Bernadete e Cartões Trocados, respectivamente. Poderíamos 

citar as características concernentes à prosódia recriada dos personagens, porém isso já 

havia sido citado nas narrativas anteriores. 

 

Palavras-chaves: Linguística Textual. Quadrinhos. Textos Multimodais. 
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A CONCORDÂNCIA VERBAL DE SEGUNDA PESSOA DO SINGULAR COM O 

PRONOME SUJEITO TU. 

 

Orientanda: Juliana Sobral COSTA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do curso de Letras - CESC/UEMA. 

 

Orientador: Antonio Luiz Alencar MIRANDA. 

Prof. Adj. I do Departamento de Letras - CESC/UEMA 

 

A presente pesquisa se desenvolveu a partir da fundamentação teórica e metodológica da 

Sociolinguística Variacionista, baseada em Weinreich; Labov; Herzog (2006 [1968], 

Labov (2008 [1972]) e Mollica (2007).  A partir dessa orientação, objetivamos analisar a 

concordância verbal de segunda pessoa do singular com o pronome sujeito tu e avaliar as 

variáveis sociais e linguísticas que contribuem para a mudança linguística da concordância 

verbal, na língua falada em Caxias – Maranhão. Para isso, utilizamos a amostra Caxiense 

do projeto Atitudes Linguísticas dos Falantes do Maranhão – ALFMA com uma 

caracterização da fala de 72 informantes, estratificados em sexo (homem, mulher), três 

faixas etárias (de 16 a 30 anos, de 31 a 49 anos e de 50 anos em diante) e escolaridade 

(ensino fundamental menor, ensino fundamental maior, ensino médio e ensino superior), 

moradores de Caxias, MA. As entrevistas da amostra foram gravadas em áudio, a partir de 

um roteiro de vinte e duas questões-guias. Usamos o programa computacional Goldvarb X 

para rodarmos os dados e verificarmos a correlação existente entre as variantes dos grupos 

investigados. As variáveis linguísticas estudadas foram a proximidade do sujeito/verbo, 

paralelismo linguístico, tipo de sentença, saliência fônica, número de sílaba do verbo e 

frequência do verbo. As variáveis sociais foram sexo, escolaridade e faixa etária. Para 

observarmos o comportamento da concordância do pronome tu com o verbo, fizemos 

rodadas utilizando como variável dependente o pronome tu com a forma canônica e com a 

forma não canônica. A aplicação da regra é a concordância verbal canônica. Apresentamos 

abaixo somente os resultados das variáveis independentes selecionadas, pelo programa 

Goldvarb X, como estatisticamente relevantes para explicação do processo variável. Em 

seguida, mostramos a comprovação ou não das hipóteses propostas. 

 

Tabela 1 – A concordância de segunda pessoa do singular, na amostra Caxiense.  

Concordância verbal Total de ocorrências  % 

Concorda 6  5,6  

Não concorda 102  94,4  

Total 108  100  

 

Os resultados revelaram a concordância verbal canônica em 5,6% contra 94,4% sem a 

concordância verbal padrão.  

 

Tabela 2 – A concordância de segunda pessoa do singular e o tipo de sentença, na amostra 

Caxiense.  

Tipo de sentença Aplicação Total de ocorrências % Peso Relativo  

Declarativa 1 80 1,2 .25 

Interrogativa 5 28 17,9 .95 

Total 6 108  Input .013 

 

Os resultados apontam as sentenças interrogativas com percentual de 17,9% e peso 

relativo de .95, favorece a regra de concordância, contra as declarativas com percentual de 
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1,2% e peso relativo de .25, desfavorece a regra de concordância. A hipótese se confirma, 

pois o padrão entonacional das sentenças interrogativas contribuem para realização da 

aplicação da concordância verbal. 

 

Tabela 3 – A concordância de segunda pessoa do singular e a escolarização, na amostra 

Caxiense. 

Escolarização Aplicação Total de ocorrências % Peso Relativo 

Ensino médio 3 30 10 .59 

Ensino superior 3 32 9,4 .10 

Total 6 59  Input .013 

 

O ensino médio corresponde ao percentual de 10% do total dos resultados, e peso relativo 

de .59, favorece a regra de concordância. Enquanto o ensino superior apresenta a taxa de 

9,4% e peso relativo de .41, desfavorecendo a regra. A hipótese não se confirma, pois 

esperávamos que quanto mais anos de escolaridade pudessem garantir maior aplicação da 

regra. 

 

Tabela 4 – A concordância de segunda pessoa do singular e o número de sílaba do verbo, 

na amostra Caxiense.  

Número de sílaba 

do verbo 

Aplicação Total de ocorrências % Peso Relativo  

Monossílabo  2 61 3,3 .18 

Dissílabo  3 30 6,7 .87 

Trissílabo  1 15 10 .89 

Total 6 108  Input .013 

 

Como vimos na tabela 4, os dois fatores que favorecem a regra são os verbos dissílabos, 

com taxa de 6,7% e .87 de peso relativo, e os verbos trissílabos, com percentual de 10% e 

.89 de peso relativo. O fator verbos monossílabos com taxa de 3,3% e peso relativo de .18, 

desfavorece a regra. A hipótese se confirma, pois os segmentos de maior número de sílaba, 

por possuir mais material fônico, são mais favoráveis à aplicação da regra. 

 

Tabela 5 – A concordância de segunda pessoa do singular e a frequência do verbo, na 

amostra Caxiense.  

Frequência dos 

verbos 

Aplicação Total de ocorrências % Peso Relativo  

Mais frequentes  5 61 8,2 .84 

Menos frequentes 1 47 2,1 .10 

Total 6 108  Input .013 

 

Como podemos observar, os verbos mais frequentes realizam a aplicação da regra de 

concordância verbal com taxa de 8,2% e peso relativo de .84, com índice forte de 

favorecimento da regra, contra os menos frequentes com percentagem de 2,1% e peso 

relativo de .10, desfavorecendo a regra de concordância verbal na segunda pessoa do 

singular. A hipótese se confirma, pois quanto maior uso do verbo maior manutenção da 

concordância verbal. Concluímos que as variantes sentenças interrogativas, ensino médio, 

as palavras trissílabas e os verbos mais frequentes são as que favorecem a concordância 

verbal na segunda pessoa do singular com o pronome tu, influenciando na variação e na 

manutenção da concordância verbal na fala da comunidade investigada. Por fim, 

ressaltamos que o resultado de 94,4%, para a não concordância verbal com o pronome tu, 
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significa apenas duas variantes em competição e que o resultado para concordância verbal 

de 5,6%, não aponta para uma mudança em curso. 
 

Palavras-chaves: Concordância verbal. Variação. Mudança. 
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PESQUISA DOCUMENTAL SOBRE A HISTÓRIA DA GUITARRA NO BRASIL. 

 

Orientanda: Laicy Santana Belfort ABREU – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Pedagogia– CECEN/UEMA. 

 

Orientador: Rogério CARVALHO. 

Prof. Msc.do Departamento de Música CECEN/UEMA. 

 

A guitarra elétricaé um instrumento musical de cordas ou cordofone. O som é produzido 

manualmente pela vibração das cordas como no violão, porém é transformado em sinal 

elétrico devido à ação de captadores magnéticos. A guitarra elétrica possui esse nome por 

ser um instrumento eletrificado. Originou-se a partir do violão elétrico nos anos 30 nos 

Estados Unidos. A guitarra tornou-se um dos instrumentos mais utilizados e populares nas 

bandas de pop e rock em todo o mundo. Objetivou-se com este trabalho apresentar um 

panorama sobre o desenvolvimento da guitarra no Brasil. A pesquisa se caracteriza como 

qualitativa, visto que esta utilizou amostras delimitadas de referenciais da história do 

instrumento no Brasil. A partir de análise bibliográfica e documental, realizamos coleta de 

dados buscando identificar as ideias dos autores Borda (2005), Visconti (2008) e Favaretto 

(2011) e outros. Através de analise dos dados descrevemos a entrada do instrumento no 

Brasil e sua trajetória. De acordo com Dias (2000), as análises de dados em pesquisas 

qualitativas caracterizam-se pela abordagem de conteúdo/caso e por gerar padrões a partir 

dos próprios dados. Quanto à interpretação dos dados, as pesquisas qualitativas buscam 

extrair significados relativos ao texto (hermenêutica) e a produção de teorias a partir dos 

próprios dados coletados (fenomenologia). Essa pesquisa é de cunho bibliográfico e 

documental, utilizando-se de materiais escritos, partindo do estudo de materiais publicados 

de diversos tipos, tais como: partituras, livros, artigos, revistas, e internet. O 

desenvolvimento da guitarra elétrica no Brasil está relacionado com momentos específicos, 

tais como: (1) o crescimento das indústrias e do mercado fonográfico no país; (2) o 

surgimento do violão elétrico (que vem com a necessidade de aumento de volume sonoro); 

(3) a popularização do rock a partir da década de 50; (4) o período tropicalista e pós-

tropicalismo; e (5) a inserção das novas tecnologias de gravação. Para compreendermos de 

que maneira a guitarra veio a se desenvolver no cenário brasileiro, buscou-se informações 

precisas acerca de alguns instrumentos que trouxeram inspiração em seu desenvolvimento, 

como o violão elétrico e o pau elétrico. O pau elétrico surgiu em 1942, criado por Adolfo 

Nascimento e Osmar Macêdo, que formavam a banda Dodô e Osmar. Este foi o primeiro 

instrumento elétrico de cordas e corpo maciço construído no Brasil. A nossa pesquisa 

aponta que o pau elétrico surgiu no Brasil anos depois do surgimento da guitarra elétrica 

nos EUA. Os primeiros relatos sobre a guitarra elétrica no Brasil apontam para o seu 

aparecimento ainda nos anos 30.A guitarra elétrica surgiu a partir do violão elétrico, visto 

que no começo da década de 30 nos EUA, músicos de Jazz buscavam uma forma de 

aumentar o volume sonoro do violão.Diante destas circunstâncias, surge a guitarra elétrica 

nos EUA. 

 

 

 

 

 
Figura 1- Pau Elétrico 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cordofone
http://pt.wikipedia.org/wiki/Som
http://pt.wikipedia.org/wiki/Corda_(música)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Captador
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A inserção da guitarra elétrica na MPB trouxe certo estigma devido a sua forte identidade 

com a música estrangeira(estadunidense e britânica). Para os conservadores da época, o 

instrumento estigmatizava a música brasileira.A guitarra também era identificada como 

referência de modernidade, fato que incomodava alguns críticos e jornalistas preocupados 

com a “tradição” do violão na MPB (VISCONTI, 2009: 2). A inserção da guitarra na 

música brasileira é marcante e decisiva nos anos 80, com as bandas de Rock. A partir da 

década de 1980 começam a fazer sucesso novos gêneros musicais, que recebiam fortes 

influências do exterior. Surge o punk e a new wave. O Rock in Rio, no início dos anos 80, 

serviu para impulsionar o rock nacional. O Brock trazia uma temática fortemente urbana, 

tratando de temas sociais, juvenis e amorosos. Surgem várias bandas musicais, tais como: 

Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Titãs, Kid Abelha, RPM, Plebe Rude, Ultraje a 

Rigor, Capital Inicial, Engenheiros do Hawaii, Ira! e Barão Vermelho. Também fizeram 

sucesso cantores em carreira solo como: Rita Lee, Lulu Santos, Marina Lima, Lobão, 

Cássia Eller etc. O som das guitarras elétricas sempre estava presente e em destaque.O 

mercado fonográfico adquiriu um aumento significativo na capacidade de gravação, 

produção e distribuição.  Armandinho surge com a guitarra baiana, uma fusão do 

bandolim com o par elétrico. O timbre desse instrumento trouxe novas sonoridades para a 

MPB. Interpretações e composições de músicos como Pepeu Gomes, Hélio Delmiro, 

Heraldo do Monte, Fredera e Pulo Bellinati, se tornaram referências para a guitarra 

brasileira. Hélio Delmiro é um instrumentista que se destacou na MPB por ter contribuído 

de forma significativa no desenvolvimento de uma “escola” de guitarra genuinamente 

brasileira. De acordo com as pesquisas realizadas, concluímos que a história da guitarra 

no Brasil está relacionada com momentos do desenvolvimento das indústrias, do mercado 

fonográfico, surgimento do violão elétrico, popularização do rock, período tropicalista e 

pós-tropicalismo, e com a inserção das novas tecnologias de gravação. Os objetivos 

traçados desde o inicio foram alcançados, de modo que nos ajudaram no desenvolvimento 

deste trabalho. Na busca para encontramos os resultados significativos, vimos à 

importância da guitarra em vários gêneros musicais, desde o seu surgimento até os dias 

atuais. Para tanto, viu-se a influência da guitarra elétrica no desenvolvimento da música 

brasileira. O instrumento rompeu barreiras impostas pela Bossa Nova, e conseguiu 

conquistar um espaço significativo na MPB. Músicos como Caetano Veloso incluiu a 

guitarra elétrica em seus arranjos mudando a simbologia desse instrumento, que era visto 

como um instrumento que americanizava as músicas brasileiras. Esperamos que outros 

pesquisadores possam achar subsídios para produzir futuras pesquisas a partir deste 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Violão Elétrico Figura 3- Guitarra Elétrica 
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Palavras-chaves: Guitarra. Música Popular Brasileira. Historia da Guitarra. 

 

REFERÊNCIAS 

BAHIANA, Ana Maria. Nada Será Como Antes: MPB Nos Anos 70.  Rio de Janeiro:        

Editora Civilização Brasileira S.A, 1980. 

BORDA, Rogério. Por uma proposta curricular de curso superior em guitarra elétrica. Rio 

de Janeiro, 2005. 138f. Dissertação (Mestrado em Música). Instituto Villa-Lobos, 

Universidade do Rio de Janeiro. 

COELHO, Rafael Senra. Dois lados da mesma Viagem: A mineiridade e o Clube da 

Esquina. São João Del-Rei, 2010. 114f. Dissertação de Mestrado Letras.  Universidade 

Federal de São João Del-Rei. 

FAVARETTO, Celso.  Tropicalismo: a canção popular transformada e fortalecida. Ciência 

Hoje, Rio de Janeiro, v. 48, n. 284, p. 22-27, 2011. 

NAPOLITANDO, Marcos. A música popular Brasileira (MPB) dos anos 70: Resistência 

política e consumo cultural. 2002. Disponível em: 

TINHORÃO, José Ramos. História Social da Música Popular Brasileia:. 1ª São Paulo:           

editora 34 Ltda, 1998. 

VISCONTI, Eduardo.  A trajetória da guitarra no Brasil. 2009. Disponível em: <http: 

www.musicosdobrasil.com.br//>. Acesso em: 01/11/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  1029 

O CENSO DA VARIAÇÃO LINGUÍSTICA URBANA DE SÃO LUÍS E DE SEU 

CONTINUUM GEOGRÁFICO. 

 

Orientanda: Márgilla de Sousa PIMENTEL – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Letras – CECEN\UEMA. 

 

Orientadora: Maria José Quaresma VALE. 

Profª. do Departamento de Letras – CECEN\UEMA. 

 

O Censo da Variação Linguística Urbana de São Luís e de seu continuum geográfico - 

etapa II tem como objeto o levantamento de variedades sociolinguísticas do português 

brasileiro produzidas em São Luís e no seu continuum geográfico São José de Ribamar, 

Paço do Lumiar e Raposa, em suas áreas urbanas e semiurbanas, com o objetivo de 

descrever os diversos usos linguísticos do português falado em São Luís e sua sequência 

geográfica; traçar o perfil sociolinguístico, em nível fonético-fonológico e gramatical dos 

falantes das comunidades envolvidas, utilizando, em todo o projeto, 136 (cento e trinta e 

seis) informantes para constituir um banco de dados sociolinguísticos oferecendo 

condições teste e desenvolvimento de teorias linguísticas pelos diversos segmentos e 

setores componentes dos Centros de Educação da Universidade Estadual do Maranhão: 

estudantes e professores. O objeto da pesquisa é descrever o português falado em São Luís 

e em municípios que compõem a região metropolitana da capital no continuum geográfico 

Soa Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa para traçar o perfil 

sociolinguístico, em nível fonético-fonológico, morfológico e sintático dos falantes das 

comunidades envolvidas, utilizando-se 136 (cento e trinta e seis) informantes. Estabelecer 

comparações, em nível regional e nacional, com estudos já realizados, salientando 

divergências dialetais e semelhanças em usos sociolinguísticos. Oferecendo condições para 

teste e desenvolvimento de teorias linguísticas por pesquisadores locais (alunos e 

professores maranhenses), e desenvolver condições para formação de novos pesquisadores 

e subsídios para programas educacionais. A metodologia da pesquisa é a adotada pela 

sociolinguística quantitativa, criada por Labov (1966, 1969, 1972, 1974, 2006, 2008) em 

seus diversos trabalhos com os usos linguísticos do inglês em cidades norte-americanas. 

Adota-se então o método quantitativo que olha tanto para a organização das formas 

linguísticas quanto para a sua significância social. Como essa é uma pesquisa dialetal com 

o objetivo de conhecer tanto a estrutura linguística quanto a estrutura social de falantes de 

São Luís e de suas cidades metropolitanas, foram coletados dados de falantes que possam 

assegurar uma representatividade da fala maranhense: cento e trinta e seis ao todo. A 

pesquisa está sendo desenvolvida em três principais fases: Fase de coleta de dados, Fase de 

redução e apresentação de dados e Fase de interpretação e explicação dos dados coletados. 

A Sociolinguística Quantitativa com sua metodologia de investigação sobre a relação entre 

a língua e a uma comunidade de fala. Essa corrente teórica, também chamada variacionista, 

procura sistematizar as variações da língua falada por meio de pesquisas que levam em 

conta fatores extralinguísticos, como classe social, idade, sexo, escolaridade, entre outros, 

a fim de demonstrar a interdependência entre o conteúdo linguístico dos falantes e o meio 

social em que vivem. Dedicando-se à pesquisa sociolinguística, seguindo um modelo 

quantitativo, e preocupado especialmente com a descrição das variações linguísticas numa 

mesma comunidade de fala, Labov insistiu repetidas vezes nas contradições entre os 

resultados de suas pesquisas e a teoria da deficiência linguística, ele dedicou a lógica que 

atribuía à privacidade linguística que eram as dificuldades de aprendizagem, na escola, das 

classes menos favorecidas. O Variacionismo foca a sistematização das variedades 

linguísticas por meio da documentação e descrição dos usos, ou seja, sistematiza a língua 
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falada de forma a estudar a estrutura e evolução, no caso brasileiro, do Português Brasileiro 

(PB) no contexto social da comunidade em que se pratica a fala. Essa abordagem teórica é 

considerada quantitativa por envolver a análise de volumoso número de dados produzidos, 

implicando, necessariamente, a utilização de instrumentos estatísticos para o tratamento 

dos dados. Ela é também conhecida como Sociolinguística Laboviana, pois foi com a 

publicação, no ano de 1972, da obra Sociolinguistic Patterns, por William Labov, que esta 

área dos estudos da linguagem recebeu um maior reconhecimento científico devido à 

divulgação de estudos específicos da área. As entrevistas do projeto da Etapa I foram 

distribuídas por diferentes áreas que se dividem da seguinte forma: área 1: bairros Centro, 

Madre de Deus, Monte Castelo, Alemanha e adjacências; área 2: Itaqui-Bacanga, 

compreendendo os bairros Anjo da Guarda, Vila Embratel, Vila Nova e adjacências; área 

3: bairros Cohab, Turu, Divinéia, Olho DAgua e adjacências; área 4: São Cristóvão, 

Cidade Operária, Cidade Olímpica, Jardim América e adjacências. No projeto exposto, a 

área selecionada foi a 1 que os compreende os bairros do Centro, Madre Deus, Monte 

Castelo, Alemanha, João Paulo e adjacências. As entrevistas foram feitas através de 

gravações com perguntas e respostas a um questionário guia de entrevista, composto de 

tópicos para conversação que levam as narrativas de experiência pessoais, tendo um 

diálogo informal com o entrevistado a fim de se obter um corpus representativo do 

vernáculo das comunidades em estudo para obter uma amostra de fala o mais natural 

possível. Os temas discutidos são das mais diversas características que retratam as 

memórias da infância e da juventude, religião, hobbies, política entre outros. Após a 

gravação o entrevistado responde um questionário social com seus dados pessoais, 

escolares e profissionais. As abordagens das entrevistas se deram pelas seguintes etapas na 

fase inicial foi utilizada a coleta de dados dos entrevistados por meio de fatores que 

diferenciam o seu nível de escolaridade, faixa etária, classe social entre outros. As 

amostras da área 1 foram coletadas 22 (vinte e duas) gravações no total de 136 (cento e 

trinta e seis) informantes das comunidades de São Luís, São José de Ribamar, Paço do 

Lumiar e Raposa. Os dados coletados estão sendo transcritos através de meios eletrônicos 

utilizando o modelo do Alfabeto Fonético Internacional (AFI), criado em 1888 pela 

Associação Internacional de Fonética, cuja sua última atualização foi datada de 1996. O 

Alfabeto Fonético é constituído por símbolos que representam os sons básicos mais 

frequentes nas línguas do mundo. Diante do exposto percebeu-se que a Sociolinguística 

Quantitativa com sua metodologia de investigação acerca da relação existente entre língua 

e uma comunidade de fala que sintetiza o uso da língua falada através de pesquisas 

considerando também fatores externos, ou seja, fatores extralinguísticos como a classe 

social, o sexo, a faixa etária e o nível de escolaridade. Na presente pesquisa foram feitas 

entrevistas onde os dados gravados e o questionário social é de estrema importância, por 

que com esses fatores os resultados que serão obtidos vão contribuir para os resultados 

finais. A pesquisa não foi totalizada, pois, o seu resultado final ainda não foi obtidos onde 

os dados ainda estão sendo transcritos. 

 

Palavras-chaves: Sociolinguística. Variação Linguística.  Labov. 

 

REFERÊNCIAS 

GUY, Gregory; ZILLES, Ana. Sociolinguística quantitativa: instrumental da análise. 

São Paulo: Parábola, 2007. 

LABOV, William. Contraction, deletion, and inherent variability of the English 

copula. Language: LSA, Baltimore, v. 45, n. 4, p. 715-762, 1969.  



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  1031 

MOLLICA, Maria Cecília; BRAGA, Maria Luiza (Orgs.). Introdução à Sociolinguística: 

o tratamento da variação. São Paulo: Contexto, 2003.  

SANKOFF, David. Sociolinguistics and syntactic variation. In: Linguistics: the 

Cambridge survey. Frederick J. Newmeyer (ed.). Cambridge: Cambridge University 

Press, 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  1032 

AS PECULIARIDADES DA HIDRONÍMIA DA REGIÃO DE BALSAS, SUL DO 

MARANHÃO. 
 

Orientanda: Maria de Fátima Barbosa de SOUSA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Letras – UEMA/CESBA. 

 

Orientadora: Maria Célia Dias de CASTRO. 

 

O Projeto “As Peculiaridades da Hidronímia da Região de Balsas, Sul do Maranhão” é 

resultado das pesquisas vinculadas ao Programa de Pesquisa de Iniciação Científica - 

PIBIC/UEMA, além de que este trabalho faz parte dos estudos do grupo Língua Cultura 

História e Poder – LINCHI, da UEMA/CESBA, coordenado pela prof.ª. Drª. Maria Célia 

Dias de Castro. As pesquisas têm como objetivo o estudo dos fenômenos linguístico-

onomásticospresentes nos hidrônimos da região de Balsas-MA, associados a esses 

possíveis fatos da história da colonização deste Estado que podem ter influenciado na 

denominação desses nomes. Chama a nossa atenção a diversidade de nomes atribuídos às 

fontes d’água como as nascentes, olho d’água, minadouros, minas, cacimbas, córregos, 

ribeirões, riachos, rios, lagos, lagoas, grotas, brejos, cachoeiras, poços, portanto, dos 

hidrônimos da região de Balsas, assunto este que, pesquisado, pode revelar as motivações 

para a escolha dos nomes, o que nos levou a dar início a este estudo. Portanto, fazer uma 

análise linguística com base nas denominações que as pessoas atribuíram a esses acidentes 

hidrográficos. A fundamentação teórica baseia-se nos estudos da Onomástica, ou seja, no 

estudo linguístico dos nomes próprios, compreendendo a toponímia, o estudo dos nomes 

próprios de lugares, com a subclassificação hidronímia, o estudo dos nomes dos cursos 

d’água.Os principais autores da onomástica são Dick (1990; 1992), Castro (2012), 

Menezes (2006), Carvalhinhos (2007; 2008). Esses estudos são subsidiados pelos 

conhecimentos históricos e de geografia, os quais têm como principais referências sobre a 

colonização do Maranhão Cabral (1992), Ribeiro (2002 [1815; 1819; 1819]) e Carvalho 

(1924). Para a pesquisa etimológica, alçamos mão do dicionário Houaiss e Villar (2001-

2007). Como o objetivo geral é analisar os nomes próprios dessas fontes d’água ou 

hidrônimos da região de Balsas e investigar as motivações das respectivas denominações, 

os objetivos específicos para atingir esse geral são: i) selecionar os nomes dos cursos 

d’água do município;  ii) descrever etimologicamente esses hidrônimos; iii) identificar as 

motivações das denominações desses acidentes;iv)  classificá-los com base no modelo de 

Dick (1990; 1992) e na proposta de Castro (2012); v)  relacionar as denominações com 

possíveis fatos históricos. Na metodologia, que tem como base além da Onomástica os 

pressupostos da Linguística Histórica, foram realizadas as seguintes etapas: o estudo 

bibliográfico sobre língua-toponímia e sobre a colonização do Maranhão; a seleção inicial 

dos nomes das fontes d’água a partir das obras lidas e da relação de nomes das fontes, 

citadas nas Cartas Geográficas do Exército de 1:100.000; informações citadas em 

entrevistas com os informantes Heliodoro Sousa, João Fonseca dos Santos (in memoriam), 

Abraão da Silva Lira e  com o Geógrafo Adelúcio Ramos Moraes; a categorização, de 

acordo com as taxionomias de Dick (1992). Os resultados obtidos geraram quadros que 

foram categorizados com os nomes dos diferentes cursos d’água com títulos, como 

exemplo “Hidrônimos que representam os cursos d’água ‘ribeirão’”. Nesses quadros foram 

considerados os nomes dos hidrônimos (riacho Água Branca, riacho Araçá, riacho Bacaba, 

Brejo Grande), a etimologia deles de acordo com Houaiss e Vilar (2001) Bacaba (Tupi 

ïwa'kawa (deï'wa 'fruta' + 'kawa 'gorda, graxa'); cp. macaba; f.hist. 1817 bacába, 1833 

bacaba), a classificação hidronímica de acordo com as sugestões das taxionomias de Dick 

(1990; 1992) Bacaba – vegetal; a motivação (se planta, morador, fato ocorrido, entre 
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outros) e o modo de referência, se causal, quando ocorre uma relação direta entre o nome e 

o referente (rio, riacho), ou descritiva, quando o nome revela as características do lugar. 

Assim, chegamos com um número bastante produtivo dos hidrônimos como poe exemplo 

“riachos”, em que as classificações mais produtivas foram as dos vegetais (Bananeira, 

Buriti, Buritizal, Jatobá, Sucupira); a dos animais (Peixe, Boto, Caititu, Tigre, Cascavel); e 

a dos acidentes hidrográficos (Lagoa, Poço, Correntinho, Brejinho, Grota). Estas 

recorrências revelam que o homem do campo, ao atribuir os nomes dos cursos d’água, 

utiliza-se da própria natureza como motivação para essa denominação e que os hidrônimos 

são escolhidos de forma não arbitrária, isto é, motivada; na maioria dos cursos d’água 

catalogados, a etimologia desses nomes ajuda a revelar qual é a motivação deles, pois 

quando lemos a forma dos nomes já compreendemos qual foi a motivação que levou à 

escolha do nome. 

 

Tabela 1 - Hidrônimos que representam os cursos d’água “brejo”. 

Hidrô

nimos 

Etimologia Classificação Motivação REF 

Causal Descriti

va 

África Top. do lat. África 

(donde o Gr. 

Aphriké), nome 

dado aos 

Romanos 

(Salústio, Jugura, 

17;).  

Nomes 

próprios de 

cidades, 

estados, países. 

Área plana, 

muito seca, de 

clima parecido 

com o da África 

(SOUSA, 2013).   

X  

Águas 

Claras 

Top. Águas 

fem.substv. do 

adj. claro; ver 

clar-; f.hist. 

sXVcrara. 

Escala 

cromática. 

Denominação 

causada pela 

concentração 

das águasclaras 

deste brejo 

(MORAES, 

2013). 

 X 

Banan

eira 

Banana + -

eirasuf.fem. us. 

para plantas; 

verbanan-; 

f.histidade . 1593 

bananeyras, 1782 

bananeira. 

Vegetais.  Tem essa 

denominação 

pela existência 

de Bananeiras 

na região 

(MORAES, 

2013). 

 X 

Fonte: a autora 

 

Palavras-chaves: Cursos d’Água. Região de Balsas. Sul do Maranhão. 
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INICIAÇÃO A PESQUISA QUALITATIVA: ESTRATÉGIA E PLANEJAMENTO 

NO EXEMPLO DO RESGATE E DA COMPILAÇÃO DE MÚSICAS 

FOLCLÓRICAS MARANHENSE NO ENSINO MUSICAL DE CRIANÇAS NO 

MARANHÃO. 

 

Orientanda: Maria do Nascimento SILVA COLVER – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de licenciatura em Música – CECEN/UEMA 
 

Orientador: Christoph Clemens KÜSTNER. 

Prof. do Curso 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 
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acompanhamento do piano e também maneiras de compreender a realidade das escolas 

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-chaves: Música folclórica maranhense; séries iniciais; canção 
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A CATÁFORA E A ANÁFORA COMO ESTRATÉGIAS DE REFERENCIAÇÃO 

USADAS POR ALUNOS DE LETRAS NA CONSTRUÇÃO DE TEXTOS 

ARGUMENTATIVOS. 

 

Orientanda: Vanusa Cristina Silva dos SANTOS- Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Letras- CECEN/ UEMA 

 

Orientadora: Venúzia Maria Gonçalves BELO. 

Profª. Ma do Departamento de Letras- CECEN/ UEMA 

 

Partindo-se da premissa já muito repetida de que a escrita é um processo não um produto, 

pode-se afirmar, portanto, que esse processo é composto por uma variada gama de relações 

de construção, de modo a tornar o processo de escrever infindo para quem o escreve, lê e 

para quem faz da escrita objeto de estudo. É com vistas a manter a última concepção que se 

tenciona analisar, à luz do processo de referenciação, textos de redações produzidas por 

alunos de Letras / CECEN. A abordagem teórica- metodológica que fundamenta a presente 

pesquisa é o uso de estratégias de referenciação- anafóricas e catafóricas - em textos 

argumentativos, contribuindo assim para as reflexões sobre o ensino aprendizagem de 

Língua Portuguesa. Para subsidiar as considerações aqui formuladas sobre texto, torna-se 

oportuno firmar que a concepção de texto aqui adotada tem como base o pensamento de 

Kock, condensado no conceito: “O texto como uma manifestação verbal constituída de 

elementos linguísticos intencionalmente selecionados e ordenados em sequência, durante a 

atividade verbal, de modo a permitir aos parceiros, na interação, não apenas a 

depreensão de conteúdos semânticos, em decorrência da ativação de processos e 

estratégias de ordem cognitiva, como também a interação (ou atuação) de acordo com 

práticas socioculturais. (Kock, 2001, p. 454.)”. Concebendo-se o texto como uma 

atividade de interação, Roncarati (2010, p. 42), “considera a referência como a base da 

significação e dos referentes, como objetos de discurso, entidades alimentadas e 

sancionadas pela atividade discursiva”.Nessa perspectiva de se considerar o objeto do 

discurso como elemento da atividade discursiva, elemento textual, sem, necessariamente 

fazer referência ao mundo real, Kock (2005 p. 33-34) ainda enfatiza acerca dos objetos do 

discurso que não devem ser confundidas com a realidade extralinguística, mas (re) 

constroem-se no próprio processo de interação: a realidade é construída, mantida e alterada 

não apenas pela forma como nomeamos o mundo, mas, acima de tudo, pela forma como, 

sociocognitivamente, interagimos com ele. É, pois, a esse objeto de discurso que a cadeia 

referencial do texto pode se referir, remeter ou retomar. Isso implica dizer que o processo 

de referenciação em um texto é construído relacionando-se as expressões referenciais a um 

objeto de discurso (neste relatório também denominado referente) construído no texto, ou 

seja, uma remissão exofórica, como no uso de um dêitico, pode não se construir em uma 

estratégia de referenciação. Nesta pesquisa foram explorados os processos de 

referenciação- anáforas e catáforas- usados na construção de textos argumentativos. 

Primeiramente foram produzidas as propostas de produção textual, com enfoque na 

construção de textos argumentativos, para serem aplicadas em salas de aula do Curso de 

Letras/CECEN. A partir desse processo, e de posse do material produzido, iniciou-se um 

esquadrinhamento dos textos, buscando produzir um levantamento acerca do uso dos 

mecanismos de referenciação usadas nessas produções textuais. Foram analisadas na 

primeira fase da pesquisa vinte redações do quarto período e, na segunda fase foram 

analisadas dez redações dos alunos do primeiro período de Letras. Nos textos - corpus - 

escolhidos, as estratégias de referenciação observadas foram à anáfora e a catáfora sendo a 

primeira com maior incidência. Observou-se o uso do pronome demonstrativo e de 
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estratégicas pronominais com grande incidência nos textos dos alunos. Na categoria 

anafórica com o uso dos pronomes buscou-se relacionar de maneira enfática o uso destes 

nos textos dos alunos para mostrar que a progressão referencial pode sumarizar-se todo um 

texto anterior por meio de uma forma pronominal, ou seja, um encapsulamento que pode 

ser feito por meio de um pronome, como “isto”, “isso”, “aquilo”, “esse”, “este”, 

“aquele”etc. Para objetivo de nosso trabalho foram utilizados os pronomes demonstrativos 

e estratégias pronominais. Na tabela 1 demonstram-se os percentuais de uso de estratégias 

anafóricas com pronomes demonstrativos e pronomes demonstrativos + nome das 20 

redações do 4º período. 

 

Tabela 1 

ESTRUTURA LINGUÍSTICA 

 

MÉDIA PERCENTUAL DE USO POR 

REDAÇÃO  

 

Pronome demonstrativo 

 

45% 

Pronome demonstrativo + Nome 

 

70% 

 

Nesse sentido, pode-se elencar alguns pontos importantes observados na pesquisa: a 

incidência maior de estratégias anafóricas nos textos – percebe-se a escolha dos autores 

recai, principalmente, sobre o uso do pronome demonstrativo para efetuar a referenciação e 

consequente encapsulamento nos textos; há uso o mais intenso do pronome demonstrativo 

como estrutura linguística referencial- nessa categoria pode-se notar que os autores usam 

intensamente essa estrutura, pois exercem, assim, duas funções: rotulam uma parte do 

contexto que o antecede (pode ser um acontecimento, uma desgraça, uma hipótese) e 

institui um novo referente que poderá constituir um tema especifico para os enunciados 

seguintes e, houve poucas incidências de estratégias catafóricas nos textos-corpus: nesse 

quesito podemos observar que os autores fazem uso pouco significativo o que mostra que 

os falantes mesmo na escrita com registro formal nem sempre conhecem as recomendações 

da gramática normativa. Na tabela 2 demonstram-se os percentuais de uso de estratégias 

anafóricas com pronomes demonstrativos e pronomes demonstrativos + nome das 10 

redações do 1º período. 

Tabela 2 

ESTRUTURA LINGUÍSTICA 

 

MÉDIA PERCENTUAL DE USO POR 

REDAÇÃO  

 

Pronome demonstrativo 

 

20% 

Pronome demonstrativo + Nome 

 

70% 
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Podemos notar que os autores da tabela 2 fazem pouco uso de pronomes em seus textos 

isso mostra que: os pronomes demonstrativos foram poucos ocorrentes, verificamos que os 

alunos do primeiro período, recém-chegados à universidade, e por terem proximidade com 

os estudos pré-vestibulares, fazem o uso mais “adequado”, ou seja, seguem as 

recomendações de acordo com a gramática normativa, dos pronomes demonstrativos, 

usados como estratégias de referenciação, em seus textos e, quanto ao uso das expressões 

nominais, esse foi mais recorrente, podendo ser considerados os mesmos motivos de uso 

dos pronomes demonstrativos. Considerando a linguagem como um instrumento de 

interação, em constante transformação, buscou-se analisar redações de alunos do curso de 

Letras da UEMA, enfocando-se os pronomes, formas remissivas não referenciais, com o 

intento de descrever as estratégias de referenciação utilizadas. A cadeia referencial do 

texto-corpus não se fundamenta somente na correferencialidade , mas sobressai-se a 

ocorrência de duas formas pronominais utilizadas na referenciação de maneira recorrente, 

de modo a apresentar as estratégias mais frequentes que é exatamente à retomada por 

pronome. Esse fato sugere a preocupação do autor em manter a progressão textual de 

maneira bem explícita, impelindo também pela orientação argumentativa do texto, 

previamente indicada.  

 

Palavras-chaves: Referenciação. Anáfora. Catáfora. 
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3.8 ENGENHARIAS 

3.8.1 Civil 
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AVALIAÇÃO E CORRELAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS DAS 

LAJES COM VIGOTAS EM CONCRETO ARMADO E LAJES COM VIGOTAS 

PROTENDIDAS. 
 

Orientanda: Gilcyvania Castro Corvelo COSTA – Bolsista PIBIC/UEMA.  

Acadêmica do Curso de Engenharia Civil – CCT/UEMA. 

 

Orientador: Eduardo Aurélio Barros AGUIAR. 

Prof. Dr. do Departamento de Engenharia das Construções e Estruturas - CCT/UEMA. 

 

Lajes premoldadas unidirecionais são lajes formadas por elementos premoldados, 

chamados de vigotas, onde estes tem por finalidade resistir aos esforços de tração; por uma 

capa de concreto moldado in loco, responsável pelos esforços de compressão e por um 

material de enchimento de pequeno peso próprio localizado entre as nervuras (CHUST E 

FIGUEREDO, 2007). As lajes premoldadas unidirecionais são assim chamadas pois 

quando comparadas as lajes maciças, se comportam semelhante a uma laje armada em uma 

direção. No mercado da construção civil os principais tipos de vigotas que compõem esse 

tipo de laje são: em concreto armado, treliçada e protendida. Sendo esta última o modelo 

ainda pouco explorado no Maranhão, porém de grande empregabilidade nos estados 

sulistas. Devido o ganho de vantagens trazidas por esse tipo de vigota e para atender um 

novo paradigma de mercado ditado pela sociedade tecnológica, a presente pesquisa teve 

por objetivo realizar uma comparação entre dois tipos de lajes premoldadas: a já 

comumente usada na região que é a composta por vigotas em concreto armado, e a 

inovação do mercado que é a composta por vigotas protendidas. Foi verificado as 

semelhanças e contrariedades contidas na fabricação, processo de montagem, transporte e 

capacidade resistente de ambos modelos. Observou-se que no modelo tradicional no 

processo de fabricação, é utilizado a armadura passiva que absorve esforços de tração, 

porém com uma certa limitação de metros a vencer, como de 4 a 6 metros, e havendo 

deformabilidades excessivas nas lajes, não atendendo mais ao Estado Limite de Serviço 

(ELS), além de utilizar para este vão, 3 a 4 linhas de escoramentos. Ainda na sua 

fabricação, constatou-se a utilização de materiais de resistência média: o concreto com 

uma resistência característica de 18MPa em geral, e o aço de categoria CA-50 (tensão de 

escoamento de cálculo de 500MPa). Já em seu processo de corte, transporte e montagem, 

revelou-se o imenso cuidado com o corte das vigotas, verificando sempre o projeto, para 

então obter-se o vão real para o fim que foi solicitado. O transporte deve ser cuidadoso, 

para que o modo de locomover e transportar as peças não introduza esforços não previstos 

em cálculo, e sua montagem deve ser feita sempre observando a planta de montagem, para 

respeitar o sentido das vigotas. As vigotas protendidas, no seu processo de fabricação, 

passam por uma fase chamada de pré-tração. Esse sistema consiste em introduzir na 

armadura contida na base de concreto da vigota esforços prévios de tração: o alongamento 

dos aços permite que se reduza ou anule os esforços de tração da peça quando submetidas 

às cargas em serviço. Após o alongamento dos cabos, estes são ancorados na cabeceira da 

pista de protensão, realizando-se então a concretagem e a posterior liberação desses cabos 

formando-se a contra-flecha (leve e quase imperceptível arqueamento da peça para cima, 

resultante da tendência dos cabos a voltarem a sua posição original). Após a concretagem, 

em apenas 72 horas, as vigotas já podem ser desmoldadas e submetidas a corte. Verificou-

se ainda em visitas às fábricas locais, que os materiais utilizados na fabricação das vigotas 

protendidas são de resistência mais elevada quando comparada ao modelo convencional; o 

concreto possui resistência de 40 a 45 MPa, isso deve-se ao fato de o concreto precisar 

resistir aos esforços da protensão dos aços, onde estes por sua vez, também possuem 
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resistência 2,5 vezes maior que o aço da vigota em concreto armado. Quanto ao processo 

de corte, transporte e montagem verificou-se total semelhança com os cuidados dispostos 

às vigotas convencionais. Sua utilização em construções residenciais e comerciais, devido 

a protensão dos aços, chegam a vencer até 10 metros de vão, ou seja, vão muito maior e 

mais atraente do que o obtido pelas vigotas em concreto armado, o que ainda permite 

redução nas linhas de escoramento, chegando-se a se utilizar apenas 2 linhas de 

escoramento nessa extensão de 10m, economizando tanto com o escoramento em si quanto 

com a mão-de-obra. Apesar de tantos benefícios, foi verificado que o sistema que utiliza 

esse tipo de vigota perde um pouco de seu contraventamento, visto que esse tipo de laje 

não possui comportamento monolítico com o resto da estrutura. 

 

                                 
Fig. 1(a)                                                                            Fig. 1(b) 

Fig.1 – (a) Aços protendidos; (b) Pista de protensão com vigotas moldadas. 

 

As lajes com vigotas em concreto armado e as lajes com vigotas protendidas ainda foram 

estudas e comparadas sob o aspecto de funcionamento estrutural. O estudo de sua 

capacidade resistente e de serviço foram analisadas através de simulações computacionais, 

onde no software Eberick V8 foi possível obter a configuração deformada de ambos 

modelos de lajes quando submetidas a uma faixa de carregamento acidental que variou de 

150kgf/m² a 400kgf/m², foi alterado também a espessura do capeamento de concreto (5cm 

e 6cm) e o material de enchimento (lajotas cerâmicas e EPS). Para um painel de lajes 

comum, com vãos usuais da sociedade local, obtemos valores de deslocamentos verticais 

(flechas) máximos no painel para cada tipo de combinação de 

carga/capeamento/enchimento, podemos concluir que as lajes com vigotas protendidas 

apresentam comportamento bem mais satisfatório, visto que seus deslocamentos máximos 

foram menores em todas as combinações realizadas. A redução de deslocamentos ao 

substituirmos as vigotas convencionais pelas protendidas em um modelo de laje com 

material de enchimento de lajotas cerâmicas e espessuras de capeamento de 5 e 6 

centímetros, variou em média 14,22% do deslocamento do painel de lajes com vigotas 

convencionais, o que representa uma diferença de deslocamentos extremamente 

significativa. Já para o modelo onde para mesma faixa de variação de carregamento 

acidental e para mesmas espessuras de carregamentos, porém com material de enchimento 

de EPS, verificou-se uma redução bem menor entre os deslocamentos dos dois tipos de 

lajes; a redução média foi de apenas 1,74% do deslocamento máximo do painel de lajes 

com vigotas em concreto armado em relação ao de lajes com vigotas protendidas. Diante 

disso, concluímos que para a sociedade local seria mais interessante o uso das lajes com 

vigotas protendidas devido os diversos benefícios expostos no decorrer da pesquisa, 

porém sendo utilizado, de preferência, a lajota cerâmica como material de enchimento, já 

que o custo para obtenção da mesma é menor que para obtenção do EPS e que quando 

comparadas, para o EPS foi verificado reduções insignificantes de deslocamentos para os 

dois modelos de lajes em estudo. 
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                          Fig. 2(a)                                                                                     Fig. 2(b) 

Fig. 2 – (a) Planta baixa do pavimento tipo simulado; (b) Pórtico 3D da estrutura simulada 

 

 
                      Figura 3(a)                                                            Figura 3(b) 

Figura 3 – Carregamento x Deslocamento para modelos de lajes com capeamento de 5cm (a) Lajota 

cerâmica; (b) EPS 

 

Palavras-chaves: vigotas protendidas. Lajes. Vigotas convencionais. 
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MÉTODOS PARA ACELERAÇÃO DO RECALQUE DE ADENSAMENTO POR 

DRENAGEM RADIAL. 
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Orientador: Danilo Castro ROSENDO. 
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O estudo da aceleração do recalque de adensamento por drenagem radial se torna 

necessário quando as construções de edificações, obras de artes em rodovias e barragens, 

encontram-se sobre grandes camadas de solo mole. É de plena importância à determinação 

da magnitude de suas deformações (recalque) para o bom funcionamento das estruturas ao 

longo das suas vidas úteis, pois solos moles com características argilosas se deformam 

continuamente até uma possível perda total da sua poropressão ou pressão neutra. Esta 

pressão é caracterizada pela participação da água em suportar uma parcela das tensões 

aplicadas ao solo. O alívio destas tensões é consequência da saída de água ou da dissipação 

da poropressão, visto que o solo argiloso mole estudado apresenta uma baixa 

permeabilidade, o que dificulta a saída instantânea da água no momento do carregamento, 

e a trajetória do fluxo de água deve ser acelerada por meio de drenos radiais para uma 

diminuição dos futuros recalques. Para trabalharmos com está práticas devemos 

dimensionar uma malha de drenos verticais como descrita aqui neste trabalho, porém foi 

necessário o estudo geotécnico do solo por meios de ensaios laboratoriais logo após a 

coleta das amostras. Enfim, analisamos o solo e obtemos características físicas geotécnicas 

que nos permitiram o dimensionamento e a escolha dos drenos para o inicio do 

adensamento do solo coletado por drenagem radial cujos resultados visariam à comparação 

das deformações desta prática com o adensamento unidirecional de Terzaghi. Este Ensaio 

de Adensamento Edométrico (NBR 12007/1992 – Ensaio de Adensamento 

Unidimensional) foi lançado por Terzaghi na década de 20, com a ótica de reproduzir em 

laboratório as condições da Teoria do Adensamento Unidimensional por uma Prensa de 

Adensamento ilustrada na Figura 1. De modo a prever não somente a grandeza e a 

velocidade das deformações que ocorrem em construções sobre terrenos de solos moles, 

como também a velocidade de dissipação da poropressão através de parâmetros obtidos no 

respectivo ensaio. O gráfico 1 representa a curva gerada após a análise dos gráficos 

gerados durante o ensaio, cujo o Coeficiente de Adensamento Médio foi de 2,7005*10
-5 

cm/s: 

 
Figura 1 - Equipamento de adensamento unidimensional do Laboratório de Solos e 

Pavimentação (LSP) – UEMA. 
Fonte: LIMA, T.C., 2014 
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Através dos ensaios realizados e com os dados extraídos dos gráficos, podemos dimensionar os 

geodrenos da caixa de adensamento ilustrada na Figura 2 e listados em seguida o 

dimensionamento dos drenos: 

 

 
Figura 2 - Modelo experimental reduzido com 250Kg de solo argiloso mole submerso em água. 
Fonte: LIMA, T.C., 2014. 

 

- Permeabilidade média Vertical (cm/s):   Kv = 2,7005*E-5 cm/s ; 

- Permeabilidade Horizontal (cm/s):   Kh = 1,5*Kv ... Kh = 4,051*E-5 cm/s ; 

- Coeficiente de adensamento médio Vertical:   Cv = 6,507*E-3 cm²/s ; 

- Coeficiente de adensamento Horizontal:      Ch = 9,7605*E-3 cm²/s ; 

- Permeabilidade Horizontal Amolgada:    K’h = 1,6204*E-5 cm/s ; 

- Malha do tipo quadrada; 

- Altura da camada de Argila mole (Harg = 17,00 cm); 

- Dimensões do geodreno:   10 x 0,5 cm; 

- Dimensões do Mandril de Cravação:   10 x 2 cm; 

- Diâmetro equivalente do geodreno:   Dw = 6,685 cm; 

- Diâmetro da área afetada pelo amolgamento:   Ds = 10,09 cm; 

- Drenagem somente Radial: U = Uh; 

- Espaçamento:   L = 50 cm; 

- Diâmetro de influencia de um dreno:   De = 56,5 cm; 

- Tempo desejado:   t = 15 dias ou t = 1296000 segundos; 
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Gráfico 1 – Curva de Coef. De adensamento x LOG pressão (Kpa) 
Fonte: LIMA, T.C., 2014. 
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- Parâmetro para consideração do amolgamento: Fs = 0,6175; 

- Parâmetro F(n): F(n) = 3,38; 

- Fator tempo para drenagem horizontal: Th = 3,963; 

- Grau de Adensamento médio da camada: Uh = 99 %. 

 

Enfim, o tipo de dreno foi selecionado e os ensaios foram realizados e analisados para o 

entendimento do solo que trabalhamos, em seguida através das equações tridimensionais 

podemos efetivar o dimensionamento da malha de geodreno como listados anteriomente.  Porém 

não foi possível nesta oportunidade realizarmos o ensaio final de adensamento no modelo 

reduzido confeccionado ao longo da pesquisa e como sugestão para a continuidade desta 

pesquisa, a caixa de adensamento deverá se comportar como uma longa camada de solo mole. 

Isto é, a altura da caixa de adensamento deverá ser no mínimo 5 vezes maior que as dimensões 

laterais, com a finalidade priorizar a drenagem radial. Portanto, este trabalho servirá como 

motivação para novas pesquisas nesta área do conhecimento, além de proporcionar novos 

conhecimentos sobre os estudos dos solos moles cujas fontes de pesquisa são rarefeitas em nossa 

região. Uma sequencia para o dimensionamento de geodrenos foi simplificada e esta servirá 

como fonte de pesquisa para alunos do curso de graduação em Engenharia civil. 

 

Palavras – chaves: Adensamento. Solo Mole. Drenagem Radial 
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3.8 ENGENHARIAS 

3.8.2 Mecânica 
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O presente trabalho apresentou os processos de dimensionamento e construção de um 

concentrador solar disco parabólico destinado a aquecer um motor Stirling para gerar 

energia mecânica. Objetivou-se com este trabalho: a) Construir um concentrador solar 

disco parabólico e adaptá-lo ao sistema para obtenção de um melhor desempenho; b) 

Estudo e seleção da estrutura do concentrador solar; c) Modelagem do concentrador solar; 

d) Seleção dos materiais para estrutura do concentrador; e) Certificar a viabilidade e 

construção do sistema através de uma bateria de testes laboratoriais. No desenvolvimento 

do trabalho se buscou cumprir o cronograma estabelecido no projeto de pesquisa. Na 

primeira etapa este trabalho buscou cumprir o cronograma estabelecido no projeto de 

pesquisa, e de maneira geral as atividades aqui realizadas foram: procedimento e 

determinação de parâmetros de projeto; estudo, definição, modelagem e dimensionamento 

das estruturas para a construção do concentrador solar. A geometria e estrutura do 

concentrador usada no simulador promoveu melhor avaliação de desempenho de alguns 

parâmetros importantes do concentrador. Na segunda etapa foi realizada a construção, bem 

como a colocação dos espelhos na superfície refletora e a realização de testes laboratoriais. 

O modelo construtivo do concentrador solar experimental foi produzido de materiais de 

fácil acesso e manuseio. Para o desenvolvimento do sistema utilizou-se uma antena 

parabólica KU de fibra de vidro e coberta por Alumínio liga 1060(99,60% de Al). Logo em 

seguida foram colados na superfície parabólica espelhos refletores. Todas estas etapas 

foram desenvolvidas tendo como bases a fundamentação teórica e os resultados de testes 

realizados. O concentrador solar proposto é uma alternativa energética ecologicamente 

correta, pois a energia solar concentrada é utilizada em sistemas de conversão de energia 

solar em energia mecânica e posteriormente a geração de energia elétrica. Esse 

equipamento representa uma contribuição significativa à política de desenvolvimento 

sustentável. Todas estas etapas foram desenvolvidas tendo como bases a fundamentação 

teórica e os resultados de testes realizados. O acoplamento de um Motor Stirling ao 

concentrador solar como atividade final apresentou bom desempenho durante os testes, o 

que significou considerado grau de ajustes e desempenho no desenvolvimento do 

protótipo. Sendo assim, pode-se concluir que: a) A geometria, a estrutura e os materiais 

utilizados no concentrador promoveram um bom resultado na avaliação de desempenho, 

pois o concentrador atingiu altas temperaturas de concentração; b) A realização do projeto 

foi suficiente para absorver conhecimentos básicos no desenvolvimento e construção de 

concentradores solares; c) A parabólica KU de fibra de vidro e coberta por Alumínio liga 

1060(99,60% de Al) e os pequenos espelhos medindo 2x2 cm e 1x1 cm apresentaram bom 

desempenho. 
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Figura. 1 - Vista Isométrica 3D do Concentrador Solar (Fonte: Arquivo pessoal de Marcio 

Silva) 

 
Figura. 2 - Montagem do Concentrador Solar (Fonte: Arquivo pessoal de Marcio Silva) 

 

Figura 3 – Sistema completo (Fonte: Arquivo pessoal de Paulo Melo) 
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Palavras-chaves: Energia Solar, Concentrador Disco Parabólico, Produção de energia. 
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PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE UM MOTOR STIRLING PARA 

UTILIZAÇÃO EM UM SISTEMA DE CONVERSÃO DE ENERGIA SOLAR EM 

ENERGIA MECÂNICA. 

 

Orientando: Rayston Werner Oliveira SOUSA – Bolsista PIBIC/UEMA. 

Acadêmico do Curso de Engenharia Mecânica –CCT/UEMA. 

 

Orientador: José Clet BRITO. 

Prof. MSc. do Departamento de Física CCT/UEMA. 

 

Colaboradores: Paulo de Melo SILVA – Graduando em Engenharia Mecânica /UEMA; 

Daniel Milhomem SAMPAIO– Graduando em Engenharia Mecânica /UEMA; Carlos 

Ronyhelton Santana de OLIVEIRA– Graduando em Engenharia Mecânica /UEMA; 
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Nas últimas décadas, o desenvolvimento de sistemas que buscam utilizar fontes de energia 

alternativa como geradores de trabalho têm crescido exponencialmente. Umas das formas 

mais viáveis e econômicas para o aproveitamento desta gama energética, na produção de 

trabalho mecânico, é a utilização do Motor Stirling ligado a um sistema concentrador solar. 

Esse dispositivo necessita de uma fonte de calor a alta temperatura, o que o torna o Estado 

do Maranhão, devido a sua localização geográfica, uma importante região devido a seu 

potencial energético solar. A presente pesquisa consistiu em projetar e confeccionar um 

Motor Stirling de escala laboratorial de forma a avaliar o desenvolvimento e a execução 

das etapas de construção e operação do mesmo. Objetivou-se com este trabalho: a) 

Adquirir um profundo conhecimento para o desenvolvimento, construção e teste de um 

motor Stirling que seja adaptado a um sistema que permita a obtenção de energia mecânica 

a partir de energia solar; b) Definir sistematicamente a metodologia para calcular as 

dimensões do motor, de acordo com os parâmetros de construção e avaliar o seu 

desempenho; c) Certificar a viabilidade e construção do sistema através de uma bateria de 

testes laboratoriais; No desenvolvimento do trabalho se buscou cumprir o cronograma 

estabelecido no projeto de pesquisa, e de maneira geral as atividades aqui realizadas foram: 

procedimento e determinação de parâmetros de projeto; estudo e definição dos tipos de 

motor Stirling, estudos e dimensionamento do motor a partir do Teorema de Schmidt; 

modelagem 3D no Programa SOLIDWORKS; estudos dos materiais que poderão compor 

o projeto; estudo, definição, manuseio e fabricação virabrequim usado no motor; estudos e 

definição das estruturas para a construção do motor; ensaios de materiais para estruturas; 

ensaios estáticos do subsistema motor/estrutura; fabricação do protótipo do motor Stirling; 

modelagem e desenvolvimento de uma base de suporte; adaptação do motor ao 

concentrador solar e realização de testes laboratoriais. Após adquirir as informações 

básicas de modelos e construção de motores Stirling, o aluno projetou o referido sistema 

proposto no plano de trabalho. Posteriormente trabalhou também na escolha dos materiais 

e componentes que foram utilizados. Depois da escolha, aquisição e preparação destes 

materiais foram feito a montagem de um modelo. O modelo construtivo do motor Stirling 

experimental foi produzido de materiais de fácil acesso e manuseio. Foi desenvolvido 

também um sistema que facilitava a troca de calor na zona fria. Logo em seguida foram 

projetados e construídos os componentes do motor (virabrequim, bielas, pistões e 

câmaras). Todas estas etapas foram desenvolvidas tendo como bases a fundamentação 

teórica e os resultados de testes realizados. Como complemento o motor Stirling  foi usado 

em um sistema acoplado a um concentrador solar. 
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Figura 1- A-Motor Stirling; B- Sistema Stirling Solar 

 

Conforme mencionado, o projeto foi realizado em diversas etapas, desta forma foram 

alcançados os seguintes resultados: a) A obtenção de um Motor Stirling em escala 

laboratorial capaz de atender os objetivos do plano de trabalho; b) Informações através do 

Teorema de Schmidt que estabeleçam e definam relações entre a geometria do Motor e 

suas variáveis de operação promovendo a melhoria e eficiência; c) Promoção do 

conhecimento científico no desenvolvimento e construção do mesmo, e, que, além disto, 

admite-se avaliar e comparar com sistemas de grande porte; d) Aquisição de resultados 

apropriados de operação de um Motor Stirling de escala laboratorial e que permitam a 

recomendação de atitudes para outros projetos de maior escala. 

 

 
Gráfico 1- A- Rotação em função da Temperatura; B- Curva de Pressão vs Volume do Motor 

 

De maneira geral, pôde-se concluir que: a) A realização do projeto foi suficiente para 

absorver conhecimentos básicos no desenvolvimento e construção do sistema  proposto; b) 

A configuração e forma construtiva do Motor Stirling Beta usado promoveu melhoria 

acentuada na avaliação de desempenho do sistema; c) Apesar de o motor ter desenvolvido 

uma boa rotação, não se torna viável a geração de energia elétrica, sendo necessárias 

algumas melhorias no motor para atingir este fim; d) O desempenho da rotação do Motor 

Stirling mostrou que o projeto e a metodologia de cálculo foram coerentes e compatíveis os 

resultados esperados, mas que podem ser melhorados.  Por fim, é certo que o referido 

projeto pode ainda ser significantemente explorado para se obter melhor entendimento dos 

fundamentos e fenômenos relacionados com o desenvolvimento de um Motor Stirling.  

Sendo assim, apesar deste referido trabalho não conseguir respostas mais conclusivas de 

situações mais avançadas, tendo a necessidade de melhor aprofundamento neste ou em 

outros sistemas experimentais, acredita-se que por meio dos resultados aqui obtidos através 

da metodologia aplicada, esta pesquisa se torne uma fonte para melhorar a compreensão no 

desenvolvimento de Motores Stirling de outros projetos de mesma natureza da comunidade 

acadêmica desta universidade.   

 

Palavras-chaves: Motor Stirling. Energia Solar. Teorema de Schmidt. 
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3.8 ENGENHARIAS 

3.8.3 Computação 
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INTERFERÊNCIA EM REDES SEM FIO EM 2,4GHz. 

 

Orientando: Douglas Henrique Costa CRUZ – Bolsista PIBIC-UEMA. 
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Orientador: Rogério Moreira Lima SILVA.  
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Desde a previsão por Maxwell (1864) e comprovação por Hertz (1887) da existência das 

ondas de rádio, buscou-se utilizar suas propriedades para a transmissão de dados usando o 

meio sem fio. Hoje, a tecnologia sem fio é uma área em constante crescimento nas redes 

públicas e tem se destacado nos sistemas de comunicação privados/dedicados. No entanto, 

o meio sem fio necessita de alguns cuidados para garantir bom desempenho e alta 

disponibilidade: vários usuários na mesma localidade influenciam no desempenho, 

obstáculos reduzem a área de cobertura e a proximidade com fontes de interferência (como 

fornos microondas) podem tornar inviável a transmissão e recepção na comunicação 

wireless. Além disso, o grande uso desse tipo de rede fez com que faixas do espectro de 

frequências (2,4GHz e 5GHz) ficassem “poluídas”, o que leva, em muitos casos, à 

interferências co-canal e/ou de canal adjacente. Deste modo, é imprescindível que sejam 

feitos estudos referentes a interferência no meio sem fio e o levantamento de informações 

em relação a atual situação da faixa de frequência proposta. Assim sendo, esta pesquisa 

contribuiu com o levantamento de informações e simulações referentes à área 

supramencionada, de modo que tal conhecimento pudesse se tornar acessível aos 

estudantes desta instituição, para que estes venham conhecer as dificuldades, muitas vezes 

ignoradas e/ou desconhecidas pelos mesmos, por trás do planejamento e implementação da 

comunicação sem fio, além de simular a situação de interferência em redes wi-fi na faixa 

de frequência de 2,4GHz para o caso do prédio do CCT-UEMA. Os dados do espectro de 

frequências do CCT foram obtidos a partir do trabalho de mestrado com título “Níveis de 

Interferência e de Radiação em Redes Sem-Fio Operando em 2,4GHz” do Marcello Vieira 

Mascarenhas. Para a coleta de dados foi utilizado um analisador de espectro Agilent 

Technologies modelo N9344C, com uma antena omnidirecional de ganho 0 dBi. Vale 

ressaltar que o analisador de espectro foi configurado em MAX_HOLD, função que 

mantém sinais máximos recebidos de uma determinada frequência e em POWER 

CHANNEL, função que calcula a potência para uma determinada largura de banda. Foram 

escolhidos oito pontos no prédio do CCT na UEMA. Os locais escolhidos para medição 

foram baseados como possíveis pontos de instalação de APs (Access Points) que pudessem 

oferecer uma cobertura indoor e outdoor no prédio, não coincidindo com os locais dos 

atuais APs em funcionamento. Em cada ponto foram coletadas 20 amostras em um período 

total de 5 minutos para cada um dos 13 canais na faixa de frequência de 2,4GHz. A partir 

desses valores, foram calculadas as médias temporais do POWER CHANNEL para cada 

canal. As medidas foram realizadas nos dias 11 e 12 de Julho de 2013 e também 29 e 30 de 

Agosto de 2013. Colhidos os dados, simulou-se uma rede local sem fio com base no 

padrão IEEE 802.11n. Paralelamente ao sinal transmitido é colocado um sinal qualquer 

com nível de potência atribuído de acordo com o pior caso (-40dB) em relação aos dados 

colhidos no prédio do CCT-UEMA. Para os testes, dois parâmetros são os mais 

importantes: o nível de potência do sinal interferente (dB) e a relação sinal ruído do canal 

de transmissão (dB). Assim, os resultados obtidos foram os seguintes: 
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Figura 01 – Resultados 1 

 

Figura 02 – Resultados 2 

 

Figura 03 – Resultados 3 

 

Figura 04 – Resultados 4 

 

Figura 05 – Resultados 5 
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Onde de cima para baixa, da esquerda para a direita, têm-se: dados transmitidos; sinal não 

equalizado; potência espectral sem equalização (dB); relação sinal ruído (dB); sinal 

equalizado; potência espectral equalizada (dB); taxa de bit (Mb/s); e BER (por pacote). 

Através dos Resultados 1 percebe-se que com SNR igual a 0dB os efeitos da interferência 

são notáveis, de modo que mesmo a modulação sendo adaptada para a quantidade mínima 

de símbolos transmitidos (modulação BPSK) ainda há perda de pacotes. Para os 

Resultados 2, tem-se que com SNR igual a 10dB a modulação é adaptada para BPSK 

(mínima possível), de modo a diminuir os efeitos da interferência, conseguindo evitar a 

perda de pacotes, com transmissão a uma taxa de 6Mb/s. A SNR é de 20dB para os 

Resultados 3, o que faz com que haja um aumento na quantidade de símbolos transmitidos 

(modulação QPSK) e consequentemente na taxa de bit, que passa a ser de 20Mb/s. Além 

de evitar a perda de pacotes. Nos Resultados 4, a SNR foi colocada em 25dB, tornando 

possível o aumento na quantidade de símbolos transmitidos (modulação 16 QAM), o que 

garantiu uma taxa de bit de cerca de 36Mb/s, sem perda de pacotes. Finalmente, para os 

Resultados 5 tem-se uma SNR de 30dB, o que garantiu que a transmissão usasse a 

modulação 64 QAM, garantindo uma taxa de bit de quase 50Mb/s, sem perda de pacotes. 

Concluído o projeto, notou-se que, além do uso da modulação adaptativa na minimização 

dos efeitos da interferência, uma WLAN que faz uso do OFDM e DSSS possui uma 

margem de robustez que permite o funcionamento ainda que haja algum sinal interferente. 

No entanto com a SNR menor, o desempenho da transmissão passa a ser a variável 

comprometida, já que esta passa a operar com baixas velocidades.  

 

Palavras-chaves: Redes Sem Fio. Interferência. Frequência. 
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APLICAÇÃO DE GEOMETRIA NA GERAÇÃO DE MALHAS BIDIMENSIONAIS 

PARA USO EM MÉTODOS NUMÉRICOS. 
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Um dos métodos mais estudados para a aproximação do resultado de problemas relativos à 

dinâmica de estruturas contínuas é o método dos elementos finitos (FEM). Em sua 

aplicação, este método é usado para obter informações sobre o modelo de comportamento 

vibracional de toda estrutura na faixa de baixa frequência.  No entanto, em muitas 

aplicações da engenharia, as vibrações de alta frequência se tornam significativos, 

nomeadamente em caso de som em transição tem que ser considerada. Em altas 

frequências, quando os comprimentos de onda tornam-se muito pequena , a utilização desta 

abordagem pode tornar-se inadequada, porque o tamanho do modelo que o FE prever a 

resposta exata torna-se demasiado grande e, por conseguinte, computacionalmente muito 

caro. Além disso, imprecisões numéricas surgem em frequências mais altas. Como o 

método representa propagação de descontinuidades fortes em velocidades e cepas com 

velocidade da onda finito, esta abordagem pode ser chamado, como distinta da (não-onda) 

método comum de elementos finitos ", o método de modelagem de elementos finitos onda 

ou onda método dos elementos finitos (WFEM).O método proposto permite descrever a 

propagação de ondas sem compor um conjunto de equações diferenciais de movimento e, 

portanto, sem a sua solução numérica aproximada. Esta abordagem é chamada de método 

de modelagem matemática direta de propagação da onda em sólidos para análise numérica 

de ondas. Foram realizados estudos sobre o método WFEM e aplicações do mesmo em 

problemas encontrados para que fosse resolvido. A partir das teorias estudadas dobre a o 

método da série de Fourier, o método de Propagação de Ondas Usando um  Modelo  de  

Elementos  Finitos  de  uma  Fatia  do  Guia  de  Ondas  (em  inglês Wave  Finite Element 

Method, WFEM) é apresentado e o problema de prever os modos de propagação e os 

números de onda  correspondentes. Procurou-se estudar e investigar a forma de aplicar 

uma carga móvel a uma  estrutura. Os resultados obtidos com a formulação de elemento 

espectral mostraram ser semelhantes aos resultados de uma análise por elementos finitos 

do guia de ondas, validando assim o método proposto. Este trabalho consistiu de tentar 

formular  uma  metodologia  para  gerar  elementos espectrais  a  partir  da  solução  

WFEM. Muitos testes  e atividades foram realizados, de acordo com os estudos. Dentre 

elas, se foi feita uma análise numérica da resposta de uma viga á força móvel. Os 

resultados são mostrados abaixo:  
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Tabela 1 – Propriedades da viga analisada. 

. 

 

Figura 1– Deslocamento no meio da viga 

sem normatização para α = 0,001 com 10 

termos da série de Fourier. 

 

 

 

Figura 2 – Deslocamento no meio da viga 

com normatização para α = 0,01 com 20 

termos da série de Fourier. 

 

 

 

Com a resolução deste problema, definimos que os resultados são satisfatórios. Sendo 

assim, foi mostrado que é possível obter uma matriz numérica de elemento espectral do 

guia de onda usando a chamada abordagem WFEM. Foi constatado  que  para  valores  de  

α baixos  os  resultados  por elementos  finitos  foram  satisfatórios  comparados  com  a  

solução  analítica  existente  para  o problema. Verificamos, entretanto, que, quando os 

valores de α aumentam, os termos da série de Fourier necessários para representar os 

pulsos temporais podem atingir a velocidade crítica e as soluções numéricas podem 

divergir. 

 

Palavras-chaves: Elementos Finitos, Ondas, WFEM. 
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4.1 CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

4.1.1 Veterinária 
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AVALIAÇÃO DE TÉCNICA CIRÚRGICA SIMPLIFICADA PARA A 

EXPOSIÇÃO DA GENITÁLIA TUBULAR DA OVELHA VISANDO À 

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. 

 

Orientando: Felipe Erison Medrado Rocha de SOUSA – Bolsista PIBITI/UEMA. 

Acadêmico do Curso de Medicina Veterinária – CESI/UEMA. 

 

Orientador: Leônidas Antônio Chow CASTILLO. 

Prof. MsC. do Departamento de Química e Biologia CESI/UEMA. 

 

Colaboradores: Diogo Antônio da Silva SANTOS – Prof. Dr. do Departamento Química 

e Biologia CESI/UEMA; Dennis Leite dos SANTOS – Graduando em Medicina 

Veterinária/UEMA. 

 

Nos animais domésticos, a inseminação artificial (IA) é utilizada para aumentar a produção 

de descendentes de elevado valor genético, através da introdução de genótipos superiores, 

maximizando o uso de machos de alta qualidade. Contudo, especialmente nos ovinos, 

devido à anatomia cervical da espécie, e pela dificuldade de transpassar a cérvice com o 

aplicador do sêmen, a taxa de concepção mostra-se baixa, quando se utilizam métodos de 

IA tradicionalmente aplicados em outras espécies, como a bovina (EVANS; MAXWELL, 

1987). Dessa forma, para aumentar as taxas de fertilidade da I.A. nessa espécie, necessário 

se faz a deposição do sêmen diretamente no útero (SALAMON; MAXWELL, 1995). 

Assim, esta pesquisa objetiva estudar a viabilidade de um método alternativo, simples, 

rápido e barato, para a inseminação intra-uterina em ovelhas, através da deposição do 

sêmen diretamente no útero, com acesso por laparotomia paramediana posterior. Foram 

utilizadas, neste estudo, 24 ovelhas adultas (≥ 12 meses de idade), deslanadas da raça Santa 

Inês, sendo 12 nulíparas e 12 multíparas sem borrego ao pé. Os animais foram submetidos 

ao exame clínico geral e ao exame ginecológico e somente incluídos na pesquisa os que se 

mostraram clinicamente normais. Depois de selecionados, os animais foram 

desverminados e identificados com brincos de numeração específica, e colocados em duas 

baias coletivas (nulíparas e multíparas), respeitando-se o espaço mínimo necessário por 

animal (1 ua/m
2
), onde permaneceram por um período pré-experimental de 20 dias. Após 

esse período, os animais foram subdivididos em quatro grupos experimentais de seis 

animais, sendo dois grupos de nulíparas (G-I = 6 animais e G-II = 6 animais) e dois de 

multíparas (G-III = 6 animais e G-IV = 6 animais), permanecendo, entretanto, nas mesmas 

instalações. Em relação à via de acesso no processo cirúrgico, inicialmente foi realizada 

como descrita na metodologia (sete centímetros anterior à glândula mamária e cinco 

centímetros lateral a linha média), no entanto, não foi possível o tracionamento do útero e 

das gônadas (ovários), apresentando-se assim, inviável neste local. Dessa forma, foi 

alterado o local de acesso, passando a ser dois centímetros anterior a glândula mamária e 

dois centímetros lateral a linha média (antímeros direito e esquerdo), onde obteve-se 

sucesso na aplicação do processo e muita facilidade de tracionamento das estruturas (útero 

e ovários), tornando a técnica viavél. O processo foi realizado com sucesso em todos os 

animais dos dois grupos (12 nuliparas e 12 multiparas), utilizando-se ambos os antímeros, 

conforme preconizado na metodologia. É possível que a condição de nulíparas dos animais 

experimentais tenha contribuído para a dificuldade de tração da genitália e das gónadas, 

uma vez que o útero dessa categoria de animais mostra-se menor, por nunca ter sido 

submetido ao crescimento e à distensão de uma gestação. De forma semelhante, os 

ligamentos suspensórios da genitália dessa categoria de animais nunca foram submetidos à 

distensão da gestação e, como consequência, mostram-se mais firmes e difíceis de serem 
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tracionados. A técnica cirúrgica proposta mostrou-se de fácil aplicabilidade e de grande 

eficiência, podendo ser executada em um curto período de tempo, com total acesso aos 

cornos uterinos, pela mesma incisão de qualquer um dos antímeros utilizados. Devido a 

não existir nenhuma complicação com os animais estudados, tanto no período 

transoperatório quanto no pós-operatório, é provável que o processo possa ser repetido 

com tranquilidade e muita eficácia no mesmo indivíduo, pelo menos por duas vezes 

consecutivas com a mudança dos antímeros a serem operados. Portanto, essa técnica surge 

como uma solução na reprodução de ovinos, sendo acessível para qualquer produtor 

devido a seu baixo custo, sem a necessidade de equipamentos sofisticados e caros 

(laparoscópio). 

 

 

Figura 1. Imagens com exposição das estruturas através da incisão no antimero direito.  

Categoria de ovelhas (nulíparas).     A – Exposição do útero. B – Exposição do ovário. 

A B 
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Figura 2. Imagens com exposição das estruturas através da incisão no antímero esquerdo. 

Categoria de ovelhas (multíparas). A – Exposição do útero. B – Exposição do ovário. 

 

 

 

Palavras-chave: Reprodução, Biotecnologia, processo cirúrgico. 
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4.2 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
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APLICAÇÃO DE CORANTES NATURAIS NAS TÉCNICAS HISTOLÓGICAS. 
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Orientadora: Ana Lúcia ABREU-SILVA. 
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Patologia CCA/UEMA;  Renata Mondego-Oliveira – Mestranda/UEMA; Iara dos Santos 

da Silva OLIVEIRA–Doutoranda/RENORBIO; Mylena Andréa Oliveira TORRES – 

Doutoranda/RENORBIO; Kellen Lisboa da CRUZ- Médica Veterinária/UEMA; Higor da 

Silva FERREIRA – Graduando em Medicina Veterinária/UEMA. 

 

O processo de coloração se baseia nos processos físico-químicos ou puramente físicos. 

Normalmente utilizam-se corantes básicos para corar estruturas ácidas das células e, 

corantes ácidos para corar estruturas básicas sendo, portanto, necessária a combinação de 

corantes (ABREU-SILVA, 2012). Na coloração histológica, os corantes mais utilizados 

são a hematoxilina, um corante básico e a eosina, corante ácido (ROSS & ROMRELL, 

1993; GARTNER &HIATT, 1999; GENESER, 2003).  A maioria dos corantes usados 

atualmente é sintético e oriundos de outros países, o que encarece o processo de coloração. 

A substituição de corantes importados por corantes nacionais constitui uma alternativa para 

a ,viabilização desse processo em laboratório (ROHDE, 2006). O Brasil apresenta uma 

diversidade em espécies vegetais, que poderiam ser fonte para a extração de corantes, 

como exemplo temos o açai (Euterpe oleraceaMart.) e o urucum (Bixa orellana L.). Dessa 

forma, objetivou-se com esse trabalho identificar novos corantes naturais para uso em 

técnicas histológicas de rotina. As soluções experimentais foram desenvolvidas a base de 

urucum, tanto em pó como em semente, e a base de extrato de juçara liofilizado que foram 

formadas a partir de diferentes combinações com substancias químicas industriais (álcool, 

ácido acético, glicerina sulfato de alumínio, hidróxido de cálcio etc.) e naturais/ caseiras 

(limão e andiroba). Portanto, os tecidos foram submetidos a soluções de diferentes 

concentrações e tempos de processamento. No total foram desenvolvidas 15 soluções 

diferentes, sendo 11 a base de urucum (Figura 1 e 2) e 4 a base de juçara (Figura 3). 

Como indicador padrão preparou-se lâminas de diferentes tecidos coradas em 

hematoxilina-eosina (Figura 4). 

 

 

Figura 1-  Tecidos corados com solução alcoólica de urucum  A- pulmão; B e C pele . 

A B C 
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Figura 2- Tecidos corados com solução obtida de semente de urucum,  álcool 96% e ácido 

acético. A- baço; B- pulmão; C- rim. 

 

 

Figura 3- Tecidos corados com solução de juçara liofilizada, álcool 96% e Sulfato de 

alumínio e potássio PA. A- baço; B - Fígado; C- rim.  

 

 
 

Figura 4- Tecido corados com hematoxilina-eosina. A-pulmão; B - pele; C- pele. 

 

Tanto a juçara quanto o açaí não se mostraram como bons corantes, pois apresentaram 

pouca definição das estruturas. 

 

Palavras-chave: Urucum, Açaí, Histologia. 
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ANÁLISE MUTAGÊNICA DO AR ATMOSFÉRICO DO CENTRO URBANO DA 

CIDADE DE CAXIAS-MA, ATRAVÉS DO BIOENSAIO TRAD-SH. 

 

Orientando: Cleyton Ferreira CORREIA-Bolsista PIBITI/UEMA. 

Acadêmico do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas-CESC/UEMA. 

 

Orientador: Gonçalo Mendes da CONCEIÇÃO. 

Prof. Dr. do Departamento de Quimica e Biologia-CESC/UEMA. 

 

Colaboradora: Profª. Drª. Deuzuita dos Santos OLIVEIRA. 

 

A saúde e a qualidade de vida das pessoas que vivem nos centros urbanos, está 

frequentemente comprometida, devido à má qualidade do ar atmosférico presente nestas 

áreas (BATALHA et al., 1999). Os poluentes presentes nas áreas de tráfego intenso, 

provenientes de veículos automotores, podem causar efeitos mutagênicos e carcinogênicos 

(MONARCA et al., 1999). O monitoramento da poluição do ar constitui um importante 

procedimento para que medidas de controle sejam adotadas. O biomonitoramento usa 

vegetais como ferramenta na avaliação da qualidade do ar (LIMA et al., 2005). O bioensaio 

de pelos estaminais (Trad-SH) é ideal na identificação da poluição atmosférica, ele é 

utilizado na análise de mutações em pelos estaminais de Tradescantia, clone KU-20 

(Figura 1). 

 

 
Figura 1. Tradescantia clone KU-20, planta que foi 

utilizada como bioindicadora no Bioensaio Trad-SH. Foto: 

CORREIA, C.F.  2014. 

 

Este bioensaio detecta mutação mitótica com base na mudança da coloração roxa 

(dominante) para rosa (recessiva). O presente trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade 

do ar no centro da cidade de Caxias-MA, para isso foram estabelecidos 4 grupos 

experimentais: Grupo 1 (controle): 8ª Travessa da Pedreira; Grupo 2: Rua da 

Independência; Grupo 3: Rua São Benedito: Grupo 4: Rua da Alegria. Ao todo foi feita a 

coleta e análise de 110 flores dos clones KU-20 de Tradescantia expostos nos pontos 
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experimentais, em cinco meses (Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho), distribuídos em 

quatro pontos amostrais (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1. Distribuição de flores coletadas, por ponto amostral e por período de coleta. 

MESES FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

CARACTERISTICAS Nº DE FLORES  Nº DE FLORES  Nº DE FLORES  Nº DE FLORES  Nº DE FLORES  

PONTOS 
 

        

CONTROLE 22 12 0 0 0 

PONTO 2 6 0 0 0 0 

PONTO 3 7 3 0 0 0 

PONTO 4 18 4 14 10 14 

TOTAL 53 19 14 10 14 

 

Não foram observadas mutações cor de rosa nas flores analisadas, indicando que o centro 

urbano da cidade se encontra em níveis aceitáveis. Porém foram observados outros tipos de 

alterações, como células transparentes, alongadas e bifurcações (Figura 2). Essas alterações 

em adição a mutação na coloração do pelo estaminal também são consideradas como 

efeitos deletérios da poluição atmosférica (NAYAR; SPARROW, 1967). Os pontos 2 e 3 

foram os que apresentaram um menor número de flores coletadas (Tabela 1), constatando-

se que tais pontos foram os mais afetados pela poluição do ar, pois tiveram seu 

desenvolvimento afetado. Esses dois pontos também apresentaram o maior fluxo de 

veículos automotores (Ponto 2 = 1020 v/h; Ponto 3 = 800 v/h), sofrendo assim uma maior 

exposição aos gases poluentes lançados pelas descargas desses veículos, corroborando com 

Ferreira et al. (2006), que afirmam que os poluentes de origem veicular provocam efeitos 

genotóxicos, induzindo alterações no material genético e mal desenvolvimento dos 

organismos expostos a esses tipos de gases. 

 

 
Figura 2. Imagens dos pelos estaminais do clone KU-20 de 

Tradescantia, em A- Bifurcação, B- Células alongadas, C- Células 

transparentes, D- Células normais. Fotos. CORREIA, C.F. 2014. 
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Através do bioensaio Trad-SH aplicado no centro urbano da cidade de Caxias-MA, 

concluiu-se que o ar atmosférico se encontra saudável, apesar do rápido e constante 

crescimento da cidade, pois as análises não apresentaram a mutação na coloração das 

células do pelo estaminal do clone KU-20 de Tradescantia. Há a necessidade de se 

continuar a pesquisa no período de estiagem, tendo em vista que a pesquisa foi realizada 

somente no período chuvoso, e que a pluviosidade é um fator determinante na frequência 

mutagênica dos clones expostos, pois ela propicia a dispersão dos poluentes atmosféricos. 

 

Palavras-chave: Tradescantia KU-20, Biomonitoramento, Poluição. 
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O uso dos biomarcadores em peixes nos programas de monitoramento gera uma 

quantidade de dados elevada, tanto sobre a espécie-alvo quanto sobre a área estudada. Uma 

das formas de se organizar esses dados é através das bio-ontologias (FORTES et al., 2009). 

Segundo Lindoso (2006) ontologia é definida como uma hierarquia de conceitos 

relacionados entre si, isto é, uma representação do vocabulário de um domínio. As 

ontologias são ferramentas eficientes na recuperação de informações, construção de 

bibliotecas digitais, web semântica, gestão de conhecimento, comércio eletrônico, sistemas 

multiagentes, processamento da linguagem natural, dentre outras aplicações. Com seus 

múltiplos usos, torna-se necessário investir esforços no processamento dessa ferramenta 

tornando a mesma utilizável para o monitoramento de regiões portuárias (FORTES et al., 

2009). Neste trabalho objetivou-se criar uma bio-ontologia para organizar os dados 

publicados no estado do Maranhão sobre biomarcadores em uma espécie de bagre (Sciades 

herzbergii) dentro da escala temporal de 2010 a 2013, bem como validar os dados das 

variáveis abióticas no Agente de Inferência de Dados Abióticos (a-IDA). Na criação da 

bio-ontologia foi utilizada uma ferramenta de edição de ontologia, o Protégé, que é um 

software livre e escrito em Java. A plataforma Protégé suporta ontologias de modelagem 

por meio de um cliente web ou um cliente de desktop (STANDFORD UNIVERSITY, 

2014). Para o registro e validação dos dados abióticos foi utilizado o a-IDA, que é um 

agente, que pode ser utilizado em celulares com sistema operacional Symbian ou Android, 

desenvolvido por Fortes et al. (2009). Para a alimentação da bio-ontologia foram utilizados 

dados de artigos publicados entre os anos de 2010 a 2013, envolvendo informações sobre 

variáveis ambientais e dados sobre biomarcadores em Sciades herzbergii (bagre guribú) 

para duas regiões diferenciadas da Baía de São Marcos. A espécie alvo deste estudo foi  

Sciades herzbergii (bagre guribú), um peixe bentônico da família Ariidae, considerado 

como bioindicador (CARVALHO-NETA; ABREU-SILVA, 2010). Os resultados da bio-

ontologia permitiu criar uma hierarquia do domínio Sciades herzbergii (fig.1) contendo 

informações sobre as classes Biomarcador e Biometria armazenadas de forma 

hierarquizada. Nas classes Biomarcador e Biometria encontram-se informações dos tipos 

de biomarcadores, bem como das principais medidas utilizadas no processamento 

laboratorial (biometria). As subclasses abstratas encontradas na classe Biomarcador são: 

Efeito, Suscetibilidade e Exposição. As subclasses concretas são: Lesão Branquial, Lesão 

Hepática, Glutationa S-transferase e Catalase. A segunda classe do domínio estudado é a 

Biometria que apresenta os resultados da biometria dos exemplares, tanto para a área de 

referência quanto para a área potencialmente impactada. Esta classe apresenta as 

subclasses abstratas (Comprimento, Peso e Índice Somático) e as concretas (Comprimento 
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total (LT), Comprimento furcal (LF), Peso total (WT), Peso gonadal (WG) e Índice 

Gonadossomático (GSI)). Ao final da hierarquia são apresentadas as instâncias com os 

valores para cada subclasse concreta. Os valores dos dados biométricos apresentaram 

diferenças significativas (p>0,05) entre os locais do estudo, de acordo com as análises 

estatísticas feitas nos trabalhos publicados.  

 
Figura 1- Hierarquia das classes Bioindicador, Biomarcador e Biometria com suas 

respectivas subclasses e instâncias do domínio Sciades herzbergii. 

 

Foi desenvolvida outra bio-ontologia para o domínio Área de estudo (fig.2), com suas 

respectivas classes e sub-classes, onde informações referentes aos locais de coleta, tipo de 

armadilha utilizada, posicionamento geográfico, parâmetros físicos e químicos, dentre 

outros, são abordados.  
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Figura 2- Bio-ontologia do domínio Área de estudo, onde estão incluídos os valores 

referentes às variáveis abióticas, bem como algumas etapas, durantes a coleta dos 

exemplares estudados. 

 

Os relatórios gerados pela bio-ontologia indicam que a área portuária está altamente 

impactada e ocasionando respostas biológicas dos peixes indicativas de estresse. Em 

relação ao Agente de Inferência e Dados Abióticos (a-IDA), que compõe o Sistema de 

Monitoramento Ambiental que foi proposto para o Estado do Maranhão, ele esta 

funcionando de maneira adequada em aparelhos celulares. Os dados podem ser coletados 

em campo e enviados on-line para um provedor localizado à distância (na empresa ou na 

universidade). Os gestores ambientais podem recepcionar os dados no escritório e podem 

tomar decisões em tempo hábil, visando minimizar impactos no ambiente. O 

desenvolvimento da bio-ontologia aqui apresentada mostrou-se eficaz para a organização 

de dados já publicados, permitindo a visualização conjunta de todas as informações 

disponíveis sobre a água, o sedimento e biota da Baía de São Marcos. Os relatórios gerados 

podem auxiliar na gestão ambiental da área e na produção de novos conhecimentos sobre 

metodologias de monitoramento para a região. 

 

Palavras-chave: a-IDA, Sciades herzbergi., variáveis ambientais. 
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4.3 CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

4.3.1 Ciências Sociais 
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LEVANTAMENTO E REGISTRO DAS MARCAS COMO ESTRATÉGIA DE 

INOVAÇÃO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPOS 

PAULO VI. 

 

Orientanda: Fernanda Maria dos Reis LIMA – Bolsista PIBITI/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Química Licenciatura – CECEN/UEMA. 

 

Orientador: Antônio Francisco Fernandes de VASCONCELOS. 

Prof. Dr. do Departamento de Química e Biologia CECEN/UEMA. 

 

Colaboradores: Márcia Cristiane Silva MATOS – NIT/UEMA; Rayssa Lívia da Silva 

REIS – NIT/UEMA; Fiama Dutra de FREITAS – NIT/UEMA; Thales THEODORO – 

NIT/UEMA. 

 

De acordo com o Manual de Oslo (1997, p.55) uma inovação é a implementação de um 

produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado ou um processo, ou um 

novo método de marketing, ou um novo modelo organizacional nas práticas de negócio, na 

organização do local de trabalho ou nas relações externas. Ruão (2008) demonstra como a 

marca é um processo de inovação, segundo a autora, a partir dos anos 50, a marca além das 

suas funções clássicas de distinção da concorrência e identificação do produtor, 

começaram a demonstrar também atribuição de características intangíveis, ou valores, 

sentimentos, ideias, afetos que sobrevalorizam mesmo em relação ao produto e sua 

prestação funcional, desse modo, a marca se tornou uma forma única de apelo ao consumo 

se tornando mais complexa do que suas funções clássicas. Visto tal importância, as marcas 

foram classificadas em: marcas de produto, marcas de serviço, marcas coletivas e marcas 

de certificação. As marcas de produtos e serviços são utilizadas para identificar, conforme 

o caso, produtos e serviços provenientes de uma fonte comercial, e diferenciá-los dos 

demais idênticos ou assemelhados. As marcas coletivas são usadas para identificar os 

produtos e/ou serviços provenientes dos membros de uma determinada entidade e a de 

certificação para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas 

normas ou especificações técnicas. Objetivou-se com este trabalho mapear as marcas da 

UEMA com a finalidade de incentivar ao registro das mesmas. O primeiro passo foi a 

busca das marcas existentes no campus da Universidade Estadual do Maranhão através dos 

sites da UEMA e GOOGLE. Em seguida foram feitas as buscas de anterioridade das 

marcas no site do INPI. Com a ajuda da equipe do NIT, foi elaborado um questionário 

sobre marcas com 12 perguntas discursivas, enviado por e-mail a cada setor responsável 

pelas marcas e de forma presencial. A pesquisa de campo consistiu na aplicação de 

questionários, entrevistas e registro fotográfico, como mostra a Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Aplicação de questionários nos setores da UEMA; A – Aplicação de 

questionário no NIT; B – Aplicação de questionários na UEMANET. 

A 

 

B 
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Através da busca no site da UEMA e GOOGLE foi possível encontrar as seguintes marcas, 

como mostra a figura 2. 

 

 
Figura 2: Marcas da UEMA encontradas no site de busca. 

 

Durante a busca de anterioridade percebeu-se que nenhuma das marcas possuía registro no 

site do INPI, porém duas apresentaram aspectos interessantes, sendo estes, a marca da 

Equipe Zeus do Curso de Engenharia Mecânica e da UEMANET. A primeira, por 

assimilação, foi encontrada uma marca análoga. Posteriormente realizaram-se buscas no 

Google Imagens e no site do INPI e comprovou-se tal semelhança entre ambas. A segunda, 

ao colocar a palavra “UemaNet” na ferramenta de busca do site do INPI foi encontrada a 

marca anterior à atual que encontra-se em situação “arquivada”, isso demonstra que a 

mesma já passou por um pedido de registro, porém o processo foi indeferido, pois o INPI 

considera que uma marca não pode ser registrada caso exista outra semelhante já 

registrada. Apesar da marca atual da UemaNet não possuir processo de registro no INPI, 

ela possui registro em cartório. É importante ressaltar que tal similaridade nos leva a 

refletir que a cópia não autorizada praticada por terceiros em ato de má fé ou não pode ser 

um problema, uma vez que, o proprietário da marca está amparado legalmente e detém o 

uso exclusivo da marca por meio da Lei 129 da LPI. Dos 14 questionários aplicados, 

apenas 7 foram respondidos, sendo estes: NIT, UEMANET, NUGEO, REVISTA 

PESQUISA EM FOCO, PECS, EDITORA UEMA e ENGENHARIA DA 

COMPUTAÇÃO. Por meio do questionário pode-se perceber que: a) Todos conheciam o 

conceito e a importância de uma marca; b) Todos os entrevistados disseram que a sua 

marca reflete a imagem do setor, porém quando observada por leigos não transmite tal 

imagem, com exceção da logo da Arquitetura e Urbanismo, da Pesquisa em foco, da 

AgroEcologia e da Editora Uema; c) Todas possuem um domínio na internet relacionado a 

logo; d) Apenas o NIT e a REVISTA PESQUISA EM FOCO conhecem o processo de 

registro no INPI, o primeiro por ser o setor responsável pelo registro de marcas e o último 

por ter contato com o NIT; e) Só o NIT e NUGEO realizaram o processo de busca de 
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anterioridade; f) Quando perguntados se a marca se assemelhava à outra já conhecida, 

apenas o NUGEO e EDITORA UEMA fizeram referências à outras marcas que serviram 

de inspiração, mas não configuram plágio; g) Quanto ao papel do NIT-UEMA, apenas a 

UEMANET não conhece. Através dos questionários aplicados e visitas feitas nos setores, 

observou-se que os responsáveis pelas marcas conhecem sua definição e importância, mas 

poucos sabem sobre os seus aspectos legais. Desse modo, durante o projeto, com a 

colaboração da equipe NIT-UEMA, foi possível desenvolver ações para contribuir na 

diminuição do baixo grau de informações sobre marcas e seu processo de registro, foram 

elas: orientação verbal durante a aplicação dos questionários, produção da cartilha, eventos 

como SNCT 2013 e o próprio site do NIT-UEMA, que contém uma base de informações 

sobre marcas e que foi alimentada durante o projeto. 
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4.4 ENGENHARIAS 

4.4.1 Mecânica 
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AUTOMAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS RESIDENCIAIS COM BAIXO 

CUSTO. 

 

Orientando: Juan Paulo Gama RODRIGUES – Bolsista PIBITI/UEMA. 

 

Orientador: Prof. Jorge de Jesus PASSINHO. 

 

Automação residencial é bastante difundida hoje em dia em todos os países 

industrializados. Este tipo de automação também é conhecido como domótica e é 

efetivamente a aplicação das técnicas e ferramentas de automação predial em um cenário 

doméstico. Neste domínio de aplicação, o custo, ainda muito elevado, é o principal fator 

que limita a difusão desses sistemas. Por isso, desenvolvemos um sistema de automação 

residencial de baixo custo, visando quebrar a barreira do custo benefício. Nesse trabalho 

apresentamos um sistema de automação residencial de baixo custo. Com a finalidade de se 

tornar mais acessível um Sistema de Automação Residencial, o qual atualmente tem alto 

valor aquisitivo. O presente projeto possui uma central de controle, que pode facilmente 

ser instalada em qualquer casa, essa central recebe comandos do proprietário através de 

aparelho CELULAR (via Bluetooth), e ou controle remoto (via infra red), pelo qual se 

pode acionar dispositivos eletrônicos ou elétricos, dentre alguns exemplos possíveis seriam 

eles: ligar e desligar luzes, acionar abertura de persianas e outros dispositivos ligados a 

rede elétrica.  

 

Figura 1: Projeto inicial montado na protoboard. 

 

No projeto inicial mostrado na Figura1 acima, serve apenas como protótipo e sua função é 

apenas ligar e desligar os leds da board com o aparelho celular (via Bluetooth) e ou com o 

controle remoto (via infra red). O projeto inicial funcionou bem, recebendo comando para 

ligar e desligar leds via celular. A parti daí pode evoluir pra um sistema mais confiável 

montado em uma placa PCB. 
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Figura 2: Projeto inicial montado na placa de circuito impresso. 

 

Essa é a central de comandos, é ela que recebe e interpreta os sinais enviados pelo 

proprietário da casa via celular ou controle remoto A figura 2 mostra o projeto inicial 

montando em uma placa PCB (placa de circuito impresso). Na tabela 1 podemos ver os 

materiais usados parada montar a placa PCB e o custo de cada peça. 

 

Tabela 1: Orçamento projeto inicial 

Orçamento Unidade (R$) Total (R$) 

Um Chip Atmega 10,00 10,00 

Onze Resistores  0,10 1,10 

Cinco Cap. 
cerâmicos 

0,05 0,25 

Dois Cap. 
eletrolítico 

0,30 0,60 

Um cristal (16 MHz) 1,00 1,00 

Um sensor IR 1,00 1,00 

Um módulo BT 32,00 32,00 

Oito reles 
magnéticos 

5,00 40,00 

Oito diodos 0,25 2,00 

Oito transistores 
npn 

0,25 2,00 

Um Reg. de tensão 1,50 1,50 

Plac. De fenolíte 
15x15  

6,00 6,00 

TOTAL             --------------- 97,45 
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Figura: 3 mostra o projeto final. 

 

Foi visto que o primeiro protótipo de placa de circuito precisava de melhoras, pois o a 

antiga pra ti circuitos apresentava muitos “junps” (pedaços de fios que ligava um trilo a 

outro) e não era muito confiável. Então foi pensando em um novo projeto de praça que 

pode ser visto na figura 3 acima, trata – se de uma placa dupla face sem junps com mais 

confiabilidade. Aplaca foi desenhada no programa pra edição de placas de circuitos Eagle. 

Nesse trabalho foi apresentado um sistema de automação residencial de baixo custo. Ele 

permite que um aplicativo rodando em celular android controle os aparelhos elétricos e 

eletrônicos de uma residência. 

 

Palavras-chave: Automação, Residencial, Baixo custo. 
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5.1 CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

5.1.1 Veterinária 
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PÓS-PARTO E LACTAÇÃO EM BÚFALAS CRIADAS NA BAIXADA 
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Orientanda: Dryane Silva AGUIAR – Bolsista PIVIC/UEMA. 
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Colaboradores: Ana Clara Gomes dos SANTOS – Profa. Mestrado Ciência 

Animal/UEMA; Leônidas CHOW - Professor do Departamento de Química e Biologia 
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O pós-parto se inicia com ao final do processo da gestação sendo a restauração uterina das 

conseqüência do crescimento fetal. É um período de inatividade ovariana e quiescência 

sexual, é um mecanismo natural para reduzir a chance de nova concepção antes de ser 

desmamado. Sua duração é variável e pode ser afetada por fatores como produção de leite, 

estado nutricional, peso e condição corporal. O manejo nutricional tem relevante 

correlação à duração do pós-parto. Objetivou-se com esse trabalho avaliar os parâmetros 

reprodutivos em bubalinas Murrah, que foram monitoradas a partir de uma amostra 

composta por (19) fêmeas em diferentes momentos do pós-parto (e lactação). Estas foram 

submetidas a duas ordenhas diárias entre julho e dezembro e, a uma ordenha de janeiro a 

junho devido às condições da pastagem. Avaliaram-se as variações dos parâmetros 

reprodutivos e sua variação ponderal, a produção leiteira e realizaram-se exames 

copropasitológico, para avaliar o estado sanitário. Constatou-se que o intervalo entre os 

partos (IEP) foi longo (17,37 ± 1,61 meses), (TAB.-1) o que pode ter origem em estresse 

calórico ou de outra natureza. Revelou-se período gestacional médio de 311,10 ± 5, 39 

dias, e 205, 53 ± 39, 64 dias de pós-parto em média. Verificou-se que apesar do IEP longo 

estas vacas mostraram boa fertilidade. Suas parições em 2013 refletem acasalamentos 

ocorridos entre abril e agosto de 2012, as parições em 2014, refletem acasalamentos férteis 

entre novembro de 2013 e fevereiro de 2014, período com histórico de baixa eficiência 

reprodutiva (Fig. 1). O período lactacional médio foi 9,05 ± 1,58 meses. A média de 

produção diária foi de 5, 92 ± 1,52 litros e a produção média por vaca alcançou 1.603 ± 

492,55 litros por lactação. No período de dupla ordenha estas fêmeas produziram em 

média 33,4 % a mais de leite. Baseado nos valores auferidos, concluiu-se que as causas que 

interferem no pós-parto precisam de mais estudos haja vista as fecundações ocorridas no 

período de baixa eficiência reprodutiva, nas condições em que este estudo foi realizado. 
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Tabela 01 .Valores auferidos, segundo manejo reprodutivo estabelecido no 

empreendimento, relacionados ao intervalo entre partos (IEP), comprimento da gestação e 

a época dos acasalamentos em búfalas Murrah. Vitória do Mearim-MA, 2014. 

Animais   Discriminação 

Tatuagem Idade  Gestação 1º. parto 2º. parto IEP 1º. Acasala 2º. Acasala 

1604 6  315 5/13 11/14 18 6/12 1/14 

653 10  315 4/13 11/14 19 5/12 1/14 

007 4  306 5/13 10/14 17 6/12 12/13 

671 8  306 4/13 8/14 16 5/12 10/13 

199 4  305 5/13 10/14 17 6/12 12/13 

177 2  305 5/13 10/14 17 6/12 12/13 

059 6  306 3/13 12/14 21 4/12 2/14 

196 4  303 6/13 11/14 17 7/12 1/14 

2180 8  321 5/13 9/14 16 6/12 11/13 

071 5  310 5/13 9/14 16 6/12 11/13 

130 4  311 7/13 11/14 16 8/12 1/14 

133 4  316 4/13 12/14 20 5/12 2/14 

0175 10  314 4/13 11/14 19 5/12 1/14 

184 4  311 4/13 10/14 18 5/12 12/13 

006 4  319 5/13 10/14 17 6/12 12/13 

182 4  312 4/13 9/14 17 5/12 11/13 

162 4  314 7/13 9/14 14 8/12 11/13 

(430)183 4  317 5/13 10/14 17 6/12 12/13 

151 4  305 5/13 11/14 18 6/12 1/14 

Média 5,12  311,11   17,37   

Desvio pad. 2,22  5,39   1,61   

 

 

Figura 1: Acasalamentos férteis em búfalas Murrah, localizada na latitude 4° Sul 2012 - 

2014.  
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Figura 2: Bezerros da raça Murrah em sala de ordenha e bezerreiro. 

 

Palavras-chave: pós-parto, Lactação, Búfalas. 
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A cidade de Imperatriz além de representar grande importância na bacia leiteira do 

Maranhão, também é responsável por metade da produção de leite do estado (SILVA, Z.F. 

et al, 2012), onde observou-se carência de pesquisa nesta linha de investigação. As 

principais proteínas plasmáticas são a albumina, as globulinas e o fibrinogênio. Segundo 

GONZALÉZ e SCIFFER, (2002) as proteínas estão envolvidas em múltiplas funções, tais 

como, a manutenção da pressão osmótica e da viscosidade do sangue, o transporte de 

hormônios, nutrientes, metabólitos e produtos da excreção, a regulação do pH sanguíneo e 

a participação na coagulação sanguínea. As proteínas sanguíneas são sintetizadas 

principalmente pelo fígado, estando sua taxa de síntese diretamente relacionada com o 

estado nutricional do animal, especialmente com os níveis de proteína e de vitamina A e 

com a funcionalidade hepática (PAYNE e PAYNE, 1987). Com base nessas observações 

objetivou-se com este trabalho registrar os níveis séricos das proteínas totais e frações das 

vacas produtoras de leite cadastradas na AGED, bem como conhecer se há 

desbalanceamento proteico, e as possíveis causas do mesmo. Utilizou-se 145 animais. 

Semanalmente era agendada e visitada uma propriedade, na qual as amostras de sangue 

total (5ml) foram colhidas através da punção da veia jugular previamente desinfetada com 

iodo a 10%, e mediante agulhas hipodérmicas 40x12. Essas amostras foram colocadas em 

tubos de ensaio com EDTA, as quais eram armazenadas em caixas térmicas e conduzidas 

ao laboratório multidisciplinar do CESI/UEMA, aonde as amostras foram processadas e 

submetidas às analises espectrofotométricas mediante kits comerciais e metodologia 

própria de cada laboratório. As análises estatísticas revelam valores médios para as 

proteínas totais de (8,16g/dl), Albumina (5,29g/dl) e Globulina de (2,89UI/L) demonstrado 

na (tabela 01), Já nas (tabela 02 e 03) estes valores médios para as proteínas totais e 

globulinas encontram-se na média fisiológica aceitável (SCHALM’S 2000). No entanto, 

foi registrado valores médios para Albumina acima dos valores de referências. Segundo 

KANEKO et al. (1997) os valores normais para bovinos estão entre 3,03 a 3,55g/dL. 

Devido a albumina ser considerada o indicador mais sensível para determinar o status 

nutricional proteico segundo CONTRERAS, (2000) fica evidenciado desbalanceamento 

nutricional proteico, pelas as análises estatísticas com p<001. 
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Tabela 01 – Demonstrativo da análise estatística descritiva dos níveis séricos do 

Proteinograma obtido das vacas em lactação na região de Imperatriz – MA. 

                            Proteínas totais (mg/dl)       Albumina (mg/dl)    Globulina (mg/dl) 

Valor Mínimo                   1,51                               0,37                              - 14,99 

Valor Máximo                20,11                               24,11                               15,57 

Valor Médio                     8,16                                 5,29                                2,89 

Desvio Padrão                  3,69                                 4,04                                 5,50 

 

 

TABELA 02 – Valores da ANOVA aplicado aos níveis séricos da ureia e creatinina, 

obtidos das vacas em diferentes fases da lactação na região de Imperatriz – MA. 

Parâmetro                         Média (mg/dl)         SQ             Valor de F      Significância 

Proteínas Totais (mg/dl)          8,16             20.2 e + 02           50.2512              ** 

Albumina (mg/dl)                    5,29 

Globulina (mg/dl)                     2,89 

** (P<0,01) 

 

 

TABELA 03 – Análise da Correlação de Pearson aplicado ao proteinograma das vacas em 

lactação na região de Imperatriz – MA. 

Parâmetro             Proteínas totais       Albumina        Globulina 

PT                                                               0,645
ns

               0,689** 

ALB                                                                                    - 0,742** 

** (P<0,01) 
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 Figura 01– Etapas realizadas; A– Manejo dos animais nas propriedades; B– realização da 

coleta através da veia jugular; C – realização das análises laboratoriais. 
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O rebanho bubalino (Bubalus bubalis) da raça Murrah aumenta a cada dia e têm seus 

produtos mais presentes na alimentação, sobretudo em ambientes onde os bovinos não 

conseguem boa performance. Caracteriza-se como animal forte, rústico, de grande ou 

médio porte, porém de temperamento manso é de grande importância econômica na 

baixada maranhense. Segundo Otávio Bernardes, vice-presidente de Assuntos 

Institucionais da ABCB (Associação Brasileira de Criadores de Búfalos), esta raça foi mais 

aceitas pelos criadores brasileiros por ser a mais precoce e mais utilizada na produção de 

leite e carne. Assim, objetivou-se com este trabalho colher dados para gerar informações 

sobre seu desempenho produtivo e reprodutivo, nível ou status nutricional das fêmeas 

exploradas em produção leiteira nas estressantes condições do trópico úmido (baixada 

maranhense) durante o ano sendo que de julho a dezembro realizam-se duas ordenhas 

diárias. O trabalho foi realizado em um empreendimento situado no município de Vitória 

do Mearim. Essa região é formada por planícies baixas que alagam no período chuvoso, 

inundando extensas áreas de pastagem entre os meses de janeiro a julho. Apresenta elevada 

precipitação pluviométrica. Os fatores climáticos do trópico úmido, temperatura do ar e a 

radiação solar afetam diretamente a termorregulação, o comportamento animal, o consumo 

de forragem e a utilização de água, prejudicando o crescimento e o desempenho produtivo 

(carne e leite) e reprodutivo (BERBIGIER, 1988; BAUMER, 1991; MAGALHÃES et al., 

1998). O empreendimento utilizado neste estudo desenvolve seleção de búfalas leiteiras, 

introduzindo critérios tecnológicos modernos em produtividade bubalina, e nesta avaliam-

se as condições da exploração a que estão submetidas às búfalas, no enfoque nutricional e 

reprodutivo. Realizou-se mensuração ponderal. As amostras foram executadas em 19 

búfalas em início de lactação com idade média de (5,12 ± 2,22) anos cuja variação de idade 

era de 2 a 10 anos. Tiveram sua avaliação ponderal registrada em seis pesagens a intervalos 

médios de 10,4 ± 1,52 semanas cujo nível ou status nutricional demonstram valores com 

variação negativa de aproximadamente 10 % do peso ao final do período não chuvoso (fim 

de novembro) que prosseguiu no período chuvoso (janeiro a abril) se restabelecendo em 

maio, obviamente pela dificuldade de recuperação do pasto e em seguida pelo alagamento 

da pastagem. Quanto à eficácia do controle nutricional em relação à produção de leite 

avaliou-se o desempenho dos animais através de sua pesagem em grupos, a cada dois 

meses, para analisar suas variações. Com auxílio de uma fita métrica, assim esses dados 

foram anotados e identificados (Tabela 1). 
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Tabela 1:- Variação ponderal segundo manejo nutricional estabelecido no empreendimento, 

a dieta alimentar oferecida aos animais em pastejo em suplementação e concentrado e a 

época do ano. Vitória do Mearim-MA, 2014. 

Animais  Datas das pesagens 

Tatuagem/Brinco Idade (26/10/13) (01/02/14) (05/04/14) (14/06/14) (23/08/14) (04/10/14) 

1604 6 600 570 540 570 580 600 

653 10 570 520 510 550 560 570 

007 4 500 460 450 480 490 520 

671 8 570 540 530 570 600 580 

199 4 590 580 530 570 580 600 

177 2 550 540 510 550 560 580 

059 6 510 570 520 530 540 560 

196 4 540 510 490 530 540 540 

2180 8 500 480 460 490 530 500 

071 5 550 550 520 560 590 570 

130 4 580 520 530 550 570 590 

133 4 520 560 510 550 550 560 

0175 10 640 660 610 640 650 660 

184 4 670 620 620 650 660 680 

006 4 580 570 540 570 580 600 

182 4 500 480 460 490 530 510 

162 4 610 590 560 590 620 610 

(430)183 4 600 620 580 620 610 640 

151 4 520 500 470 500 520 520 

Média 5,12 563,16 549,47 523,16 555,79 571,58 578,42 

Desvio padrão 2,22 48,89 52,54 47,15 47,76 43,88 49,02 

 

Quanto ao acompanhamento reprodutivo foi feito por meio de observações e anotações, 

foram acompanhados os puerpérios e suas durações, os ciclos estrais e acasalamentos das 

búfalas. Estabeleceu-se manejo produtivo em que, de julho a dezembro foram realizadas 

duas ordenhas e cuja produção média foi 7,53 ± 2,05 litros, neste período houve oferta de 

pasto de melhor qualidade. Nos outros seis meses produziram em média 4,24 ± 1,42 litros 

de leite, receberam diariamente um (1) kg de concentrado, os 30 kg de forragem e, 

pastaram durante as horas mais frescas do dia. Os valores reprodutivos estudados se 
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referem aos eventos ocorridos entre dois partos sendo que os primeiros ocorreram em 2013 

cujos acasalamentos férteis ocorreram entre maio e junho de 2012 os segundos partos estão 

ocorrendo ainda e os acasalamentos férteis ocorreram de novembro/13 a fevereiro/14, 

apesar das condições de pasto. O estudo investigou a as atuais modificações de manejo 

introduzidas e seus rendimentos. Concluiu-se que existe melhor período para estabelecer as 

duas ordenhas e que não existe melhor período para a fertilidade destas búfalas, pois em 

qualquer época do ano, foi positiva, relativo ao aspecto higiênico-sanitário perceberam-se 

boas condições com baixo índice de parasitismo sendo que o manejo sanitário reflete a 

prática de boa higiene na manipulação dos produtos, nas condições em que este trabalho 

foi realizado. 

 
Figura 1- A e B búfala submetida à ordenha mecânica. 

 

 

Palavras-chave: Búfalas, Manejo, Vitória do Mearim-MA. 
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O estado do Maranhão produz cerca de 1,1 milhões de litros de leite por dia, segundo os 

dados do IBGE, onde somente a microrregião de Imperatriz produz a metade do leite do 

estado sendo assim considerada a principal bacia leiteira do estado. A cidade é responsável 

por metade da produção do Estado (SILVA, J.F. et al, 2013). A partir de tamanha 

importância que os animais produtores da região apresentam, abriram-se as portas para o 

devido acompanhamento através de exames nestes animais, aonde exames de avaliação do 

perfil metabólico têm ajudado a corrigir erros, melhorar a qualidade de vida dos animais de 

produção e consequentemente do produto produzido mostrando se também uma importante 

ferramenta no diagnóstico clinico de doenças metabólicas. Usualmente os valores 

referentes à uréia e creatinina têm sido bastante recomendados e indicados para uma 

observação e determinação da função renal dos animais domésticos, sendo mais observado 

essa procura por parte dos proprietários de animais de companhia, porém há uma crescente 

utilização da técnica na avaliação da função renal também quando se trata de animais de 

produção, contribuindo, quer sejam para diagnostico ou prognostico de inúmeras 

nefropatias. (COLES, 1986; KANEKO, 1989). Objetivou-se adquirir através de avaliação 

hematológica os valores do perfil sérico dos níveis de uréia e creatinina em vacas que se 

encontram lactantes na cidade de Imperatriz – Maranhão. Utilizou-se 145 animais de 

rebanhos leiteiros, os quais semanalmente eram sangrados na veia jugular previamente 

desinfetada com iodo a 10% e mediante agulhas hipodérmicas 40x12 era recolhido 5ml de 

sangue em seringas descartáveis e acondicionados em frascos.Com o material coletado e 

devidamente acondicionado só então era conduzido para o laboratório multidisciplinar da 

Universidade Estadual do Maranhão - UEMA aonde era realizado a centrifugação para 

separação do coagulo sendo o soro analisado espectofotometrica mediante kits comerciais 

e metodologia própria de cada laboratório. Determinando-se o nível sérico de ureia e 

creatinina. Mediante os resultados obtidos (TABELA 1) se observa valores médios, para 

ureia de 37,85mg/dL e valor médio para creatinina 2,25 mg/dL. Mediante os resultados 

obtidos se observa na tabela 01 e 02 os valores finais dos níves de uréia e creatinina sérica de vacas 

em lactação, revelando valores mínimos e máximos preocupantes para a econcomia dessas fêmeas, 

que revelam manejo deficitário, suplementação hidrica e alimentar deficiente. Diversas 

referências afirmam que não só uma concentração de uréia alta como uma baixa, está 

associada a diversos problemas nos rebanhos. (GONZÁLEZ, F. H. D.; et al. 2000). 
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Tabela 01 – Demonstrativo da a análise estatística descritiva dos níveis séricos da uréia e 

creatinina obtidos das vacas em lactação na região de Imperatriz – MA. 

                                           Uréia mg/dl                              Creatinina mg/dl 

Valor Mínimo                        7,58                                            0,07 

Valor Máximo                     80,83                                             8,05 

Valor Médio                        37,85                                             2,25 

 

 

Tabela 02 – Valores da ANOVA aplicado aos níveis séricos da uréia e creatinina, obtidos 

das vacas em diferentes fases da lactação na região de Imperatriz – MA. 

Parâmetro                Média (mg/dl)            SQ               Valor de F      Significância 

Uréia (mg/dl)                     37,85            26.8839             361.3733                 ** 

Creatinina  (mg/dl)             2,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01– Etapas realizadas; A– Manejo dos animais nas propriedades; B– realização da 

coleta sangue através da veia jugular; C – realização das análises laboratoriais. 

 

Palavras-chave: Função renal, Bovinos, lactação. 
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Macrodon ancylodon (pescada-gó) e Lutjanus synagris (ariacó) são espécies de peixes 

muito abundantes no litoral maranhense. Ambas são espécies que contribuem para a 

rentabilidade econômica da frota pesqueira do município de Raposa, além de sua 

importância econômica, carecendo de estudos sobre a mesma e em especial sobre a 

fecundidade. 

  

Figura 1: Espécies comerciais da área de estudo: (A) Lutjanus synagris; (B) Macrodon 

ancylodon. 

 

Partindo do principio de que a reprodução constitui parte fundamental da vida dos seres 

vivos, os estudos sobre a mesma são importantes para entender o ciclo de vida das 

espécies. Tendo em vista que a fecundidade nada mais é do que a capacidade de uma 

espécie vir a reproduzir, a mesma é um dos parâmetros mais importantes a ser considerado 

em um estudo sobre a biologia reprodutiva de peixes. Visando isto, este trabalho teve por 

objetivo analisar a fecundidade de Macrodon ancylodon e Lutjanus synagris capturados 

pela frota pesqueira do município de raposa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Localização da área de estudo. 
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Para determinação da fecundidade relativa e absoluta, retiraram-se as gônadas em estágio 

maduro das duas espécies, colocando-as em frascos para dissolução em solução de Gilson 

modificada visando a liberação dos ovócitos por meio da digestão do estroma ovariano. 

Obtida a liberação dos ovócitos, foram realizadas, repetidamente, três contagens de uma 

alíquota de 1 ml cada, de ovócitos, e em seguida calculada a média para obtenção do tipo 

de desova. Partindo dessa etapa, foi feita a análise histológica das gônadas, que confirmou 

a nível microscópico o tipo de desova por meio da presença dos lotes ovígeros. Nas 

espécies estudadas, os aspectos morfológicos das gônadas, mudaram apenas no que se diz 

respeito à coloração, que variou de uma espécie para outra. Em Macrodon ancylodon, as 

gônadas em estádio maduro apresentaram vascularização bastante exposta e coloração 

amarelada (figura 3A). Nas gônadas de Lutjanus synagris, a vascularização também foi 

muito evidente, quando em estádio maduro, já a coloração, apresentou-se escura e mais 

avermelhada, (figura 3 B).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Gônadas de fêmeas em estágio C: Macrodon ancylodon (A), Lutjanus synagris 

(B). 
 

Para Macrodon ancylodon, a fecundidade absoluta (FA), representada por aqueles ovócitos 

que, potencialmente, serão eliminados na próxima desova, teve uma variação de 27.310 a 

246.287 ovócitos. A média da fecundidade absoluta foi 116.129 ovócitos por desova. Já 

em Lutjanus synagris, a fecundidade absoluta média (FA), teve uma variação de 457.931 a 

954.976 ovócitos com média da fecundidade absoluta foi 709.271 ovócitos por desova.A 

fecundidade relativa média de Macrodon ancylodon foi estimada em 4004 ovócitos por 

centímetro de comprimento total e 531 ovócitos por grama de peso total. Para Lutjanus 

synagris, a fecundidade relativa média foi estimada em 21.823 ovócitos por centímetro de 

comprimento total e 709 ovócitos por grama de peso total.  
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Figura 4: Representação gráfica da relação entre fecundidade e comprimento de (A) Lutjanus 

synagris, (B) Macrodon ancylodon. 
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Através do estudo sobre a fecundidade e análises das gônadas da pescada-gó e do ariacó, 

forneceram dados importantes para a prática da pesca, já que a mesma é a base de 

sustentação alimentar e renda da comunidade pesqueira do município de Raposa, podemos 

dizer que Macrodon ancylodon e Lutjanus synagris mesmo apresentando altas 

fecundidades podem não obter sucesso reprodutivo quanto ao numero de ovócitos 

liberados, mas ambas as espécies apresentam ampla capacidade reprodutiva, assim são 

capazes de manter os seus estoques naturais mesmo sendo exploradas de forma continua, 

mas sendo devidamente respeitados os períodos de proibição da pesca pelos pescadores 

locais, conservando os estoques naturais de peixes que podem ser ameaçados, 

principalmente pela sobrepesca. 

 

Palavras-chave: Gônadas, Ovócitos, Reprodução. 
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Figura 5: Representação gráfica da relação entre fecundidade e peso de (A) Lutjanus synagris, (B) 
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Informações sobre o desenvolvimento cíclico das gônadas, época e local de desova e 

comprimento em que os indivíduos entram no processo reprodutivo fazem parte do 

conhecimento acerca da biologia reprodutiva de uma espécie (SOUZA; CHELLAPPA; 

GURGEL, 2007). Estas informações são importantes para a elaboração da regulamentação 

de pesca, permitindo a tomada de medidas racionais na preservação de estoques ou no 

controle de espécies indesejáveis (KING, 1995). Macrodon ancylodon é vulgarmente 

conhecida por pescada-gó, corvina bocamole, pescada-foguete e pescadinha. É um 

cianídeo demersal com grande distribuição geográfica, ocorrendo em zonas estuarinas e 

marinhas de regiões tropicais e subtropicais. É devido à abundância e importância 

econômica de M. ancylodon, no estado do Maranhão, associado com a importância do 

estudo da biologia reprodutiva para as populações de peixes que este trabalho teve por 

objetivo descrever macro e microscopicamente os estádios maturacionais; determinar 

relação peso total/ comprimento total; determinar a proporção sexual; definir tamanho de 

primeira maturidade sexual; determinar fecundidade e tipo de desova e indicar época de 

desova de M. ancylodon. Os exemplares foram provenientes da compra comercial, sendo 

adquirido 40 exemplares por bimestre, no município da Raposa, Maranhão, no período de 

novembro de 2012 a dezembro de 2013. Estes foram levados ao Laboratório de Pesca e 

Ecologia Aquática da Universidade Estadual do Maranhão. Em laboratório foi feita a 

pesagem e medidas em cada indivíduo e feita uma incisão ventro- longitudinal com 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 

acondicionadas no Bouin para análise microscópica e posteriormente em álcool 70% e em 

Solução de Gilson para análise da fecundidade. A relação CT x PT foi determinada por 

meio da regressão não-linear e  posteriormente foi aplicado o teste t de Student (ZAR, 

1996) para comparação de diferença estatística, assim como o teste do χ² com correção de 

Yates (SNEDECOR; COCHRAM, 1980) para análise da proporção sexual. Tanto em 

machos (3,3741), fêmeas (3,7855) e sexos agrupados (3,4842), a alometria foi positiva, ou 

seja, a espécie tende a crescer mais em peso do que comprimento que pode dever-se tanto à 

genética da espécie quanto à alimentação. A proporção sexual para o período total foi de 

2,4F: 1M indicando uma possível segregação sexual. Na proporção por classe de 

comprimento, a maioria apresentou comprimentos entre 26,0 e 29,0 cm e o maior 

indivíduo apresentou 33,5 cm. A maior incidência de machos e fêmeas foi entre 26 – 29 

cm e na classe de comprimento de 31-34 cm não houve presença de machos. Para a análise 

do tamanho da primeira maturação, os estádios maturacionais foram agrupados em 
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imaturos e em maturos. Na análise macroscópica dos ovários foi possível observar todos os 

estádios maturacionais (Figura 1), constatou-se 114 fêmeas das quais 10 encontravam-se 

no estádio A (imaturo), 38 no estádio B (em maturação), 60 no estádio C (maturo) e 5 no 

estádio D (esvaziado). Constatou-se 34 machos dos quais 8 encontravam-se no estádio A 

(imaturo), 21 no estádio B (em maturação) e 5 no estádio C (maturo). Na análise 

histológica, os ovócitos variaram entre 20-120μm o que confirmou o tipo de desova da 

espécie como assincrônica e parcelada. Estima-se fecundidade absoluta média de 47.211 

ovócitos, representando um alto padrão de reprodução. A primeira maturidade sexual é 

alcançada com 19,37 cm, indicando que esta espécie começa a se reproduzir ainda jovem 

quando leva-se em consideração o comprimento máximo de 33,5 apresentado por esta 

espécie durante o período estudado. A análise da relação gonadossamática, fator de 

condição e frequência dos estádios maturacionais apontaram que a espécie está apta a se 

reproduzir durante todo o ano, pois foram encontradas fêmeas maturas e desovadas, ao 

longo das coletas realizadas, porém com um pico maior durante o período chuvoso (Figura 

2). Os picos de desova ocorreram nos bimestres agosto/setembro, outubro/novembro e 

dezembro/janeiro (Figura 3). Esses conhecimentos são fundamentais para nortear medidas 

de administração, manejo e preservação das populações de peixes frente aos impactos 

causados por ações antrópicas como pesca prejudicial, eliminação de áreas de desova e de 

criadouros pelo barramento dos cursos de água e destruição da vegetação marginal. A 

partir desses dados, portanto, são sugeridas medidas de gerenciamento de M. ancylodon, 

como implementação do período de defeso, proteção aos locais de reprodução e 

desenvolvimentos de trabalhos de sensibilização e educação ambiental junto à comunidade 

pesqueira. 
 

 

Figura 1. Estádios maturacionais de fêmeas de M. ancylodon: (a) imaturo; (b) em 

maturação; (c) maturo e (d) desovado, coletados no período de novembro de 2012 a 

dezembro de 2013. 

 

Figura 2. Valores médios de ∆RGS (a) e de ∆K (b) das fêmeas de M. ancylodon, 

capturadas no município de Raposa, Maranhão, no período de novembro de 2012 a 

dezembro de 2013 
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Figura 3. Frequência relativa bimestral dos estádios maturacionais de machos e fêmeas de 

M. ancylodon, capturados no município de Raposa, Maranhão, no período de novembro de 

2012 a dezembro de 2013. 

 

 

Palavras-chave: Biologia, Reprodução, Litoral Maranhense. 
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5.2 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
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Os biomarcadores são alterações biológicas que expressam a exposição e os efeitos tóxicos 

dos poluentes presentes no ambiente, sendo úteis e sensíveis para o diagnóstico de doenças 

e da condição fisiológica de peixes expostos aos diferentes xenobióticos dos ecossistemas 

aquáticos. Neste trabalho objetivou-se validar os biomarcadores hematológicos em 

Colossoma macropumum (Characiformes, Serrasalmidae) para avaliação da saúde dos 

peixes da APA do Maracanã, São Luís- MA.Espécimes de C. macropomum foram 

coletados em dois locais distintos da APA do Maracanã: A1) Lagoa Serena; A2) Rio 

Ambude. As estações foram georreferenciadas por GPS e em cada região registraram-se as 

seguintes variáveis abióticas: temperatura, pH e oxigênio dissolvido. A preparação das 

lâminas e a biometria dos peixes foram realizadas em campo. Os peixes foram anestesiados 

e de cada exemplar coletou-se o sangue pelos vasos sanguíneos das brânquias com o 

auxílio de seringas heparinizadas. Uma gota de sangue de cada exemplar amostrado foi 

gotejada em uma lâmina microscópica para a realização do esfregaço. Para tanto, as 

lâminas com esfregaços de sangue foram deixadas em temperatura ambiente por 2 horas 

para secagem e depois fixadas em etanol absoluto por 30 minutos. Depois de secas, as 

lâminas foram coradas em Giemsa 10% diluída em tampão fosfato, pH 6,8. De cada 

exemplar de tambaqui registrou-se os seguintes dados biométricos: comprimento total 

(LT), comprimento padrão (LP) e comprimento furcal (LF) em cm, peso total (WT) em g. 

Para a quantificação dos micronúcleos e das anormalidades nos eritrócitos dos peixes de 

A1 e de A2 foram observadas 2000 células em cada lâmina, seguindo o protocolo de 

Ayllón; Garcia-Vazquez (2001). Os dados obtidos foram submetidos ao teste de 

normalidade e as médias dos resultados obtidos foram comparadas entre si através de teste 

t de Student. Para a localização das diferenças entre as médias obtidas para os dois locais 

de coleta e os dados biométricos foi  utilizado o teste de comparações múltiplas 

(P<0,05).Os resultados das análises dos dados abióticos indicaram que todos os parâmetros 

da água do rio e da lagoa de piscicultura da APA do Maracanã estavam dentro dos valores 

considerados normais pela Resolução 357 do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA). Os resultados dos testes estatísticos para a biometria dos peixes indicaram 

que os peixes capturados na Lagoa Serena (A1) apresentaram valores significativamente 

menores para o comprimento total (Lt = 18,9±1,84), comprimento padrão (Lp = 14,7±1,47) 
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e peso total (W = 105,19±27,50), quando comparados aos valores biométricos dos peixes 

do Rio Ambude (A2). Foram registrados micronúcleos nos peixes desse local, como 

mostra a figura 1. 

 

   

 

 

Alterações morfológicas nucleares (do tipo eritrócitos maduros, núcleo entalhado, núcleo 

vacuolizado e núcleo binucleado) e micronúcleos foram encontrados em número 

significativo (p<0,05) apenas nos peixes do Rio Ambude (A2), sugerindo que os peixes 

amostrados no período encontravam-se com uma saúde comprometida, provavelmente, em 

função dos poluentes dessa região. Essas respostas biológicas podem ser indicativas de 

dano ao material genético dos peixes da região. Resultados semelhantes têm sido utilizados 

por vários pesquisadores para avaliar a genotoxicidade nos corpos aquáticos e 

complementar o biomonitoramento nesses ambientes (FERRARO, 2009; SERIANI et al., 

2012; SOUZA; FONTANETTI, 2012). Um aumento da frequência de células 

micronucleadas é um marcador de efeitos genotóxicos, que pode refletir uma exposição a 

deferentes agentes (BOMBAIL et al., 2001). De acordo com Ferraro (2009), embora as 

alterações morfológicas nucleares, quanto a sua origem, ainda não estejam completamente 

esclarecidas, vários trabalhos dão suporte à hipótese de que esta se deva a eventos 

genotóxicos. A frequência de ocorrências dessas alterações, estão relacionadas à exposição 

de agentes estressores e especialmente influenciadas pelos fatores ambientais 

(GUILHERME et al., 2008). A presença de anormalidades nas células sanguíneas de 

peixes deve ser considerada como dados complementares aos registros de micronúcleo e 

como alterações decorrentes da indução por agentes citogenotóxicos (AYLLON; 

GARCIA-VAZQUEZ, 2001). Os peixes da APA do Maracanã estão submetidos a estresse, 

seja ele causado por contaminantes ou pela variação ambiental entre as diferentes épocas 

do ano. A utilização de parâmetros genotóxicos como biomarcadores em um espécie nativa 

(C. macropomum) pode ser considerada uma metodologia segura para estudos de 

biomonitoramento na APA do Maracanã, já que foi capaz de diferenciar duas populações 

de peixes. O aumento de células micronucleadas e de anormalidades (do tipo eritrócitos 

maduros, núcleo entalhado, núcleo vacuolizado e núcleo binucleado) nos peixes do Rio 

Ambude pode ser um reflexo da presença de agentes genotóxicos provenientes da zona 

industrial de São Luís. As análises integradas de biomarcadores genotóxicos em C. 

macropomum mostraram respostas convergentes para uma avaliação mais precisa do grau 

A B 

Figura 1 – Fotomicrografia dos eritrócitos de C. macropomum coletados no Rio Ambude , 

APA do Maracanã. A) Detalhe dos eritrócitos mostrando células normais (seta); B) Detalhe 

dos eritrócitos mostrando o micronúcleo (seta). Giemsa X 100. 
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de comprometimento (saúde) dos peixes expostos aos diferentes agentes estressores da 

Lagoa Serena (A1) e do Rio Ambude (A2).  

Palavras-chave: biomonitoramento, Micronúcleo, genotoxicidade. 
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A ordem Megaloptera compartilha um ancestral comum com Neuroptera, Mecoptera e 

Hymenoptera (BORROR et al. 1989). É um grupo pequeno de insetos holometábolos, com 

uma fauna mundial estimada em 300 espécies. Composta de 34 gêneros (OSWALD & 

PENNY, 1991) dividida em duas famílias: Sialidae e Corydalidae (CONTRERAS-

RAMOS 1998). No Brasil, Corydalidae (Corydalinae) possui 16 espécies, em dois gêneros 

(Corydalus e Chloronia) (AZEVÊDO & HAMADA, 2008). A Família Sialidae inclui dois 

gêneros (FLINT, 1973; CONTRERAS-RAMOS, 1999a), a ocorrência de apenas um 

genêro para o Brasil (PENNY, 1981). O nível de conhecimento taxonômico do grupo no 

Novo Mundo atingiu recentemente um nível satisfatório, no entanto o grupo ainda é pouco 

estudado para o Estado do Maranhão e principalmente para o município de Caxias, MA. 

(ROSS 1937, FLINT 1973, PENNY & FLINT 1982; Contreras-Ramos 1995, EVANS e 

NEUNZIG 1996. São considerados instrumentos indispensáveis no levantamento de 

biomonitoramento ambiental e bioindicadores da qualidade de água (ALLAN, 1995). O 

presente trabalho tem como objetivo inventariar a entomofauna da ordem Megaloptera no 

trecho do médio Rio Itapecuru e alguns afluentes no município de Caxias – Maranhão. As 

coletas foram realizadas no período seco e chuvoso, foram avaliados diversos fatores 

ambientais e físicos e físico-químicos. Em cada igarapé, foi amostrada uma seção de 50m, 

dividida em cinco pontos, com 10m cada. Os espécimes foram coletados com auxilio de 

rede entomológica em D (rapiché) e catação manual nos substratos bancos de folhas, 

troncos e raízes submersas na correnteza, e macrófitas, em áreas de correnteza ou remanso. 

Foram coletados ao todo, um total 221 espécimes de Megaloptera, distribuídos em apenas 

um gênero e duas espécies, Corydalus diasi e Corydalus afinnis, 157 espécimes foram 

coletados nos igarapés e 64 para o Rio Itapecuru, sendo 58 espécimes para o igarapé 

Riachão, 83 espécimes para o igarapé do Seixo Caxias, 13 espécimes para o igarapé Ponte 

do Itapecuru, duas espécimes para o igarapé Sitio Tarumã, nenhum espécime para o 

igarapé Riacho Ponte, 33 espécimes para o Rio Itapecuru no percurso da Fazenda Pé da 

Serra, 21 espécimes para o Rio Itapecuru no percurso do Povoado Jacurutu e 11 espécimes 

para o Rio Itapecuru no trecho do Povoado Olho d’agua. O Rio Itapecuru foi o único 

trecho que apresento as duas espécies (Tabela 1). Considerando a presença de 

megalopteros quanto ao tipo de substratos coletados, obteve-se maior abundância no 

substrato folha em áreas de correnteza, com 117 espécimes (tabela 2), seguido pelos 

substratos pedra e tronco, com 77 e 19 espécimes respectivamente e apenas um espécime 

para o substrato raiz. 
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Tabela 1. Abundância de cada espécie, número de larvas por igarapé, desvio padrão (DP) 

e média de megalopteros/Corydalidae nos igarapés amostrados e para pontos do Rio 

Itapecurú. 

Nota: Ig= Igarapé; Faz= Fazenda; Pov= Povoado.  Ig. 1= Igarapé Riachão; Ig. 2= Igarapé Seixo Caxias; Ig. 

3=Igarapé Ponte Itapecuru; Ig. 4=Igarapé Ponte; Ig. 5= Igarapé do Sítio Tarumã; Fazenda Pé da Serra; 

Povoado Jacurutu; Povoado Olho d’agua. 

 

Nos trechos coletados do Rio Itapecuru os substratos pedra e folha foram os que 

apresentaram maior abundância, somente nesses trechos foi possível obter-se larvas no 

substrato Macrófita (Figura 1). A presença da C. diasi esta correlacionada com igarapés 

pequenos (2a a 3a. ordem), com altitude relativa, em leito rochoso e pedregoso, com 

disponibilidade de folhas como substrato, com baixa velocidade da correnteza, tanto em 

áreas preservadas como em áreas com alteração na cobertura vegetal. C. afinnis 

apresentou-se correlacionadas com ambientes de grande extensão (5a ordem), de alta 

condutividade, alta temperaturas, dossel parcialmente aberto, a vegetação em alguns 

pontos encontrava-se presente, e como disponibilidade essas larvas contavam com os 

substratos pedra e folha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Abundância de megalopteros por substrato. Nota: Números correspondendo aos 

igarapés coletados. Ig= Igarapé; Faz Fazenda; Pov. Povoado. Ig.1= Riachão; Ig.2= Seixo I; 

Ig.3= P. Itapecurú; ; Ig. 4= Ponte; Ig.5= Sítio Tarumã; Fazenda Pé da Serra; Povoado 

Jacurutu; Povoado Olho d’agua. 

 

O presente estudo fornece informações pioneiras sobre diversidade, riqueza e abundância 

da comunidade de Megaloptera para cursos d’água dos afluentes do Rio Itapecurú, e as 

diferentes espécies coletadas, consideradas como novos registros tanto para a cidade de 

Caxias, quanto para o Estado do Maranhão. 

Espécies Ig.1 Ig.2 Ig.3 Ig.4 Ig.5 
Faz. Pé 

da Serra 
Pov. 

Jacurutu 
Pov. Olho 

d’agua 
Total 

Corydalus afinnis 

Burmeister, 1839 
0 0 0 0 0 33 20 11 63 

Corydalus diasi 

Navás, 1915 
58 84 13 0 2 0 1 0 158 

Total 58 84 13 0 2 0 20 11 221 

Táxons 1 1 1 0 1 0 1 1  

Média 18,5 2,5 3,5 0 1 0 9,5 5,5  

Despad 41,01 59,39 9,19 0 1,41 23,33 13,43 7,77  

Max 37 5 7 0 2 0 19 11  

Min 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Palavras-chave: Megaloptera, Rio Itapecuru, Bioindicadores. 
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A Ordem Odonata possui aproximadamente 10.000 espécies no mundo, das quais 798 são 

registradas para o Brasil, distribuídas em 14 famílias e 137 gêneros (COSTA et al., 2010a e 

GARRISON et al., 2010). A Região Neotropical abriga aproximadamente 1650 espécies e 

para o Brasil 800 espécies, distribuídas em 14 famílias e 128 gêneros. O presente estudo 

teve como objetivo inventariar a entomofauna da Ordem Odonata no trecho do médio Rio 

Itapecuru e alguns afluentes no município de Caxias-Maranhão. As coletas foram 

realizadas no período Agosto/2013 a junho/2014, nos igarapés e Rio Itapecurú, as coletas 

ocorreram mensalmente com duração de cinco dias. Foram avaliados diversos fatores 

ambientais e físico-químicos . Em cada igarapé, foi amostrada uma seção de 50m, dividida 

em cinco pontos, com 10m cada. Os espécimes foram coletados com auxilio de rede 

entomológica em D (rapiché) e catação manual nos substratos folhas, raiz, macrófitas, 

tronco e areia (TRIVINHO-STRIXINO; STRIXINO, 1998). Foram coletados um total de 

318 espécimes de ninfas de Odonata, dividido em duas Subordens, sendo 92 espécimes de 

Anisoptera e 226 de Zygoptera e destas, distribuídos em cinco famílias: Libellulidae (61), 

Gomphidae (30), Corduliidae (01), Coenagrionidae (188) e Calopterigidae (38). Para a área 

rural, a maior riqueza estimada dos espécimes da subordem Anisoptera ocorreu no riacho 

Seixo com 21 espécimes e sem representantes para riacho Itapecuruzinho da subordem 

Zygoptera, enquanto para a subordem Zygoptera de maior riqueza foi para o riacho Seixo e 

a menor para o Riachão.  Para os riachos do perímetro urbano a maior riqueza foi para 

subordem Anisoptera foi o riacho Ponte com 32 espécimes e a menor foi para o igarapé 

Olarias com 16 espécimes e para subordem Zygoptera ocorreu no riacho Pontes com 104 

espécimes e menor para o riacho Olarias 04 espécimes. Para o rio Itapecuru foram 

coletados 116 espécimes da família Odonata distribuídos em quatro famílias: Libelullidae 

(70), Coenagrionidae (25), Gomphiadae (13) e Calopterigidae (8), distribuídos em 15 

gêneros diferentes (Tabela 02). Comparando a riqueza estimada dos ambientes rural e 

urbanos a maior se deu as Igarapés da área urbana com o maior numero de Anisoptera em 

relação à Zygoptera. A família mais representativa em riqueza de família foi a 

Coenagrionidae, o que é comum quando comparados com outros estudos de riqueza de 

família (Tabela 01). Vários fatores ambientais, como profundidade, disponibilidade de 

alimento, concentração de oxigênio e tipo de substrato têm sido apontados como 

reguladores da estrutura da comunidade de invertebrados aquáticos. Com relação à 

presença de uma maior riqueza de espécies em ambientes alterados deve-se pelo fato que a 

baixa velocidade da água permite a deposição de matéria orgânica e o aumento da 

produtividade primária. 
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Tabela 01. Abundancia e riqueza de família e número de larvas de Odonata amostrados 

nos Igarapés amostrados em Caxias, MA. 

 

 

Tabela 02. Abundancia e riqueza de cada gênero, número de larvas de Odonata 

amostrados no trecho médio do Rio Itapecuru em Caxias, MA. 

Família  Gênero Pé da Serra Jacurutu Total  

Libellulidae Libellula 18 2 20 

 
Zenithoptera 1 5 6 

 
Perithemis 22 11 33 

 
Tauriphila 0 3 3 

 
Elasmothemis 0 2 2 

 
Orthemis 0 0 0 

 
Tramea 0 1 1 

 
Miathyria 5 0 5 

Coenagrionidae Leptagrion 12 9 21 

 
Houmeoura 4 0 4 

Gomphidae Archaegomphus 4 0 4 

 
Progomphus  1 0 1 

 
Phyllocycla 1 0 1 

 
Zonophora 7 0 7 

Calopterigidae Hetaerina/Mnesarete 2 6 8 

 
Riqueza 77 39 116 

 
Abundância  11 8 

 

 
Despad 18,56 9,46 

  

A comunidade estudada foi dominada por representantes da subordem Zygoptera. Delgado 

(2002), trabalhando em dois igarapés na Reserva Ducke, encontrou resultado similar, 

registrando a presença de 28 espécies, sendo a subordem Zygoptera a mais diversa, com 16 

espécies e a Anisoptera menos diversa com apenas 12 espécies. Essa distribuição pode ser 

explicada pelas limitações fisiológicas dependentes do tamanho corporal que diferenciam 

essas subordens. Nas espécies pertencentes à ordem Anisoptera, os indivíduos são em geral 

grandes, são mais frequentes em áreas abertas. Em função do maior tamanho corporal 

apresentam capacidade de voo mais elevada aumentando sua capacidade de dispersão e 

distribuição geográfica (Corbet 1999). As espécies de Zygoptera de tamanho corporal 

Subordem Família Itapecurú Olarias Ponte Riachão S. José Seixo Total  

Anisoptera 

Libelullidae 0 10 27 2 19 3 61 

Gomphiadae 0 5 5 0 2 18 30 

Cordulidae 0 1 0 0 0 0 1 

Zigoptera 
Coenagrionidae 11 4 101 8 38 26 188 

Calopterigidae 1 0 3 2 31 1 38 

Riqueza 

Abundância 

Des. Padrão 

2 4 4 3 4 4 
 

12 20 136 12 90 48 
 

4,83 3,94 42,62 3,29 16,96 11,72 318 
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menor, estão mais sujeitas à termorregulação por convecção (De Marco & Resende 2002) 

e, consequentemente, são mais restritas às áreas abertas (ensolaradas) e ocupam geralmente 

o interior de matas (Resende 2005). 

 

Palavras-chave: Odonata, Abundância, Rio Itapecuru. 
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É comum utilizar-se biomarcadores histológicos para se diagnosticar a saúde ambiental de 

regiões estuarinas do Brasil. Isso se aplica também a área do complexo portuário de São 

Luís (Maranhão). Segundo Van der Oost (2003) biomarcador é uma resposta biológica 

apresentada em função da exposição a um xenobionte. O foco deste estudo é quantificar as 

alterações branquiais de Bagre bagre provocadas pela  exposição aos xenobiontes da zona 

portuária na Baía de São Marcos em São Luís. Foram coletados 36 exemplares de bagres 

no período de 2010 a 2012, em duas áreas da baía de São Marcos (região portuária e Ilha 

dos Caranguejos) sendo 18 em cada área. Em laboratório foram registrados os seguintes 

dados biométricos de cada peixe: comprimento total (Lt), comprimento padrão (LP) e 

comprimento furcal (LF) em cm, peso total (Wt) e o peso das gônadas (Wg) em g. As 

gônadas foram classificadas macroscopicamente, considerando-se a escala proposta por 

Vazoller (1996) e modificada por Carvalho-Neta e Castro (2008): EG1 (imaturo), EG2 (em 

maturação ou repouso), EG3 (maduro) e EG4 (esgotado). Amostras de brânquias de cada 

exemplar foram fixadas em formol a 10%, em seguida fez-se o processamento histológico 

usual; por fim as amostras foram coradas com Hematoxilina e Eosina (HE) para leitura das 

lâminas em microscópio óptico, sendo posteriormente fotomicrografadas. A média do 

comprimento total de bagres fêmeas e machos da região portuária foi de 18,4cm e 

18,73cm, respectivamente, enquanto as fêmeas da Ilha dos Caranguejos tiveram 

comprimento na média de 29,41cm e os machos com média de 32,33cm. Foram registrados 

indivíduos nos estágios EG2 (em maturação ou repouso) e EG3 (maduro) na região 

portuária, enquanto na área de controle foram encontrado indivíduos em todos os estágios 

gonadais, indicando atividade reprodutiva nessa última região. Os indivíduos capturados na 

Ilha dos Caranguejos não apresentaram alterações morfológicas. Por sua vez, os que foram 

capturados na região portuária apresentaram diversas lesões branquiais, sendo que os 

principais tipos foram: deslocamento de eptélio (Figura 1), estreitamento lamelar, 

aneurisma, fusão das lamelas secundárias (Figura 2), dados que corroboram com os 

obtidos por Sousa et al. (2013) na mesma região. Além dessas alterações também houve o 

registro e contagem de dilatação capilar e aumento do tecido interlamelar (Figura 2) que 

provoca a produção de células produtoras de muco.  
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Figura 1. Fotomicrografia do segundo arco branquial direito de Bagre bagre da Baía de 

São Marcos. Deslocamento de epitélio, HE (10X). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fotomicrografia do segundo arco branquial direito de Bagre bagre da Baía de 

São Marcos. (A) aumento do tecido interlamelar (asterisco); (B) estreitamento lamelar 

(setas); (C) aneurisma (asterisco) e dilatação capilar (seta); (D) fusão das lamelas 

secundárias (asterisco).  HE (5X). 

 

A lesão mais representativa foi o deslocamento de epitélio como mostra o Figura 3; neste 

gráfico podemos ver a percentagem de cada lesão encontrada. Segundo Bernet et al. (1999) 

deslocamento de epitélio, estreitamento lamelar, aneurisma e dilatação capilar são lesões 

de estágio I, ou seja, alterações que não alteram significativamente o funcionamento do 

tecido. Enquanto fusão lamelar e células produtoras de muco são de estágio II, são mais 

severas e prejudicam o funcionamento normal do tecido. 
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Figura 3: Percentagem das lesões branquiais encontradas em Bagre bagre da região 

portuária. 

 

O exame histopatológico tem sido reconhecido por vários pesquisadores como uma valiosa 

ferramenta para avaliações de impactos ambientais em populações de peixes e essas 

alterações histopatológicas nos indivíduos vêm se tornando um indicativo dos níveis de 

estresse que esses organismos sofrem nos ecossistemas residentes (LOPES, 2007). Logo, o 

registro das referidas lesões nos peixes da área de estudo indicam que eles estão expostos a 

algum agente estressor. As análises na morfologia das brânquias dos exemplares de B. 

bagre coletados no ponto de referência da Ilha dos Caranguejos não apresentaram 

alterações morfológicas. Esses dados reforçam a importância do uso dos referidos 

biomarcadores, que são de baixo custo, como subsídio para avaliações da qualidade 

ambiental em programas de biomonitoramento de regiões portuárias, tais como o 

Complexo Portuário de São Luís, Maranhão. 

 

Palavras-chave: Biomarcadores, Leões branquiais, Bagre bagre. 

 

REFERÊNCIAS 

CARVALHO-NETA, R. N. F.; CASTRO, A. C. L. Diversidade das assembléias de peixes 

estuarinos na Ilha dos Caranguejos, Maranhão. Arquivos de Ciências do Mar, n. 41, p. 

48-57, 2008. 

OOST, R.; BEYER, J.; VERMEULEN, N. P. E. Fish bioaccumulation and biomarkers in 

environmental risk assessment: a review.  Environmental Toxicology and 

Pharmacology, Amsterdam, v. 13, p. 57–149. 2003. 

SOUSA, D. B. P.; ALMEIDA, Z. S.; CARVALHO-NETA, R. N. F. Biomarcadores 

histológicos em duas espécies de bagres estuarinos da Costa Maranhense, Brasil. Arq. 

Bras. Med. Vet. Zootec., v.65, n.2, p.369-376, 2013. 

 

 

 

48% 

32% 

6% 
4% 

5% 5% Deslocamento de 
epitélio 

Estreitamento lamelar 

Células produtores de 
muco 

Aneurisma 

Dilatação capilar 

Fusão lamelar  

http://www.researchgate.net/profile/Debora_Sousa/


XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  1118 

IDENTIFICAÇÃO CITOGENÉTICA E MOLECULAR DE PEIXES COMERCIAIS 

NO LAGO CAJARI- BAIXADA MARANHENSE. 

 

Orientanda: Thércia Célia Gonçalves RIBEIRO – Bolsista PIVIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – CECEN/UEMA 

 

Orientadora: Zafira da Silva de ALMEIDA. 

Profª. Drª. do Departamento de Química e Biologia CECEN/UEMA. 

 

Colaboradores: Lígia TCHAICKA – Profª. Drª. do Departamento de Química e Biologia 

CECEN/UEMA 

 

A região ecológica da baixada maranhense é conhecida pelo potencial hídrico e por ter 

como principal atividade econômica a pesca. No entanto, o conhecimento da diversidade 

íctica é incipiente na região, assim como na maioria dos rios costeiros do Brasil (Agostinho 

et al, 2007). Nesse sentido é necessário conhecer a biodiversidade nos Lagos da baixada 

antes que essas informações se percam pela recorrente exploração desses recursos. A 

introdução de espécies não nativas em um ecossistema, aliada a fatores como perda de 

hábitat, sobre-exploração tem sido considerada uma das principais ameaças a 

biodiversidade (IUCN, 2000). Com o objetivo de caracterizar a biodiversidade íctica no 

Lago Cajari, foram coletados 50 espécimes em pontos lênticos e lóticos do Lago Cajari, no 

município de Penalva, no período de agosto de 2013 a junho de 2014. Todos os animais 

foram submetidos à identificação morfológica utilizando bibliografia especializada. O 

DNA genômico foi extraído com base no protocolo de Medrano (1998), submetidos à 

reação de PCR com primers universais (HCO/LCO) para o gene Citocromo Oxidase 

subunidade I e sequenciados em sequenciador automático. As sequências foram corrigidas 

manualmente e alinhadas pelo MEGA 6.0. Foram geradas árvores filogenéticas baseadas 

em Máxima verossimilhança, Neighbor-joining, Máxima parcimônia e Mínima evolução. 

Foram registradas 40 espécies, distribuídas em 06 Ordens, 22 Famílias e 39 Gêneros. A 

classificação taxonômica das espécies identificadas está disposta na tabela 1. Foram 

diferenciadas duas espécies de Violas (Loricaria cataphracta, Loricariichthys sp) e duas 

espécies de cascudos (Hoplosternum littorale , Callichthys callichthys), além do registro 

do peixe- sabão (Crenicichla menezesi), espécie endêmica (Figura 1). A identificação 

através do gene COI, do Tucunaré (Cichla sp), conforme a Figura 2, foi conclusiva e a 

topologia das árvores geradas foram concordantes com forte apoio a C.monoculus.  

 

Tabela 1 – Distribuição taxonômica das espécies coletadas no Lago Cajari – Baixada 

Maranhense 

ORDEM Myliobatiformes 

FAMILIA Potamotrygonidae 
Potamotrygon motoro (Müller & Henle, 1841) 

ORDEM Clupeiformes 
FAMILIA Engraulidae 

Pterengraulis athrerinoides (Linnaeus, 1766) 
Cetengraulis eduntulus (Cuvier, 1829) 

ORDEM Characiformes 
FAMÍLIA Anostomidae 

Leporinus piau Fowler, 1941 
Schizodon dissimilis Garman, 1890 

FAMÍLIA Curimatidae 
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Curimata macrops Eigenmann & Eigenmann, 1889 
Psecrogaster rhomboides  Eigenmann & Eigenmann, 1889 

FAMÍLIA Hemiodontidae 
Hemiodus parnaguae   Eigenmann & Henn, 1916 

FAMÍLIA Triportheidae 
Triportheus signatus Garman, 1890 

FAMÍLIA SERRASALMIDAE 
Pygocentrus nattereri Kner, 1858 

Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766) 
FAMÍLIA ACESTRORHYNCHIDAE 

Acestrorhynchus lacustris (Lütken, 1875) 
FAMÍLIA ERYTHRINIDAE 

Hoplerithrynus unitaeniatus  (Spix & Agassiz, 1829) 
Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) 

ORDEM GYMNOTIFORMES 
FAMÍLIA Sternopygidae 

Sternopygus macrurus (Bloch & Schneider, 1801) 
FAMÍLIA Rhampichthydae 

Rhampichthys atlanticus Triques, 1999 
FAMILIA Gymnotidae 

 Gymnotus carapoLinnaeus, 1758 
FAMÍLIA Auchnipteridae 

Ageneiosus ucayalensis  Castelnau, 1855 
Trachelyopterus galeatus  (Linnaeus, 1766) 

FAMÍLIA Pimelodidae 
Hemisorubim platyrhynchos  (Valenciennes, 1840) 

Pimelodus blochii Valenciennes, 1840 
Pimelodus ornatus Kner, 1858 

Pseudoplatystoma fasciatum (Linnaeus, 1766) 
Sorubim lima(Bloch & Schneider, 1801) 

FAMÍLIA Doradidae 
Hassar affinis (Steindachner, 1881) 

Platydoras brachylecis Piorski, Garavello, Arce H. & Sabaj Pérez, 2008 
FAMÍLIA Callichthydae 

Hoplosternum littorale(Hancock, 1828) 
Callichthys callichthys  (Linnaeus, 1758) 

FAMÍLIA Loricariidae 
Hypostomus plecostomus(Linnaeus, 1758) 
Pterygoplichthys parnaibae  Weber, 1991 

Loricariichthys sp 
Loricaria cataphracta Linnaeus, 1758 

ORDEM PERCIFORMES 
FAMÍLIA Scianidae 

Plagioscion squamosissimus Heckel, 1840  
FAMÍLIA Cichlidae 

Cichla monoculus Spix & Agassiz, 1831 
Cichlasoma orientale Kullander, 1983 

Crenicichla menezesi Ploeg, 1991 
Geophagus surinamensis(Bloch, 1791) 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  1120 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse estudo possibilitou a resolução de problemas taxonômico das espécies de peixes 

comerciais no Lago Cajari, apesar da identificação morfológica apresentar empecilhos para 

alguns táxons, ferramentas moleculares contribuíram, de fato, para solucionar essas 

incertezas. Além de espécies alóctones identificadas corretamente facilitarem o manejo e o 

estudo da biologia (reprodução, alimentação, entre outros) das espécies. 

 

Palavras-chave: DNABarcode, Área de proteção ambiental, Sistemática. 

 

REFERÊNCIAS 
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Figura 2 – A (Árvore de MP gerada pelo MEGA 6.0) B (Exemplar de Cichla 

sp coletado no Lago Cajari). 

B 

A 

B 

Figura 1 – Exemplar de Crenicichla menezesi, espécie endêmica do Maranhão. 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  1121 

  

5.3 CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

5.3.1 Arquitetura e Urbanismo 
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ESTUDO DAS ÁREAS VERDES URBANAS VOLTADAS AO LAZER: UM 

PASSEIO PELOS SÉCULOS XIX E XX NA CIDADE DE SÃO LUÍS/MARANHÃO. 

 

Orientanda: Anna Karla de Almeida SANTOS – Bolsista PIVIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo – CCT/UEMA. 

 

Orientadora: Nadia Freitas RODRIGUES. 

Profª. Drª. do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão. 

 

O objetivo deste trabalho se desenvolveu no estudo das áreas verdes urbanas voltadas ao 

lazer da cidade de São Luís, Maranhão, fazendo um percurso pelos séculos XIX e XX. 

Tratou-se de uma proposta de identificação das áreas verdes urbanas com destaque para a 

prática do lazer em São Luís no referido período, considerando também dados para 

subsidiar discussões sobre a relação da dinâmica do mercado imobiliário da cidade e a 

paisagem como resultado da gestão pública e do momento econômico. O estudo das áreas 

de lazer públicas significativas nesse período pôde configurar um quadro comparativo 

considerando momentos históricos e econômicos, a gestão pública, a valorização ou não 

das áreas verdes urbanas e as práticas sociais para o lazer. Uma vez feita a comparação, 

procurou-se identificar se os modos de lazer da sociedade atual que vem se modificando e 

quais são as áreas da cidade de São Luís que se constroem para suprir tais necessidades. A 

pesquisa objetivou promover uma reflexão sobre a valorização das áreas verdes como 

indicador de qualidade de vida, considerando a preservação ambiental e a possibilidade de 

prática do lazer público. Segundo Mascaró (2008), as áreas verdes urbanas podem 

classificar-se em áreas principais e secundárias que correspondem aos parques, clubes de 

esporte, as hortas, floriculturas, praças, largos, e ruas arborizadas. Tomando como base tal 

classificação, foi desenvolvido um mapeamento das áreas verdes de lazer consideradas 

relevantes para a cidade no período histórico proposto através de uma abordagem que traz 

a linha do tempo das principais mudanças no panorama da cidade de São Luís. 

Figura 1 – A Praça Deodoro em três momentos distintos. 
FONTE: Da Autora. – Desenvolvimento para esta pesquisa, 2014. 

 

Foram coletados relatos, iconografias históricas e atuais que evidenciam as mudanças no 

cenário de sua paisagem urbana, visto que foram feitas análises das áreas mapeadas, 

sobrelevando assim, o desenvolvimento de novas áreas urbanas e os espaços verdes 

permeados em sua malha, além de suas deficiências na busca de atender ao espaço publico 

como forma de integração e naturalização do espaço construído. Como considerações dos 

resultados da pesquisa, concluímos que ao desenvolver o panorama das áreas verdes de 

lazer nos séculos XIX e XX pudemos perceber que o desenvolvimento de novas áreas 

verdes de lazer se deu principalmente em função do desenvolvimento da cidade e os 

investimentos públicos e privados em qualidade de vida e infraestrutura no referido 

período. Com essa mudança nos padrões comportamentais da sociedade do final do século 
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XX, foi percebida que a figura do clube de lazer foi diminuída de acordo com o passar do 

tempo devido ao surgimento de outras áreas que propiciaram novas atividades de lazer, 

como, por exemplo, a urbanização da Av. Litorânea e a valorização dos shoppings centers 

e condomínios fechados. Destacando a valorização do lazer em áreas livres privadas e de 

uso coletivo. Percebeu-se assim que a cidade do final do século XX adquiriu novas práticas 

de lazer, como o lazer em shopping centers e centros comerciais, bem como uma 

valorização do litoral como espaço ao ar livre para a prática de lazer ativo e passivo. 

Notaram-se mudanças no uso das áreas verdes de lazer nesses 200 anos. Alguns dos 

espaços mencionados tiveram mudanças significativas nas suas atividades, com a 

valorização ou desvalorização de seus espaços. Por exemplo, a Praça Odorico Mendes, e a 

Praça Pantheon, que em sua época de apogeu eram centro de convivência social, se 

tornaram local de passagem, local para vendedores ambulantes e outras atividades que 

trazem novas percepções do espaço, nem sempre positivas. A maioria dos clubes de lazer 

listados no referido período, foram fechados. Registraram-se mudanças na tipologia das 

áreas verdes urbanas de lazer.  

 

 
Figura 2 – Linha do tempo das áreas verdes voltadas para o lazer em São Luís: de 1625 a 

1900. 
FONTE: Da Autora. – Desenvolvimento para esta pesquisa, 2014. 

 

 
Figura 3 – Linha do tempo das áreas verdes voltadas para o lazer em São Luís: de 1901 a 

1938. 
FONTE: Da Autora. – Desenvolvimento para esta pesquisa, 2014. 
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Figura 4 – Linha do tempo das áreas verdes voltadas para o lazer em São Luís: de 1950 a 

2003. 
FONTE: Da Autora. – Desenvolvimento para esta pesquisa, 2014. 

 

Conforme o período e conforme o panorama apresentado, em determinadas épocas 

despontaram na capital a construção de praças; e, logo após, fontes; as primeiras avenidas 

arborizadas; a cultura dos clubes de esporte; e, por fim, grandes estádios e parques urbanos 

de preservação ambiental. Mesmo assim, o cenário urbano encontrado ao final do século 

XX na cidade de São Luís foi de intensa especulação imobiliária, espalhamento da cidade, 

ocupação irregular de áreas de preservação e falta de cuidado com o meio ambiente pelos 

gestores públicos. Algumas medidas foram tomadas para a preservação de áreas de 

proteção permanente como a transformação do Parque Estadual da Lagoa da Jansen em 

área livre de lazer para a capital. No entanto, vale ressaltar que até o final do século XX, 

devido ao crescimento da cidade de São Luís, muitas áreas de relevância ambiental foram 

devastadas, destruídas e ocupadas, regular ou irregularmente. Por fim, vale salientar que a 

experiência desenvolvida na coleta desses dados e na observância de suas relações no 

período de tempo estabelecido fomenta outras pesquisas de mesmo cunho na busca de 

conhecer e ilustrar com maior cuidado o desenvolvimento da paisagem urbana ludovicense 

e de trazer à comunidade acadêmica a oportunidade de fazer questionamentos sobre qual 

caminho a gestão pública atual toma em relação ao cuidado e proteção ambiental de São 

Luís, as práticas e costumes de lazer ao ar livre que são desenvolvidas na sociedade atual e 

como ela está usufruindo do espaço público que lhes é oferecido. 

 

Palavras-chave: Áreas Verdes Urbanas, Lazer, Paisagem Urbana. 
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O MERCADO IMOBILIÁRIO RESIDENCIAL DO CENTRO HISTÓRICO DE 

SÃO LUÍS DO MARANHÃO: ÁREA INSCRITA NA LISTA DO PATRIMÔNIO 

MUNDIAL DA UNESCO. 

 

Orientanda: Mayara Maluf GOMES – Bolsista PIVIC/UEMA. 

Graduanda do Curso de Arquitetura e Urbanismo – CAU/CCT/UEMA. 

 

Orientadora: Marluce Wall de Carvalho VENANCIO. 

Profª. Drª. da Universidade Estadual do Maranhão. 

 

Colaboradores: Ana Paula de Sousa Verde;  Carla Rodrigues de Oliveira Silva; Carlos 

Alberto Ramos Silva Júnior; Carolina Guedes Machado; Kelson Kayan Pereira da 

Conceição; Luana Caroline Silva Sales; Luís Marcos Araújo Costa; Manoel Fernando 

Moniz Filho; Mayara Maluf Gomes; Pillar Castro Mendes; Raynara Morgana dos Santos 

Bretas; Roseane Caldas Souza; Tâmara Rodrigues de Lima; Thalyta Fernandes Ferreira; 

Victor Hugo Limeira – Graduandos em Arquitetura e Urbanismo/UEMA. 

 

O plano de trabalho proposto nesta pesquisa busca analisar o mercado imobiliário 

residencial do Centro Histórico de São Luís, especificamente a área inscrita no patrimônio 

da humanidade através da análise de dados levantados e de referenciais teóricos do Centro 

Histórico de São Luís. Como objetivos específicos, temos: 1) Levantar o perfil 

socioeconômico dos compradores e dos inquilinos; 2) Levantar as características dos 

imóveis negociados e a documentação utilizada nas transações; 3) Levantar a mobilidade 

residencial desses agentes (endereços anteriores, por exemplo) e 4) Levantar os preços de 

venda e de aluguel praticados, os tipos de relação que se estabelecem entre eles e os 

vendedores e locadores, respectivamente, e obter informações de como localizá-los. A 

partir do levantamento realizado pela equipe, é possível identificar não só as áreas 

residenciais como também as áreas comerciais, possibilitando dizer que as áreas 

residenciais se concentram, principalmente, mais distantes das zonas turísticas e 

institucional do Centro Histórico, que compreende a Praia Grande. Durante mais de um 

ano de pesquisa (como voluntária), foi possível tirarmos algumas conclusões sobre o 

Centro Histórico de São Luís através da análise dos dados que já foram coletados, nos 

levantamentos de uso e ocupação e principalmente pela própria vivência no centro durante 

os levantamentos e questionários e, assim, indicar alguns fatores que caracterizam o 

Centro, como a diversidade dos usos, uma grande variedade de comércios espalhados por 

todo o Centro, o turismo na Praia Grande, a falta de equipamentos urbanos que possam 

suprir a demanda de moradores e a falta de facilidade de locomoção, uma vez que pelo 

centro só é possível andar a pé ou de carro; lembrando que o Centro é um polo para a 

cidade tanto comercial, de serviços, residencial e institucional. Outro fator que passou a 

fazer parte da “rotina” dos moradores é a violência crescente naquela região, algo que, 

segundo análise dos relatos de moradores através dos questionários já aplicados, não se via 

tão frequente como hoje. Quanto à metodologia utilizada na pesquisa, optamos 

conscientemente, em invertê-la. Em conjunto com o grupo de pesquisa foi decidido 

começarmos pela parte prática e, assim, darmos continuidade com o aprofundamento 

teórico para que pudéssemos ter um melhor embasamento nas discussões, uma vez que 

teríamos dados palpáveis coletados. A metodologia utilizada nesta pesquisa segue as etapas 

planejadas no projeto em rede, iniciando-se com o levantamento de uso e estado de 

conservação do Centro Histórico de São Luís e a sistematização dos dados coletados 

através de mapas físicos, gráficos e tabelas, a fim de que seja possível a identificação dos 

imóveis presentes, possibilitando então a comparação entre a situação atual dessas áreas e a 
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levantada anteriormente por órgãos públicos, finalizando-se com a aplicação de 

questionários a proprietários e inquilinos de imóveis do centro histórico, etapa importante 

para identificação e levantamento de dados palpáveis sobre o mercado imobiliário 

residencial na área inscrita no patrimônio da humanidade do Centro Histórico de São Luís. 

Em seguida, o aprofundamento teórico passa necessariamente pelo estudo dos trabalhos de 

ABRAMO (2003, 2007, 2009) BESSY, C.; FAVEREU, O. (2003). FERREIRA, LEAL, S. 

e LACERDA, N (2010), ZANCHETI, S. M., LACERDA, N. (1998);  ZANCHETI, S. M., 

JORDELAN, G (2011); VENANCIO (2011), entre outros, de modo a nivelar entre os 

membros das equipes os conceitos – a fim de que os membros das equipes tomem 

conhecimento a respeito dos conceitos que norteiam a pesquisa: centro histórico, área 

degradada, mercado formal e informal, gestão urbana e dinâmica territorial urbana entre 

outros – a serem trabalhados durante todo o processo. Lembrando que este projeto é parte 

da pesquisa em rede intitulada “Funcionamento do Mercado Imobiliário nos Centros 

Históricos das Cidades Brasileiras” coordenado pela Professora Doutora Norma Lacerda 

do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Urbano da Universidade Federal de 

Pernambuco, que tem como campo de estudo os centros históricos das cidades de Recife, 

Olinda, Belém e São Luís, e busca entender a dinâmica do mercado imobiliário nessas 

áreas, quais os entraves e características existem em cada um desses centros e o que se 

difere e o que se assemelha entre eles. 

 

Palavras-chave: Centro Histórico, Patrimônio, Mercado Imobiliário. 
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5.3 CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

5.3.2 Ciências Sociais 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  1129 

CONTROLE JUDICIAL DO DIREITO À SAÚDE: DOS ASPECTOS 

PRINCIPIOLÓGICOS ÀS DECISÕES DOS TRIBUNAIS. 

 

Orientando: Ivaldo Guimarães Macieira NETO – Bolsista PIVIC/UEMA. 

Acadêmico do Curso de Direito – CCSA/UEMA. 

 

Orientador: Gilson Martins Mendonça. 

Pr. Dr. do Departamento de Administração – CCSA/UEMA. 

 

O controle judicial de políticas públicas no Brasil é matéria de grande complexidade 

teórica, e mesmo prática, dada a adoção da forma republicana de tripartição de poderes 

(Executivo, Legislativo e Judiciário), e o contexto da crescente demanda social pelo acesso 

à justiça para garantir a efetividade dos direitos sociais. Dentre as demandas mais 

recorrentes e dotada de maior complexidade – por relacionar-se diretamente ao direito à 

vida digna -, evidenciam-se as demandas que visam à tutela jurisdicional do direito à 

saúde, que imediatamente traz em questão a colisão entre o mínimo existencial (núcleo dos 

direitos fundamentais que representa as condições mínimas e razoáveis para a existência 

humana no contexto hodierno) e a reserva do financeiramente possível (limites 

orçamentários e financeiros do Estado para o custeio da atividade administrativa pública). 

Objetivou-se com o presente trabalho compreender as nuances da prática do controle 

jurisdicional de políticas públicas – especialmente no tocante ao direito à saúde -, à luz da 

crítica doutrinária em diálogo com o entendimento jurisprudencial dos Tribunais 

Superiores (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça), discutindo questões 

de natureza principiológica que envolvem a problemática dos direitos sociais, investigando 

a previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro sobre o fundamento de validade 

jurídico-normativo das políticas públicas, e verificando a práxis da tutela jurisdicional da 

saúde e as vias processuais coletivas e individuais para a busca do acesso à justiça, bem 

como os instrumentos processuais adequados ao controle jurisdicional de políticas públicas 

ante o atual posicionamento vertente acerca da prestação do direito à saúde. Para tanto, o 

caminho metodológico percorrido compreendeu a busca do posicionamento jurisprudencial 

atual acerca da temática do controle jurisdicional de políticas públicas voltadas ao direito à 

saúde; a análise da problemática à luz dos aspectos de natureza principiológica em matéria 

de direitos sociais; recurso à análise documental de sentenças e acórdãos dos Tribunais, 

mormente os Tribunais Superiores; e a promoção, à luz dos dados auferidos, do diálogo 

entre o posicionamento doutrinário e jurisprudencial pesquisado, de forma a auxiliar a 

compreensão do controle judicial de políticas públicas da saúde no contexto brasileiro. 

Com amparo constitucional, lastreadas na legislação vigente e a partir dela executáveis, a 

materialização das políticas públicas dá-se através da atuação da administrativa, da qual 

emanam os atos administrativos, modalidade de ato jurídico que constitui verdadeiro 

instrumento de realização das funções executivas da Administração Pública
22

. Atualmente 

posicionam-se o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pela 

possibilidade do controle jurisdicional da atuação da Administração Pública e as condutas 

por ela praticadas, comissivas ou omissivas. O entendimento jurisprudencial majoritário 

consolidou a hipótese de controle de legalidade dos atos praticados pela Administração 

Pública, estabelecendo ainda como parâmetros: i) o controle dos motivos que ensejaram a 

prática do ato discricionário; ii) a compatibilidade da atuação administrativa relativamente 

aos princípios jurídicos da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso da atuação da 
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 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 37ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 
154. 
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Administração Pública e matéria de políticas públicas da saúde, o Supremo Tribunal 

Federal considera serem elementos importantes no caso concreto, a pesar em favor da 

intervenção judicial, a conduta omissiva da Administração Pública em franco desrespeito 

ao direito fundamental da saúde previsto no art. 6º da Constituição Federal de 1988, e que 

essa conduta ponha claramente em risco o mínimo existencial, de modo que a ofensa ao 

direito à saúde ponha em risco o próprio direito à vida do administrado, devendo-se 

considerar sempre, contudo, excepcional a intervenção do Poder Judiciário em matéria de 

controle de políticas públicas, vez que estas dizem respeito à esfera de competência dos 

demais poderes republicanos. A aplicação da teoria da reserva do possível no Brasil – 

lastro teórico da alegação de limitação orçamentária como justificativa para a não 

implementação de políticas públicas – seria uma adaptação da jurisprudência 

constitucional alemã que consigna que “a construção de direitos subjetivos à prestação 

material de serviços públicos pelo Estado está sujeita à condição de disponibilidade dos 

respectivos recursos
23

”. Por outro lado, a conjuntura socioeconômica brasileira é distinta 

da realidade europeia, motivo pelo qual entende a doutrina brasileira que eventual recepção 

teórica da reserva do possível deve necessariamente implicar numa remodelação desta 

teoria de forma condizente com as peculiaridades do caso brasileiro
24

. Relativamente à 

estrutura de proteção básica do direito à saúde, a Constituição Federal de 1988 (CF/88) 

previu o Sistema Único de Saúde (SUS), que não seria um serviço ou uma instituição, mas 

um sistema, que significa um conjunto de unidades, ações e serviços que interagem para 

alcançar fim comum
25

, e norteado a partir dos princípios e diretrizes mencionados no art. 

7º da Lei nº 8.080/90. A competência do SUS envolve tarefas normativas, fiscalizadoras e 

executivas, sem prejuízo de outras disciplinadas na legislação infraconstitucional ordinária, 

além da produção material e intelectual voltada à área da saúde
26

. Por conta da estrutura 

regionalizada do SUS, e sendo a competência para cuidar da área da saúde competência 

comum dos entes da Federação (art. 23, II, da CF/88), entendem o Superior Tribunal de 

Justiça e o Supremo Tribunal Federal que há responsabilidade solidária entre os entes 

federativos pelo funcionamento do SUS, tendo o jurisdicionado liberdade de exercer o 

direito de ação em face de qualquer dos entes federativos com a finalidade de obter a 

efetivação de seu direito à saúde através do SUS. O acesso do jurisdicionado à tutela de 

controle judicial de políticas públicas pode ser dimensionado a partir de um prisma 

individual – processo individual que tem como finalidade o atendimento do direito 

subjetivo à saúde do próprio cidadão individualmente considerado -, ou de um prisma 

coletivo – processo coletivo que admite a tutela dos interesses e direitos difusos, coletivos 

e individuais homogêneos. A via coletiva de acesso à tutela jurisdicional da saúde 

pressupõe a utilização de duas modalidades de mecanismos processuais: i) ações de 

controle abstrato de constitucionalidade; ii) mecanismos convencionais de tutela coletiva 

com lastro constitucional e regulamentação normalmente presente na legislação 

extravagante
27

. Por conta de suas peculiaridades processuais próprias, a discussão judicial 

via ações coletivas admite a produção de efeitos de maior amplitude, atingindo um maior 
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144 out/dez. 1999, p. 246. 
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 GAVRONSKI, Alexandre Amaral et al. Financiamento da Saúde. Brasília: Escola Superior do Ministério 
Público da União, 2008, p. 26. 
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número de jurisdicionados e provocando maiores reflexões acerca da situação das políticas 

públicas levadas a cabo pelo Poder Executivo, e não apenas o atendimento das pretensões 

subjetivas que visam à prestação de saúde. Não obstante o desenvolvimento dos 

instrumentos processuais postos à disposição do cidadão para buscar conferir efetividade 

ao direito fundamental da saúde através da tutela jurisdicional, não se deve olvidar, à luz 

da estrutura republicana da tripartição de poderes, que o Judiciário não deve se tornar o 

lócus exclusivo da discussão acerca das políticas públicas da saúde, sendo salutar e 

indispensável a participação da sociedade civil, o diálogo institucional e o aprimoramento 

da atuação dos demais Poderes – Legislativo e Executivo -, como forma de adequar a 

criação, implementação e efetivação das políticas públicas das políticas públicas às reais 

necessidades da população. 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas, Direito à saúde, Controle jurisdicional. 
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A DOUTRINA E A TUTELA DO DIREITO À SAÚDE. 
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Orientador: Gilson Martins MENDONÇA. 
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A pesquisa desenvolvida insere-se em temática interseccionada pela ciência do Direito e 

pela teoria das Políticas Públicas. Trata-se de estudo sobre o controle jurisdicional de 

políticas públicas de saúde, envolvendo os parâmetros estruturantes das políticas públicas e 

o cabimento da intervenção do Judiciário sobre as políticas públicas sanitárias. Objetivou-

se, dessarte, a compreensão do fenômeno do controle judicial das políticas públicas de 

saúde no Brasil contemporâneo a partir da revisão literatura jurídica nacional e da análise 

do ordenamento normativo-jurídico vigente. Na senda metodológica, a pesquisa realizou-

se, quanto aos meios ou técnicas de investigação, pela utilização dos meios bibliográfico 

(literatura científica jurídica) e documental (o aparato normativo vigente). Em relação aos 

fins, efetuou-se uma pesquisa qualitativa, empregando-se o método de abordagem 

dedutivo. Para examinar o cabimento do controle judicial de políticas públicas sanitárias, 

fez-se necessário perquirir acerca da estrutura fundamental que as contingencia: os direitos 

sociais. Com o advento do Estado Social, e de suas variações até os moldes atuais, o 

paradigma não mais se limita ao controle do poder estatal (liberal), mas confere-se ao 

Estado a missão das prestações civilizatórias da modernidade, por via de prestações 

positivas – direitos sociais (lato sensu). Desta sorte, os direitos a prestações implicam na 

oferta de prestações jurídicas e materiais aos indivíduos. Assim, os direitos a prestações 

materiais ou direitos a prestação em sentido estrito importam num direito do particular a 

obter algo através do Estado. No Brasil, a arquitetura constitucional de 1988 instituiu um 

amplo e abrangente conjunto de direitos fundamentais sociais, o que reflete a necessidade 

de investigar-se os aspectos que permitem conferir-lhes um regime jurídico diferenciado: 

os exames de fundamentalidade material e formal. A ideia dominante de Constituição e o 

senso jurídico coletivo revelam o sistema axiológico que baliza o primeiro, enquanto a 

integração dos direitos sociais ao status constitucional expressam o segundo. Dessarte, os 

direitos sociais figuram como autênticos direitos fundamentais, gozando de um regime 

jurídico-constitucional sofisticado. Locus fora da esfera de disponibilidade dos poderes 

constituídos (reformabilidade especial) e aplicabilidade imediata. Em relação a um direito 

subjetivo a prestações materiais do Estado, reside a controvérsia de sua justicialidade, na 

qual incidem óbices como “separação de poderes”, “reserva do possível” e “ mínimo 

existencial”. A análise de tais questões indicam três correntes gradativas sobre a eficácia 

dos direitos sociais – eficácia zero, eficácia mínima e efetividade máxima. Os direitos 

fundamentais sociais, em razão do conteúdo material que comportam, vinculam-se à 

garantia das necessidades existenciais humanas. Nesse sentido, os direitos fundamentais 

sociais destinam-se a dar concretude ao axioma da dignidade da pessoa humana e aos 

comandos de justiça social e de solidariedade, os quais, no direito constitucional positivo 

brasileiro, figuram como princípio basilar da República (CF, art. 1°, inc. III) e objetivos 

fundamentais (CF, art. 3°), respectivamente. Com efeito, há um direito às condições 

mínimas de existência humana digna que exige abstenção do Estado e que ainda exige 

prestações estatais positivas. É possível identificar-se uma visão constitucionalmente 

adequada sobre o direito ao mínimo existencial no Brasil, a qual o correlaciona à dignidade 

humana na Constituição de 1988: seria formado por dois círculos concêntricos: o inferior 

cuida do patamar mínimo fixado pelo constituinte originário (fora da deliberação 
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majoritária) e o espaço até o círculo externo define-se pela conjuntura democrática. O 

círculo inferior envolve, além dos direitos individuais, o direito à educação fundamental, à 

saúde mínima e à assistência aos desamparados. O mínimo existencial, assim, consiste 

num núcleo jusfundamental judicializável. Diante da natureza prestacional dos direitos 

fundamentais sociais, nos quais se inclui o direito fundamental à saúde, não raras vezes 

situa-se a abordagem na problemática de custo das prestações concretas, bem como na 

capacidade de sua disposição financeira. Trata-se da reserva do possível, a qual leva em 

consideração que a prestação reclamada deve corresponder àquilo que o indivíduo pode 

razoavelmente exigir da sociedade. Desta forma, a reserva do possível consiste em fator 

relevante para o exame da justicialidade dos direitos sociais. Porém, as objeções da reserva 

do possível não podem prevalecer sobre a vida e a dignidade da pessoa. Assim, ao menos o 

mínimo existencial proveria um núcleo de direitos subjetivos definitivos a prestações. A 

Separação de Poderes positivada no artigo 2° da CF/88 exige independência e harmonia 

entre os Poderes constituídos brasileiros, mas também harmonia para que os objetivos 

fundamentais do Estado brasileiro sejam alcançados, de modo que o descumprimento do 

pacto constitucional de 1988 legitima a intervenção do Poder Judiciário sobre a matéria. 

Identificadas tais constatações, é possível estudar ao meio de concretização de tais direitos: 

as políticas públicas. O fundamento mediato das políticas públicas, o que justifica o seu 

aparecimento, é própria existência dos direitos sociais, ao passo que, em relação ao seu 

fundamento imediato, tem-se que este consiste na própria função de governar – no uso do 

poder coativo do Estado a serviço da coesão social. Entende-se por políticas públicas a 

coordenação dos meios à disposição do Estado para a realização de objetivos socialmente 

relevantes e politicamente determinados. Embora seja matéria afeta à deliberação 

democrática, as políticas públicas não ficam totalmente a cargo da deliberação majoritária 

conjuntural, recebendo a influência direta das opções constitucionais de prioridade. Assim, 

para garantir-se a força normativa da Constituição admite-se o controle jurisdicional de 

políticas públicas. Torna-se possível, ante o exposto, estudar o direito fundamental à saúde. 

No Brasil, o direito à saúde possui pela primeira vez previsão constitucional expressa e 

nominal: CF/88, artigo 6° e artigo 196 e seguintes. Comungando, assim como os demais 

direitos sociais, da dupla fundamentalidade formal e material que o qualifica como direito 

fundamental de aplicabilidade imediata. O direito à saúde pode ser observado enquanto 

direito de defesa e direito a prestações: na condição de direito de defesa, assume-se a 

condição de um direito à proteção de saúde, resguardando o titular contra interferências 

agressivas na e ameaças à sua saúde, oriundas do Estado ou de particulares; como direito a 

prestações, pressupõe-se a realização de atividades por parte do destinatário que assegurem 

a fruição do direito. Tal direito abrange, em sentido amplo, deveres de proteção e deveres 

de organização e procedimento. Em sentido estrito, traduz-se na sua dimensão prestacional. 

É possível extrair da Constituição que o direito à proteção e promoção da saúde abrange: a 

dimensão preventiva, a dimensão promocional e a dimensão curativa. Diante da concepção 

de mínimo existencial, é possível compreender um direito subjetivo público à saúde caso 

inexistam políticas públicas que promovam, protejam e recuperem a saúde (ou o façam de 

modo insatisfatório), de modo a observar-se tanto um direito individual quanto um direito 

coletivo de proteção à saúde. Se as ações e os serviços de saúde constituem dever jurídico 

do Estado, seja no que toca ao mínimo existencial, seja no que se refere àquilo que a lei 

definiu como direito dos indivíduos, os titulares do direito fundamental à saúde podem 

exigi-lo judicialmente caso não lhes seja prestado. Assim, é possível cogitar-se de controle 

individual, coletivo e abstrato. O controle individual encontra guarida contra a 

argumentação de reserva do possível em razão da garantia do mínimo existencial. Com 

efeito, é possível manejar-se a via individual pautada no direito definitivo fundamental 

originário ao mínimo existencial em matéria de saúde. Os casos de atendimento ao mínimo 
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existencial (em matéria de saúde, sobretudo de urgência) e de cumprimento forçado de 

política pública de saúde já traçada pelos Poderes constituídos são aqueles que possibilitam 

o manejo de ações individuais. Os mecanismos coletivo e abstrato pela produção de efeito 

erga omnes, preservam, a igualdade e a universalidade no atendimento da população. No 

âmbito do fornecimento de medicamentos, as ações individuais a atuação jurisdicional 

devem priorizar a dispensação dos medicamentos constantes das listas elaboradas pelos 

entes federativos. Tratando-se da questão dos medicamentos, a doutrina observa que a 

possibilidade da alteração de listas de medicamentos é preferível pela via coletiva. O 

controle em abstrato da alocação orçamentária às finalidades impostas pela Constituição 

destina-se a verificar os percentuais mínimos de recursos que devem ser investidos em 

determinadas áreas e a vinculação das receitas das contribuições sociais. 

 

Palavras-chave: Direitos sociais, Direito à saúde, Controle judicial de políticas sanitárias. 
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5.4 CIÊNCIAS HUMANAS 

5.4.1 História 
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O CONSELHO PRESIDIAL E A EDUCAÇÃO NA PROVÍNCIA DO MARANHÃO 

(1825-1834). 

 

Orientanda: Andréa Pestana ALMEIDA – Bolsista PIVIC/UEMA. 
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A educação após a Independência do Brasil, assim como todo o aparato político 

administrativo, sofre uma grande mudança. A instrução tornara-se algo indispensável para 

o Homem, e o Estado tinha como dever assegurar esse direito do cidadão de ter o contato 

com as luzes. Pensamento que nasce atrelado à ideia iluminista-revolucionária liberal, que 

toma a instrução do Homem como algo de valor primordial para o seu “Progresso, 

Liberdade e Felicidade” (TORGAL; VARGUES,1984, p. 15). Para a educação provincial 

os primeiros passos no pós-Independência foram embasados por meio da Assembleia 

Constituinte de 1823, mais precisamente com a carta de 20 de Outubro de 1823, quando 

foram criados os Conselhos Presidiais e o cargo de presidente provincial, que dava uma 

esfera de representatividade junto à província. Os Conselhos tinham como função o auxilio 

do presidente no trato das questões provinciais,  elencadas na Carta de 20 de Outubro de 

1823, dentre elas, a “promoção da educação da mocidade”, foco principal dessa pesquisa. 

Um ano depois, com a Constituição de 1824, influenciada pela Assembleia Constituinte de 

1823, a educação primária deveria ser gratuita a todos os cidadãos, como se pode ver a 

educação primária ganha espaço neste contexto. Se antes nas bases do Antigo Regime as 

escolas clericais, as universidades e as academias e sociedades literárias tinham um grande 

destaque, agora se atentava para a importância do ensino primário, as escolas de primeiras 

letras e novos métodos de ensino que tivessem sucesso no ensino de ler e escrever. Essa 

preocupação com o ensino primário é expressa pela outorga do Decreto Imperial de 15 de 

Outubro de 1827 – a primeira Lei imperial que regulamenta a instrução, dando maiores 

diretrizes ao Conselho de como tratar esse assunto tão pertinente à Província.  O Conselho 

em sua atenção à Educação busca sempre através de suas reuniões enfatizar a necessidade 

de ensinar aos cidadãos um novo comportamento, consoante ao novo regime político. As 

determinações da Carta de 20 de outubro de 1823, da Constituição de 1824 e o Decreto-Lei 

de 15 de Outubro de 1827, institucionalizam a educação nos primeiros anos do Império e 

tem um caráter norteador para as ações do Conselho Presidial na província do Maranhão, 

constituindo um tripé para decisões, como a criação de escolas de primeiras letras, 

realização de concursos, regulamentação dos salários de professores, assuntos relacionados 

aos alunos e a adesão da pratica do ensino mútuo para as escolas de primeiras letras. Para 

José Gondra e Alessandra Schueler (2008, p.12), a invenção do Brasil e da escola 

constituem faces de uma mesma moeda, pois a educação e a apropriação da língua 

permeiam oo nascimento de uma identidade, que futuramente ganha traços mais fortes, ou 

seja, integram o conjunto de ações articuladas no processo de formação do Estado 

Imperial. Como já resaltado, o ensino mútuo, ou método de Lancaster, como também é 

conhecido, integra traços característicos da educação pelo menos nos anos de 

funcionamento do Conselho Presidial, pois é visível nas sessões do mesmo. O Conselho 

exigia que os mestres e mestras estivessem aptos para o exercício da função e 

aplicabilidade do método de ensino, quando isso não ocorria e o professor não servia para 

o cargo, o mesmo era reprovado em concurso. Além dos concursos o Conselho sempre 

fazia reavaliação aos professores que já estavam a lecionar, para constatar se realmente 

estavam aptos. Dentre os conselheiros, destaco Antônio Pedro da Costa Ferreira, que se 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  1137 

ateve a projetos referentes à educação durante a sua atuação no Conselho, como o da 

Biblioteca Publica na cidade de São Luís e criação de escolas públicas na capital e também 

nos interiores com base nas prioridades especificadas no Decreto Lei de 15 de Outubro de 

1827, que especifica que apenas nos locais mais populosos (vilas, freguesias e povoados) 

seriam instituídas escolas. Raissa Gabrielle Vieira Cirino (2013), que também se debruça 

sobre esta documentação em sua monografia - que se encontra no Arquivo Público do 

Estado do Maranhão - APEM em três livros, 1337, 1338 (livro de ordens) e 1339 - faz uma 

análise mais profunda sobre a vida política do Conselheiro Costa Ferreira e sua atuação no 

Conselho Presidial e Geral, que foram significativas para a educação. A ideia da criação da 

Biblioteca foi defendida fielmente pelo mesmo, até a sua abertura. O Conselheiro ainda foi 

um dos doadores de exemplares de livros para a Biblioteca. A Biblioteca contava 

inicialmente com um acervo de 1448 volumes, adquiridos com o dinheiro arrecadado da 

subscrição popular e doações do conselheiro Costa Ferreira, que doou 300 volumes do seu 

acervo pessoal. (CASTRO, 2012, p.25 apud MORAES, 1973).  A instituição de uma 

Biblioteca retrata um grande simbolismo para a instrução publica em seus primeiros anos 

de Império. Logo no primeiro mandato é perceptível o crescente número de sessões que 

tratam sobre o tema, como se observa através do gráfico: 

Figura 1- Crescimento de numero de Sessões que a educação entra na pauta do Conselho 

no primeiro mandato (1825-1827). 
Fonte: Códice 1337. Atas do Conselho Presidial do Maranhão. Arquivo Público do Estado do Maranhão 
 

Analisando o gráfico, podemos ver a crescente no numero de Sessões em que a educação 

entra como pauta e é discutida pelo conselheiro. No ano de 1825, por ser de sua instalação, 

as ações ainda são tímidas, e principalmente no que refere a educação, que somente em 

1827 com a Lei de 15 de Outubro tem um amparo maior e diretrizes que detalham mais 

como o Conselho deveria agir. Em 1826, a educação aparece um pouco mais, em uma 

dessas sessões o Conselheiro Costa Ferreira sugere a criação da Biblioteca Pública como já 

dito, aberta oficialmente ao público somente em 3 de maio de 1831, nas salas do Convento 

do Carmo. E por fim, 1827 a instrução ganha ainda mais atenção com base na Lei de 15 de 

outubro do mesmo ano.  

 

1825 

1826 

1827 
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Palavras-chave: Educação no Império, Conselho Presidial, Biblioteca Pública. 
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“A IMPRENSA MARANHENSE VIVE DE BATER PALMAS À REAÇÃO”: A 

TRAJETÓRIA POLÍTICA DO JORNALISTA EUCLIDES NEIVA. 

 

Orientanda: Juliana Beatriz Nogueira MOREIRA – Bolsista PIVIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de História – CECEN/UEMA. 

 

Orientador: Alan Kardec Gomes Pacheco FILHO. 

Prof. Dr. do Departamento de História e Geografia – CECEN/UEMA. 

 

A pesquisa “A imprensa maranhense vive de bater palmas à reação: a trajetória política de 

Euclides Neiva” está inserida no projeto “68 anos de oligarquia no Maranhão: dilemas e 

problemas” e consiste em um estudo biográfico sobre o jornalista e político Euclides 

Carneiro Neiva. Segundo Geovanni Levi (2005, p.167) “mais do que nunca a biografia está 

no centro das preocupações dos historiadores”. Essa afirmação reflete o grande espaço hoje 

destinado a produções de caráter biográfico entre os historiadores, Como exemplo citamos 

As Barbas do Imperador de Lilia Moritz Schwartz, ou O queijo e os vermes de Carlo 

Ginzburg que relata a trajetória do moleiro Menocchio. Através desses trabalhos são 

reveladas peculiaridades do biografado, acrescentando dessa forma as possibilidades de 

novas interpretações sobre as sociedades em que os indivíduos estão inseridos e o modo 

como os mesmos se relacionavam em tais sistemas. Segundo Shimidt (1997, p. 16) “uma 

das tarefas fundamentais do gênero biográfico na atualidade é recuperar a tensão, e não a 

oposição, entre o individual e o social.” A biografia de Euclides Neiva possibilita a analise 

do individuo, suas atitudes, e sua inserção na sociedade maranhense no período vitorinista. 

Compreendemos que discorrer sobre a trajetória de vida de um personagem é uma das 

oportunidades de se entender a sociedade na qual o mesmo se insere enxergar detalhes que 

não seriam percebidos analisando a estrutura como um todo. Euclides Neiva nasceu no 

interior maranhense na cidade de Mirador, em 1903. Aos 13 anos saiu da casa do pai, 

residiu breve tempo no Piauí, e depois se estabeleceu em Natal, trabalhou na biblioteca 

municipal. Nesta ocupação, leu muito e entrou em contato com obras de ideologia 

comunista e sobre medicina. Em 1922 voltou ao Maranhão, e ingressou na Coluna Prestes 

liderando cerca de 50 homens. Preso no Piauí foi transferido para a Ilha Grande, quando 

foi solto, retornou ao Maranhão e sem trabalho valeu-se das leituras sobre medicina, 

viajando pelo sertão maranhense, clinicando e vendendo remédios. Na década de 1950 fez 

parte da equipe de jornalistas do Jornal do Povo, escrevendo diversos artigos sobre a 

política maranhense, com ênfase na oposição a Vitorino Freire. Em 1956 consegue 

desmembrar o povoado de Montes Altos de Imperatriz, tornando-o município do qual seria 

o primeiro prefeito. Posteriormente se aliou a Vitorino Freire e conseguiu eleger-se 

deputado estadual pelo PSD. Em 1965, em campanha politica pelo interior de Montes 

Altos foi picado por uma cobrar cascavel vindo a falecer poucas horas depois. A trajetória 

política de Euclides Neiva é de fundamental importância para o projeto em que está 

inserida por permitir a visualização de aspectos singulares da política maranhense e da 

própria imprensa do período estudado. A pesquisa possui como objetivo geral um estudo 

sobre a trajetória política de Euclides Neiva, atentando para as peculiaridades da política 

maranhense do período. Como objetivos específicos as análises e transcrições dos artigos 

escritos por Euclides Neiva para o Jornal do Povo e posteriormente para o Diário da 

Manhã. Esses artigos serão disponibilizados no NEMPeS, (Núcleo de Estudo Memória 

Política e Sertão). A metodologia consiste em trabalharmos com os artigos escritos por 

Euclides Neiva para o Jornal do Povo e para o Diário da Manhã que estão presentes na 

Biblioteca Pública Benedito Leite. Complementamos com leituras que tratam sobre a 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  1140 

temática do Maranhão Republicano e sobre o Vitorinismo, sobre a produção e a teoria em 

relação a trabalhos de cunho biográfico e sobre história oral. Cada episódio da trajetória 

peculiar traçada por Euclides Neiva não só no âmbito político, mas em todas as áreas em 

que atuou nos permitem entender aspectos da sociedade em que o mesmo está inserido. 

Nessa perspectiva a afirmação de Shimidt de que “uma das tarefas fundamentais do gênero 

biográfico na atualidade é recuperar a tensão, e não a oposição, entre o individual e o 

social” (1997, p.16) é confirmada, pois ao observarmos os aspectos individuais da 

trajetória de Euclides Neiva percebemos que eles vêm carregados pelo social e que são 

influenciados e moldados por ele O estudo biográfico de Euclides Neiva possibilitou olhar 

sobre os vários cenários do Maranhão em que o mesmo viveu. O sertão e suas cidades 

esquecidas pelo governo, situação refletida em sua luta pela cidade de Montes Altos. 

Reflete o sertanejo que viu a Coluna Prestes passar por seu território e percebeu que podia 

mudar o destino de milhares de sertanejos. Vê-se o Maranhão governado por Vitorino 

Freire e seus aliados em uma política de fraudes e de poucos beneficiados, mas que 

também é formado por personagens como Neiva Moreira, Clodomir Millet e o próprio 

Euclides Neiva que viveram acreditando que na mudança da política maranhense.  

 

Palavras-chave: Biografia, Maranhão Republicano, Jornalismo. 
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5.4 CIÊNCIAS HUMANAS 

5.4.2 Educação 
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A IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

PROFESSORES, DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÕES 

ARTICULADAS (PAR) NO MUNICÍPIO DE SANTA INÊS/MA. 

 

Orientanda: Eriveth Silva TEIXEIRA – Bolsista PIVIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso Pedagogia Licenciatura – CESSIN/UEMA. 

 

Orientador: Severino Vilar de ALBUQUERQUE. 

Prof. Dr. do Departamento de Letras e Pedagogia – UEMA/CESSIN. 

 

O Plano de ações Articuladas (PAR) foi criado para dar funcionalidade às 28 Diretrizes 

instituídas no PDE, que foi instituído pelo Decreto 6.094 de 24 de abril de 2007, no 

segundo mandato do governo Luís Inácio Lula da Silva. (ALBUQUEQUE, 2012). As 

diretrizes instituídas pelo PDE devem ser desenvolvidas até 2022, ano em que se 

comemorará o bicentenário da independência do Brasil. Nesse ano, o país deverá 

apresentar resultados favoráveis quanto à evolução do atendimento educacional, a ser 

avaliado pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), cuja meta para o 

ensino fundamental nos anos iniciais de 6.0, o que significa que todas as diretrizes deverão 

ser postas em prática por meio do PAR das redes públicas de ensino do país. Entre as 

diretrizes instituídas no PDE, a formação continuada de professores se constitui de 

fundamental importância para lograr a qualidade da educação. A elaboração do PAR 

baseia-se no diagnóstico da situação do atendimento educacional das redes públicas de 

ensino dos estados e municípios. Sua estrutura compreende quatro dimensões, que são: I – 

gestão educacional; II – formação de profissionais de educação; III – práticas pedagógicas 

e avaliação; IV – infraestrutura física e recursos pedagógicos (BRASIL, 2007). Ao tratar 

da elaboração do PAR, Albuquerque (2012) e Saviani, (2009) afirmam que, Tanto estados 

quanto municípios precisam do diagnóstico situacional para elaborar cada dimensão dentro 

de suas estruturas, recursos e necessidades. O processo, tanto da construção do diagnóstico 

quanto de elaboração do PAR deve contar com técnicos da Semed, juntamente com os 

coordenadores, gestores e professores, além da comunidade escolar e membros da 

sociedade civil. A elaboração do PAR deve contar, também, com ajuda dos técnicos 

enviados pelo Ministério da educação (MEC) e com parcerias com universidades públicas. 

A participação desses sujeitos, de acordo com o documento do PDE, ajuda o município a 

retratar a realidade do atendimento da sua rede de ensino, que deve corresponder às reais 

necessidades do seu atendimento (BRASIL, 2007). Albuquerque (2013) enfatiza que todos 

os estados e municípios para participarem do PAR, celebraram um acordo nos termos do 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, em 2007. No acordo celebrado em 

regime de colaboração entre União, estados e municípios, todos os entres federativos 

assumiram o compromisso de por em prática ações e programas para elevar a qualidade da 

educação das redes públicas de ensino do país. Este relatório apresenta dados finais acerca 

da pesquisa que tem como especificidade, o Plano de trabalho “A implantação das ações de 

formação continuada de professores, desenvolvidas no âmbito do Plano de Ações 

Articuladas (PAR) no município de Santa Inês/MA. Tem como objetivo geral analisar o 

processo de formação continuada de professores, desenvolvido por meio do Plano de 

Ações Articuladas (PAR), buscando perceber se a formação continuada oferece 

contribuições para a qualificação do trabalho docente, de modo a garantir a qualidade de 

ensino das escolas da rede pública do Município de Santa Inês, bem como para a elevação 

dos indicadores do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) neste município. 

A pesquisa se enquadra na abordagem qualitativa, estudando o caso da implantação das 

ações do PAR voltadas para a formação continuada de professores no município de Santa 
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Inês/MA. A pesquisa utilizou-se dos procedimentos de análise documental; entrevistas 

semiestruturadas; E observação sistemática. As instituições investigadas foram à Secretaria 

Municipal de Educação (Semed) e duas escolas pertencentes à rede pública de ensino desse 

município. Participaram da pesquisa a secretária de educação, a coordenadora e técnica 

ligada ao PAR do município, professores, coordenadores e gestores escolares.. A análise 

dos dados permitiu não somente identificar o processo pelo qual as ações do PAR estão 

sendo praticadas, mas, também, estabelecer relação entre o PAR elaborado e o processo de 

execução das ações voltadas para a formação continuada da rede pública municipal de 

ensino e assim fazer um cruzamento com as falas dos sujeitos envolvidos, em relação ao 

que dizem os documentos e o que os sujeitos responderam nas entrevistas. Constatamos 

através de entrevista com a Coordenadora e Técnica ligada ao PAR do município de Santa 

Inês/MA, que a implantação das ações do PAR teve um prejuízo significativo, pois a 

coordenadora do PAR anterior a atual gestão deixou o prazo de entrega chegar ao limite, 

enviando com defasagem as 3 (três) primeiras dimensões, não contemplando por completo 

o PAR, que na chegada da coordenadora atual foi solicitado o PAR para uma revisão, 

sendo enviado  para a revisão somente a dimensão 4 (quatro), não tendo mais jeito para as 

dimensões I, II e II. A Coordenadora e Técnica junto com a equipe deram total dedicação a 

dimensão 4 (quatro). A atual gestão alegou falta de compromisso da coordenadora anterior, 

apontando que isto prejudicou o andamento das ações do PAR, não tendo demanda as 

dimensões I, II e III. Segundo diz, não houve dificuldade do MEC em atender as 

demandas, e se elas não estão sendo atingidas é porque não foram contempladas. Na fala 

dos gestores e coordenadores pesquisados não houve a participação na elaboração do PAR, 

enquanto que nos relatos dos professores ficou bem claro a falta de conhecimento no que 

se refere ao PAR e suas ações, bem como a participação nas pautas e nem na sua 

construção, acarretando uma insatisfação nas poucas formações oferecidas pela rede 

municipal de ensino por meio do PAR. Foi possível perceber, analisando o monitoramento 

do PAR do município, que no atual estágio em que o PAR algumas ações ainda estão em 

andamento, outras sequer começaram e somente algumas foram concluídas. Contudo, a 

secretária de educação ressalta que o MEC tem correspondido às expectativas do 

município quanto às ações demandadas por meio do PAR, o que reafirma a crença da 

gestora na efetividade do PAR para o cumprimento do compromisso por uma educação de 

qualidade. 

 

Palavras-chave: Educação, Plano de Ações Articuladas (PAR), Formação continuada. 
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UMA ANÁLISE DOS SENTIDOS ATRIBUIDOS PELOS COORDENDORES DO 

USO DOS RESULTADOS DO ENADE NOS CURSOS DE LICENCIATURA DE 

SÃO LUÍS. 

 

Orientanda: Maria Luiza Miranda RIBEIRO – Bolsista PIVIC/UEMA. 

Acadêmica do Curso de Pedagogia-CECEN/UEMA. 

 

Orientadora: Ana Lúcia Cunha DUARTE. 

Profª. Drª. do Departamento de Educação e Filosofia CECEN/UEMA. 

 

Colaboradores: Melcka Yulle Conceição RAMOS – Graduanda em Pedagogia /UEMA; 

Nalzilene RAPOSO - Graduanda em Pedagogia /UEMA. 

 

Nos últimos anos, a educação superior tem ganhado destaque, devido a sua importância 

para o desenvolvimento da sociedade que faz esse investimento nessa direção. Outra 

questão que também rodeia essa temática é qualidade da educação superior. Por isso, em 

14 de abril de 2004, fica instituído o SINAES, pela Lei 10.861, com o objetivo de 

assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos 

de graduação e do desempenho do estudante, para atender essa necessidade da verificação 

de qualidade. Assim, objetivou-se com essa pesquisa analisar os sentidos atribuídos pelos 

coordenadores dos cursos de Licenciatura de São Luís quanto ao uso dos resultados do 

Enade, nos anos de 2008 e 2011, no processo de melhoria da qualidade na formação de 

professores.  
 

Tabela 1 – Cursos com coordenadores entrevistados, IES e seus respectivos conceitos no 

ENADE 2008 e 2011. 

 
CURSOS 

 
IES 

CONCEITOS ENADE 

2008 2011 

LETRAS UFMA 5 4 

LETRAS UNICEUMA 2 3 

LETRAS FAMA 2 3 

LETRAS CESSF 4 3 

PEDAGOGIA UEMA 3 2 

PEDAGOGIA UNICEUMA 3 4 

PEDAGOGIA FAMA 3 3 

PEDAGOGIA CESSF 4 2 

PEDAGOGIA FACAM 5 3 

FÍSICA UFMA 3 3 

FÍSICA IFMA 3 3 

MATEMÁTICA UFMA 3 4 

MATEMÁTICA  IFMA 3 3 

QUÍMICA UFMA 3 2 

QUÍMICA IFMA 2 3 

BIOLOGIA UFMA 5 4 

BIOLOGIA IFMA 3 5 

GEOGRAFIA UFMA 3 5 

GEOGRAFIA UEMA 4 4 
Fonte: Construção da autora com base em dados do Inep – 2008 e 2011. 
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Para tal, pesquisa utilizou-se a abordagem qualitativa, uma vez que este tipo de abordagem 

não tem o foco apena no valor numérico, assim busca-se compreender o objeto da pesquisa 

sobre vários aspectos para que correspondam aos objetivos da pesquisa; os sujeitos 

envolvidos na pesquisa formam os coordenadores dos cursos de Licenciatura ministrados 

em São Luís; os sujeitos envolvidos na pesquisa formam os coordenadores dos cursos de 

Licenciatura ministrados em São Luís, tanto na esfera pública quanto na privada. Em 2008 

e 2011, forma avaliados pelo Enade  28 cursos, mas desse foram  realizada 19 entrevistas 

com os coordenadores. Desse total, oito não atendiam aos critérios da pesquisa ou não 

conseguimos agendar e realizar a entrevistas com o coordenador do curso, em alguns 

cursos insistimos muito, mas não foi possível. Como mostra a tabela abaixo. Para traçar o 

perfil dos coordenadores dos cursos foram preenchidas fichas de identificação, a partir das 

informações dessas fichas foi possível construir a tabela abaixo. 
 

Tabela 2 – Graduação, titulação e experiência dos coordenadores de curso de graduação 

em licenciatura oferecidos em São Luís. 

 

GRADUAÇÃO 

 

 

TITULAÇÃO 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DOS 

COORDENADORES DE CURSO 

 

 

Ciências Biológicas 

Pós- Doutorado 

Doutorado 

Pesquisadora FAPEMA e coordenação de genética e 

biologia molecular; 

Experiência na educação superior 

Pedagogia  Mestrado Assessora pedagógica  

Letras  Especialização 

Mestrado 

Experiência na educação básica;  

Experiência profissional em gestão de curso 

Matemática  Mestrado Experiência na educação básica  

Pedagogia  Especialização 

Mestrado  

Experiência de professor e coordenação pedagógica 

na educação básica.   

Matemática  Mestrado Experiência em educação básica 

Física  Doutorado 

Pós-doutorado 

Experiência de professor na educação básica e 

superior 

 

 Química  

 

Doutorado 

Experiência como professora na educação 

profissionalizante;  

Experiência de professor na educação básica e como 

pesquisador da FAPEMA 

Geografia  Mestrado Experiência de professor na educação básica 

Engenharia Civil, 

Direito e Letras 

Especialização Experiência em empresas de Engenharia Civil e 

escritórios de Advocacia. 
Fonte: Construção das autoras com base em dados fornecidos pelos coordenadores. 

A partir das análises das entrevistas e do perfil dos coordenadores foi possível 

conhecermos qual concepção que os coordenadores têm do Enade e da qualidade da 

educação superior, as resposta forma bastante heterogêneas, uma vês que alguns 

coordenadores acreditam que o Brasil tem realmente uma educação superior de qualidade, 

outros não acreditam nessa qualidade e ainda há uns que destacam as diferenças entre o 

eixo sul- sudeste e norte –nordeste. Em geral, os coordenadores classificaram a qualidade 

de seus cursos como boa, muitos devido ao quadro de formação de professores; já outros 

disseram que a grande dificuldade de se ter uma educação de qualidade é a falta de 

infraestrutura para desenvolver pesquisa. Ao serem questionados sobre se há alguma forma 

de discussão a respeito dos resultados do Enade, maior parte dos coordenadores 

entrevistados disseram que não existe nenhuma forma de questionamento institucional a 

cerca da avaliação. Dessa forma, o que se pode perceber é uma grande preocupação nesse 
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cenário, é que a maior parte das preocupações está centrada no conceito obtido, acaba-se 

por deixar em segundo plano a qualidade de educação superior oferecida. Cabe considerar 

que a formação desses estudantes deve ser encarada com muita responsabilidade, uma vez 

que estes cursos estão preparando futuros professores. Assim, é necessário se conceber 

avaliação como uma oportunidade de se perceber as contradições presentes no contexto do 

Estado, do mercado e da própria universidade, com o foco em uma educação de qualidade, 

em que essa pode ser entendida como o domínio tanto dos conhecimentos técnicos como 

de conhecimento de valores e da relação humana.  

 

Palavras-chave: ENADE, Qualidade, Gestão. 
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5.5 ENGENHARIAS 

5.5.1 Mecânica 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  1149 

PROJETO DA ESTRUTURA E SELEÇÃO DE MATERIAIS PARA UM SISTEMA 

DE CONVERSÃO DE ENERGIA SOLAR EM ENERGIA MECÂNICA. 

 

Orientando: Paulo de Melo SILVA– Bolsista PIVIC/UEMA. 

Acadêmico do Curso de Engenharia Mecânica – CCT/UEMA. 

 

Orientador: José Clet BRITO. 

Prof. MSc. do Departamento de Física CCT/UEMA. 

 

Colaboradores: Rayston Werner Oliveira SOUSA- Graduando em Engenharia Mecânica 

/UEMA; Marcio da Silva PEREIRA – Graduando em Engenharia Mecânica /UEMA. 

 

A presente pesquisa consistiu em projetar, confeccionar, escolher os materiais, construir e 

testar uma estrutura de adaptação de um sistema composto por um concentrador solar do 

tipo Disco Parabólico e um Motor Stirling Beta, com finalidade de obtenção de energia 

mecânica a partir da energia solar. Assim, adquirindo conhecimentos e experiências no 

desenvolvimento deste tipo de sistema. De acordo com o cronograma proposto, 

inicialmente buscou-se entender a metodologia no desenvolvimento de construção de um 

suporte e de uma base de sustentação, através da literatura existente para fundamentar os 

critérios de escolha, os testes e fabricação durante a execução do projeto. De maneira geral 

as atividades aqui realizadas foram: procedimento e determinação de parâmetros de 

projeto; estudo, definição, modelagem e dimensionamento das estruturas para a construção 

de suportes de adaptação. A geometria e estrutura do suporte e da base usada no sistema 

promoveu melhor avaliação de desempenho de alguns parâmetros importantes. Após 

adquirir as informações básicas de modelos e construção do sistema, o aluno projetou o 

referido suporte proposto no plano de trabalho. Posteriormente trabalhou-se também na 

escolha dos materiais para componentes do mesmo. Depois da escolha, aquisição e 

preparação destes materiais foi fabricada uma base de sustentação para o sistema completo 

e por fim a montagem do sistema. O modelo construtivo do suporte e da base foi produzido 

de materiais de fácil acesso e manuseio. Além disso, foi feito a análise e os testes do 

sistema, utilizando o suporte, a base de sustentação, o concentrador solar e o motor Stirling 

e o sistema completo apresentou bom desempenho. O sistema de conversão proposto é 

uma alternativa energética ecologicamente correta, pois a energia solar concentrada é 

utilizada em sistemas de conversão de energia solar em energia mecânica e posteriormente 

a geração de energia elétrica. Esse equipamento representa uma contribuição significativa à 

política de desenvolvimento sustentável. Todas estas etapas foram desenvolvidas tendo 

como bases a fundamentação teórica e os resultados de testes realizados. Após a montagem 

do sistema completo foi feito a análise e os testes do sistema, utilizando o suporte, a base 

de sustentação, o concentrador solar e o motor Stirling, os testes apresentaram bons 

resultados, dessa forma possibilitou significou considerado grau de ajustes e desempenho 

no desenvolvimento do protótipo. Sendo assim, pode-se concluir que: a) A geometria, a 

estrutura e os materiais utilizados no sistema promoveram um bom resultado na avaliação 

de desempenho, pois os testes apresentaram bons resultados; b) A realização do projeto foi 

suficiente para absorver conhecimentos básicos no desenvolvimento e construção de 

sistemas solares; c) Os materiais foram analisados e escolhidos de acordo com a 

necessidade de cada componente do sistema. d) A geometria e estrutura escolhida para 

compor o suporte foram adaptadas aos componentes para um melhor desempenho no 

funcionamento. 
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Figura 1 – Vista Isométrica 3D Posicionamento do suporte de ligação entre os elementos 

do sistema (Fonte: Arquivo pessoal de Paulo Melo). 

  
Figura 2 - Base e Suporte do sistema (Fonte: Arquivo pessoal de Paulo Melo). 

 
Figura 3 – Sistema completo (Fonte: Arquivo pessoal de Paulo Melo). 
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Palavras-chave: Estrutura, Sistema de Conversão, Seleção de Materiais. 
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VERIFICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROVOCADAS PELO AMBIENTE DE 

SERVIÇO NAS ESTRUTURAS METÁLICAS À LUZ DO PROJETO. 

 

Orientando: Wanderson Cleiton Araujo PINHEIRO – Bolsista PIVIC/UEMA. 

Curso de Engenharia Mecânica – CCT/UEMA. 

 

Orientador: Francismar Rodrigues de Sousa. 

Prof. MSc. do Departamento de Engenharia Mecânica e Produção CCT/UEMA. 

 

O motor diesel a partir da década de 1930 foi crescentemente utilizado no transporte 

terrestre de cargas, passageiros e na indústria naval em navios, rebocadores, ferry boat. A 

razão da preferência por esse motor nesses casos deve-se à sua alta eficiência, que se 

traduz em custos menores com combustível, também à sua grande robustez, por conta de 

sua simplicidade (Martins, Keyll C. R.: Souza, José Castro. Apostilas de motores diesel. 

2009). São Luis é uma cidade portuária e, portanto, tem um fluxo de navios e cargueiros 

diários. O ambiente de trabalho desses motores, em especial o MAK 08M Caterpillar, 

apresenta condições adversas devido principalmente a material estranho, contato metálico 

direto e corrosão. Isso gera o desgaste do motor e de suas peças móveis comprometendo 

seu funcionamento e a própria atividade portuária. Entretanto, há um aspecto do desgaste, 

que pode ser tratado teoricamente, de tal forma a apontar algumas tendências de 

significado prático. A experiência mostra que as principais causas de desgaste nos motores 

são as matérias estranhas, corrosão e, em alguns casos, contato metálico direto. Por isso, o 

presente trabalho tem como meta realizar um estudo dos possíveis fatores que contribuem 

para a deterioração destes e de outros motores diesel com características parecidas. Além 

disso, verificar as alterações provocadas pelo ambiente de serviço nas estruturas metálicas 

analisadas, comparar com os resultados disponíveis na literatura e acompanhamento 

técnico no processo de recuperação do motor. O estudo está sendo desenvolvido na 

empresa Retífica SOMOTORES em São Luis - MA, com ênfase nas falhas provocadas 

pelo ambiente de serviço em motores diesel de utilização naval (embarcados), em especial 

as falhas descritas no relatório da empresa: carbonização nos cabeçotes; desgaste das sedes 

de válvulas e guias de válvulas. Além da análise de possíveis formas de corrosão na 

carcaça motor. Devido a dificuldades técnicas e a falta de corpos de prova para possíveis 

ensaios e análise microscópica, este trabalho se limitará apenas a inspeção visual e análise 

macroscópica. Após a retirada dos cabeçotes Nº 02, 03, 04 e 05, verificou-se que todos os 

04 cabeçotes apresentavam bastante carbonização e, após a limpeza mecânica, limpeza 

química e desmontagem pode-se avaliar o estado destes componentes e executar os 

serviços de retífica. 

            

Figura 1 – Sede de escape com 

desgaste acentuado no cabeçote 02. 
Figura 2 – Válvulas e guias de 

válvulas com desgaste acentuado. 
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Figura 3 – Carcaça do motor no ambiente de serviço. 

Observa-se que há corrosão em várias partes da carcaça do motor devido ao seu ambiente 

de serviço ter condições favoráveis para isto. Onde as principais são temperatura elevada, 

salinidade, umidade. Além disso, nota-se que a corrosão nos elementos de fixação pode 

causar algum tipo de dano maior devido à vibração do motor, uma vez eu este elemento 

pode romper por desgaste. Assim, se não houver uma manutenção preventiva e um 

adequado método de combate à corrosão, a salinidade poderá afetar os mecanismos 

metálicos de transmissão de movimento, potência, e elementos de fixação, os levando 

possivelmente a uma falha ou ruptura. Portanto, depois das análises visuais e 

macroscópicas, todas as falhas citadas na metodologia foram confirmadas nos respectivos 

cabeçotes, válvulas, guias de válvulas, sede de válvulas. Assim como desgaste por corrosão 

eletroquímica na carcaça do motor. Entretanto, a pesquisa básica nesse campo está apenas 

começando e não se propôs aqui um tratamento detalhado. Mas, houve um aspecto do 

desgaste, que pôde ser tratado teoricamente, de tal forma a apontar algumas tendências de 

significado prático. A inspeção visual e análise macroscópica confirmam que a principal 

causa de desgaste nos motores é corrosão e, em alguns casos, contato metálico direto. Por 

isso, é preciso que, cada vez mais profissionais altamente qualificados manuseiem 

ferramentas de precisão na diagnose de falhas desses equipamentos, no sentido de 

identificar problemas simples, diagnosticá-los e repará-los rapidamente, para evitar paradas 

não programadas, perda de material, equipamentos e principalmente dinheiro para não 

gerar sérios danos ao mercado. 
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Palavras-chave: defeitos, motor diesel, deterioração. 
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6.1 CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

6.1.1 Veterinária 
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ESTUDO DOS NÍVEIS PLASMÁTICOS DE GLICOSE DE VACAS LEITEIRAS 

EM PRODUÇÃO NA REGIÃO DE IMPERATRIZ-MA. 

 

Orientando: Décio Romão dos Santos NETO – Voluntário. 

Pesquisador voluntário, Acadêmico do curso de Medicina Veterinária do CESI-UEMA 

 

Orientador: Manoel de Oliveira Dantas 
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Colaboradores: Joelsy Dias COSTA, Vanessa Julliana Coelho Santos de MELO, Nayra 
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Entre vários metabólitos usados como combustível para a oxidação respiratória, a glicose é 

considerada o mais importante, sendo vital para funções tais como o metabolismo do 

cérebro e na lactação. O nível de glicose sanguínea pode indicar falhas na homeostase, 

como ocorre em doenças tais como a Cetose. Objetivou-se nesse trabalho registrar os 

níveis plasmáticos de glicose de vacas em produção média de dez kilos de leite, criadas na 

bacia leiteira de Imperatriz-MA. Foi visitado várias propriedades todas cadastradas na 

AGED e com base nas informações obtidas foram sangradas 145 vacas na veia jugular, 

com agulhas 40x12, prévio jejum alimentar de 12 horas e recolhido 3ml de sangue que era 

condicionado a uma gota de inibidor da glicólise (Glistab), e após homogenização o sangue 

era mantido em refrigeração e conduzidos ao laboratório multidisciplinar do CESI-UEMA, 

aonde era realizado às análises em espectofotometro. Os níveis de glicose foram 

determinados pelo princípio da glicose oxidase e os resultados expressos em mg/dl de 

sangue. Na digestão dos ruminantes, pouca glicose proveniente do trato digestivo entra na 

corrente sanguínea. O fígado é o órgão responsável pela sua síntese a partir de moléculas 

precursoras na via da gliconeogênese. Assim o ácido propiônico produz 50% dos 

requerimentos de glicose, os aminoácidos gliconeogênicos contribuem com 25% e o ácido 

com 15%, tendo outro precursor importante que é o glicerol, (BROWN, G.K.2000). O teor 

de glicose sanguíneo tem poucas variações, em função dos mecanismos homeostáticos 

bastante eficientes do organismo, os quais envolvem o controle endócrino por parte da 

insulina e do glucagon sobre o glicogênio e dos glicocorticóides sobre a gliconeogênese. 

Quando em uma dieta para vacas em produção o fornecimento energético é inadequado, a 

compensação hormonal estimula a degradação do glicogênio hepático e a síntese de nova 

glicose no fígado, ocorrerá quando o balanço energético se torna negativo, estimulando a 

mobilização de triglicerídeos para fornecer ácidos graxos como fonte de energia e glicerol 

como precursor de glicose hepática, CORRÊA et al., 2010). Em condições de campo, 

diferentemente das condições experimentais, em ocasiões ocorre hipoglicemia, e seja qual 

for a causa ela indica um estado patológico com importantes implicações na saúde e na 

produção. O nível de glicose nos ruminantes tende a ser menor no terço final da gestação 

do que nos períodos anteriores, isto é os níveis tendem a diminuir à medida que a gestação 

avança.  O feto no útero demanda glicose como maior fonte de energia, entretanto no 

momento do parto a glicemia tem um aumento agudo, provavelmente devido ao stress do 

parto, voltando a níveis mais baixo no período posterior ao parto principalmente em vacas 

de alta produção, (GONZÁLES E ROCHA, 1998). Dos animais analisados se observa na 

(Tabela 1), valores médios que se encontram dentro da margem de segurança fisiológica, 

uma vez que, as oscilações registradas com valores máximo e mínimo se justificam 

segundo (CORREA et al 2010) pelo heterogeneidade das diferentes fases e idades da 

lactação dos animais examinados, bem como pelo manejo alimentar adotado pela maioria 
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dos produtores, aonde elevam os níveis energéticos e  protéicos com intuito de manter uma 

maior ação hormonal, uma vez que, muitas vacas eram estimuladas a produção após 

aplicação de oxitocina intramuscular. Na (Tabela 2) se pode observar os valores da 

ANOVA aplicado ao fator nível de glicose em função dos níveis protéicos, registrando-se 

valor altamente significativo de F = 333.9923** Soma de quadrado de 25.8454 para os 

níveis de proteínas totais e F= 17.9311 para a Albumina e Globulina plasmática com SQ 

5.9885. 

 

Tabela 1 -  Demonstrativo da Análise Estatística Descritiva, dos níveis plasmáticos de 

glicose, obtidos das vacas leiteiras em produção na região de Imperatriz-MA. 

Valor Mínimo 21,63mg/dl 

Valor Máximo 253,70mg/dl 

Valor Médio 71,55mg/dl 

C.V 35.0 

 

Tabela 2 – Demonstrativo dos valores da ANOVA aplicado ao níveis plasmáticos de 

glicose e séricos do proteinograma, obtidos das vacas leiteiras em produção na região de 

Imperatriz-MA. 

Parâmetro SQ F Significância 

Glicose x Proteinas 25.8454 333.9923 ** 

Albumina x Globulina 5.9885 17.9311 ** 

 

  
Figura 1 - Visualização da coleta do sangue nas fêmeas lactantes e análises 

espectofotometrica do plasma das vacas em produção láctea na região de Imperatriz-MA.  

 

O equilíbrio entre a produção e a saúde das vacas é instável sob determinadas condições, 

sendo uma necessidade técnica estabelecer as causas de variação na composição do leite 

para manter um sistema de produção sadio e economicamente rentável. Durante várias 

décadas a análise dos componentes sangüíneos tem sido a forma mais freqüente de 

conhecer e interpretar o estado de saúde da vaca leiteira, basicamente no que se refere a 

seu estado metabólico. 

 

 

Palavras-chave: Vacas, leite; glicose. 
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A trombocitopenia é o distúrbio hemostático adquirido mais comum em cães (MADEIRA 

et al, 2007), sendo caracterizada pela diminuição do número de plaquetas em decorrência 

de distúrbios na produção, distribuição ou destruição destas. Os animais com 

trombocitopenia têm tendência a sangramentos mucocutâneos, geralmente por diversas 

vênulas ou capilares, o que ocasiona pequenas hemorragias puntiformes em todos os 

tecidos corporais denominadas petéquias, podendo ainda apresentar púrpuras, equimoses 

ou hematomas (BRITES, 2007). Para um diagnóstico adequado da doença e um tratamento 

eficaz, deve-se considerar alguns fatores do paciente como duração da tendência 

hemorrágica, frequência dos episódios, localização da hemorragia, medicamentos 

utilizados e histórico genealógico. Considerando a importância desta doença na clínica 

médica veterinária, este trabalho teve como objetivo relatar dois casos clínicos ocorridos 

em São Luís no período de janeiro a Maio de 2011 no Hospital Veterinário da 

Universidade Estadual do Maranhão, campus São Luís, visando fornecer subsídios aos 

profissionais quanto ao diagnóstico e tratamento de púrpura trombocitopênica de origem 

não infecciosa em cães. Caso 1 – Um cão, Maltês, quatro anos apresentava quadro de 

púrpuras por todo o corpo, especialmente na região abdominal e petéquias no dorso (Figura 

1), cabeça e membros. No primeiro dia de tratamento foi receitado 10 mg/kg de doxiciclina 

duas vezes ao dia, durante 21 dias. Realizou-se exame para diagnóstico de babesiose e 

erliquiose e ainda deu-se início a uma sequência de avaliações hematológicas, realizadas 

do 1º ao 20º dia de tratamento. No terceiro dia de acompanhamento, após o aparecimento 

de uma grande hemorragia periférica na região inguinal, realizou-se um mielograma e 

também uma transfusão de 200 mL plasma sanguíneo, repetida duas vezes em dias 

alternados. Após sete dias de tratamento, iniciou-se a aplicação de corticoide (predinisona 

2 mg/kg BID durante 28 dias). Depois deste período a dosagem foi reduzida em 25% até a 

suspensão da medicação. Ao exame físico o animal apresentava mucosas normocoradas, 

hidratação e temperatura adequadas. O exame do esfregaço sanguíneo foi negativo para 

babesiose e erliquiose. A avaliação hematológica revelou trombocitopenia grave, com 

níveis plaquetários chegando a 7,56 x 10³ (mm
3
) no 1º dia de tratamento e 6,70 x 10³ 

(mm
3
) no 4º dia, o que justifica o aparecimento das púrpuras. Observou-se nos esfregaços 

sanguíneos das quatro primeiras avaliações a presença de macroplaquetas com 

anisocitoseplaquetária e 2 a 3% de eritroblastos (eritrócitos nucleados), apesar da ausência 

de anemia. No mielograma foi constatada ausência de megacariócitos. Após o início da 

aplicação do corticoide no 7º dia de tratamento, houve um notório aumento da taxa 

plaquetária, indicado nas avaliações hematológicas seguintes, com níveis de 120,45 x 10³ 

(mm
3
) a 261,72 x 10³ (mm

3
), e acompanhado pelo desaparecimento progressivo das 

hemorragias no corpo do animal. 
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Figura 1 –Petéquias hemorrágicas observadas na região dorsal de cão (A); Evolução de 

petéquias hemorrágicas na região abdominal (B); Regressão de púrpuras 

trombocitopênicas após 28 dias de tratamento com corticoides(C).   

 

Caso 2 – Um cão, Pit Bull, sete anos, 35 kg, foi atendido no serviço clínico do Hospital 

Veterinário da Universidade Estadual do Maranhão, apresentando sangramento na gengiva, 

púrpuras nos membros posteriores, petéquias hemorrágicas na região abdominal e hifema 

(Figura 2). Foi solicitado hemograma, contagem de plaquetas e as avaliações bioquímicas 

de uréia, creatinina, AST e ALT. No primeiro dia de tratamento iniciou-se a terapia 

imunossupressora com dexametazona (0,5 mg/kg SID durante 7 dias, sendo a dose 

reduzida gradativamente neste período) e transfusão de 1000 mL de sangue. No segundo 

dia, prescreveu-se Transamin oral 250 mg e Cewin 500 mg. O animal apresentou, ao 

exame físico, hifema, hematomas distribuídos pelo corpo, mucosas normocoradas, apatia e 

temperatura dentro dos parâmetros normais. Foi constatado hemoglobinúria e proteína total 

aumentada, no valor de 9 g/dl. Os valores encontrados para creatinina também estavam 

aumentados (7mg/dl). No primeiro dia em que o animal foi atendido, a contagem de 

plaquetas foi de 40 x10³ (mm
3
), o que indicou um quadro de trombocitopenia grave. No 

segundo dia de tratamento e logo após a transfusão sanguínea, este valor chegou a 80 x10³ 

(mm
3
). Foi evidente a regressão das púrpuras e diminuição das petéquias hemorrágicas ao 

longo do tratamento. 
 

Figura 2 – Sangramento gengival em cão decorrente de trombocitopenia (A); Púrpuras 

trombocitopênicas em membros posteriores (B); Regressão de púrpuras trombocitopênicas 

em Pitbull após 28 dias de tratamento com corticoides (C).   

 

O uso de prednisona e dexametazona nestes casos demonstraram bom resultado e efeitos 

colaterais não foram observados. Considerando a evolução clínica positiva somente após a 

administração de corticoides, concluiu-se que a trombocitopenia nestes dois casos foi de 

origem imunomediada.   
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O diagnóstico diferencial das anemias microciticas e hipocrômicas (AMH) é clinicamente 

importante, uma vez que, apresentam causas, tratamento e prognóstico diferentes, 

(JANUÁRIA et al 2012). Atualmente, a comprovação diagnóstica dessas doenças é obtida 

pela realização de exames que avaliam o metabolismo do ferro, a eletroforese de 

hemoglobina e a dosagem de HbA2 (CLARKE E HIGGINS 2000) . Em determinadas 

condições de concomitância de doenças, como anemia ferropriva (AF) e anemia de 

doenças crônicas (ADC), os resultados dos exames podem sofrer interferência da doença 

intercorrente dificultando o diagnóstico, (BEYAN et al 2007). Objetivou-se nesta pesquisa 

registrar os valores médios do Índice Volumétrico, Colorimétrico e Saturação das hemácias 

de vacas em lactação na região de Imperatriz-MA. Utilizou-se 145 vacas escolhidas 

aleatoriamente e com produção média diária de 10 litros de leite, que eram sangradas 

semanalmente na veia jugular e com agulhas hipodérmicas 40x12 e em tubos de 

vacutaimer com anticoagulante EDTA se colhia 5ml de sangue total que após 

homogeneização eram conservados em caixas térmicas e conduzidas ao laboratório 

multidisciplinar de Biologia Animal do Centro de Estudos Superiores de Imperatriz, para 

as análises hematológicas seguindo os preceitos da hematologia básica, (Figura 1). O 

modelo estatístico adotado foi Delineamento Inteiramente Casualizado aonde cada vaca era 

considerado uma parcela. Os resultados estatísticos revelaram valores que se encontram 

inseridos na (Tabela 1) demonstrando valor de F = 66.4611** e valores para o índice 

volumétrico e colorimétrico abaixo da média preconizada pela hematologia básica, (Tabela 

2) confirmando uma anemia do tipo Microcítica hipocrômica. Para (MELO 2002) a 

variação dos valores hematológicos de um animal a outro da mesma espécie é considerável 

e depende em parte do sexo, da nutrição, idade, ciclos diurnos e sexuais bem como formas 

de estresse tais como exercício físico, calor e frio, tendo ainda as instalações como fator de 

conforto ou não para os mesmos. Em conclusão, o presente estudo sugere que, mesmo não 

sendo possível alcançar um diagnóstico definitivo das anemias microcíticas e hipocrômicas 

baseando-se apenas em parâmetros obtidos dos equipamentos hematológicos, esses simples 

cálculos podem ser potencialmente úteis no rastreamento de animais portadores desse tipo 

de anemia. O equilíbrio entre a produção e a saúde das vacas é instável sob determinadas 

condições, sendo uma necessidade técnica estabelecer as causas de variação no 

Eritrograma dos animais produtores de leite para manter assim um sistema de produção 

sadio e economicamente rentável. Durante várias décadas a análise dos componentes 

sangüíneos tem sido a forma mais freqüente de conhecer e interpretar o estado de saúde da 

vaca leiteira, basicamente no que se refere a seu estado metabólico. 
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Tabela 1 – Demonstrativo da Análise Estatística Descritiva, dos Índices Volumétrico, 

Colorimétrico e Saturação de oxigênio do Eritrograma obtido das vacas leiteiras em 

produção na região de Imperatriz-MA 

Parâmetro Valor 

Médio 

Soma de 

Quadrado 

Valor F Significância 

Índice Volumétrico (IV) 0,61 22.255 66.4611 ** 

Indice Colorimétrico(IC) 0,61    

Índice Saturação (IS) 1,11    

* (P < 0,01)   

 

Tabela 2 – Fórmulas utilizadas para determinação dos índices Volumétricos, 

Colorimétrico e Saturação das hemácias, das vacas em produção láctea na região de 

Imperatriz-MA. 

 

            Valor Ht encontrado x 100                             Hg registrado x100 

   IV=   Valor Ht Normal espécie                    IC =     Hg normal espécie 

           Número eritrócitos encontrado x100             Número eritrócitos encontrado x 100 

           Número normal eritrócitos espécie         Número normal de eritrócitos espécie 

 

                                                    Hg encontrada x 100 

                                                    Hg normal da espécie 

                                           IS=  

                                                    Hematócrito encontrado x 100 

                                                   Valor Hematócrito normal espécie 

 

 

. 

 
 Figura 1 – Visualização da coleta do sangue nas fêmeas lactantes na região de Imperatriz-

MA. 

 

Palavras-chave: Vacas, Eritrograma, Anemia. 
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Os elementos minerais podem exercer variadas funções no organismo animal e apesar 

desta separação, cada função não é exclusiva de um determinado elemento mineral, de 

forma que, um único mineral pode exercer mais de uma função específica assim como 

diversos minerais podem exercer uma única função quando em interação no organismo 

animal. Sendo estas as funções: estrutural, fisiológica, catalítica e reguladora (JÚNIOR et 

al, 2011). Objetivou-se nesse trabalho detectar os valores médios séricos do cálcio e 

fósforo orgânico de vacas em lactação inseridas na região leiteira de Imperatriz-MA. Foi 

colhido 5ml de sangue venoso de 145 vacas em diferentes fases da lactação e com 

produção média de 10 litros leite vaca/dia. Após a coleta o sangue era condicionado em 

tubos de ensaio e imediatamente centrifugados a 3.000rpm em macro centrifugas por 30 

minutos até completa retração do coagulo, sendo o soro imediatamente transferido para 

tubos de ependoffs e condicionado em caixas térmicas e conduzidos ao laboratório 

multidisciplinar do CESI-UEMA até sua análise em espectofotometro com comprimento 

de onda proporcional ao recomendado pelo fabricante dos kits comerciais, (Figura 1). Os 

resultados foram processados em um delineamento inteiramente casualizado sendo cada 

animal considerado uma parcela. Os resultados estatísticos revelaram valores para o cálcio 

9,80mg/dl e fósforo 2,09mg/dl (Tabela 1) bem abaixo da média fisiológica para a espécie 

estudada e que segundo  DANTAS et al (1999), em bovinos, somente  1% do cálcio 

contido no organismo  encontra-se fora dos  ossos, especialmente no sangue, sendo 

essencial para os processos de coagulação do sangue, regulação do batimentos cardíacos e 

da excitabilidade neuromuscular, ativação das enzimas e para permeabilidade das enzimas 

musculares. Como o cálcio é tão essencial à vida, os vertebrados desenvolveram um 

sistema, elaborado para manter a homeostasia do mineral. Este sistema tenta manter 

constante a concentração do cálcio extracelular, aumentando à entrada do cálcio nos 

fluídos extracelulares, sempre que houver perda de cálcio do compartimento extracelular, 

(Tabela 2). A homeostase do cálcio é controlada por três hormônios: calcitonina, hormônio 

das paratireoides (PTH) e 1,25 diidroxicolecalciferol (1,25(OH)2D3) ou calcitriol.  Cada 

um destes hormônios age nas células ósseas assim como em outros tecidos aumentando ou 

diminuindo as concentrações de cálcio no sangue (ATELLA, 2012). Tratando-se de 

deficiência de Ca, DUKES (2006) mostra que no início da lactação quase todos os 

mamíferos, mas especificamente a vaca, está negativo no equilíbrio do cálcio. Para manter 

as concentrações de Ca normais, o animal removerá o cálcio dos ossos. Isto é referido 

como osteoporose lactacional. Nas vacas leiteiras, entre 800 e 1.300g de Ca se perdem no 

início da lactação, sendo reposto no final, desde que a vaca receba o cálcio dietético 

adequado. Além  da osteoporose lactacional, associadas à deficiência de Ca, têm- se o 

raquitismo em animais jovens,  a osteomalácia  em animais adultos, febre do leite nas 

vacas leiteiras, tetania da lactação das cadelas, das éguas e das porcas. A deficiência de Ca 
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pode ocorrer em animais  ruminantes quando alimentados basicamente por  concentrados, 

assim, animais submetidos a regime de  campo dificilmente apresentarão tal problema. Por 

mais  pobres em Ca que sejam as pastagens, os bovinos sempre  recebem quantidades 

suficientes de Ca através delas.  Visto que, a maioria das plantas contém maiores  

concentrações de Ca que de P; solos carentes em Ca são  menos comuns que em P e; níveis 

de Ca não diminuem  com a maturação das plantas, assim como o P.( JÚNIOR et al,  

2011). Acredita-se que estas oscilações ocorridas nos níveis de Fósforo se justifiquem pelo 

elevado nível de concentrado utilizados na maioria dos produtores pesquisados. 

 

Tabela 1 – Demonstrativo da Análise Estatística Descritiva, dos níveis séricos de cálcio e 

fósforo obtidos das vacas leiteiras em produção na região de Imperatriz-MA. 

 Cálcio Fósforo 

Valor Mínimo 2,14mg/dl 1,14mg/dl 

Valor Máximo 18.99mg/dl 11.92mg/dl 

Valor Médio 9,80mg/dl 4,19mg/d 

Desvio Padrão 2.09 9,80 

 

Tabela 2 – Demonstrativo dos valores da ANOVA aplicado ao níveis séricos de cálcio e 

fósforo, obtidos das vacas leiteiras em produção na região de Imperatriz-MA. 

 SQ F Significância 

Cálcio x Fósforo 21.4349 229.7278 * 

 

             
Figura 1 – Visualização da coleta do sangue, processo de centrifugação e análises 

espectofotometrica do soro das fêmeas lactantes em produção na região de Imperatriz-MA. 

 

 

O equilíbrio entre a produção e a saúde das vacas é instável sob determinadas condições, 

sendo uma necessidade técnica estabelecer as causas de variação na composição do leite 

para manter um sistema de produção sadio e economicamente rentável. Durante várias 

décadas a análise dos componentes sangüíneos tem sido a forma mais freqüente de 

conhecer e interpretar o estado de saúde da vaca leiteira, basicamente no que se refere a 

seu estado metabólico. 
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Na Baixada Maranhense a criação de cavalos faz-se nos campos assim como o gado 

bovino e o bubalino, durante a estação seca nos baixos e durante a estação chuvosa, nas 

áreas mais altas não sujeitas a inundação. Os proprietários dividem as éguas em grupos de 

seis, dez, doze ou mais, grupos chamados de “lotes”, cada um dos quais é entregue a 

padreação de um garanhão, chamado na região de pastor, quase sempre de meia idade, 

mais impossibilitado, por qualquer motivo, para os outros serviços (CARVALHO, 1997). 

Este estudo objetivou descrever o comportamento reprodutivo de garanhões do 

grupamento genético Baixadeiro, caracterizando a atividade reprodutiva, com base nas 

interações pré-copulatórias, no cortejo sexual e cópula. Foram utilizados três machos não 

castrados, com idade de 3 (G3), 4 (G4) e 8 (G8) anos e media de escore corporal 3,66 ± 

0,23 de acordo com a classificação de Hennekeet al. (1983). Considerados sadios e férteis 

por exame andrológico e histórico reprodutivo em monta natural a campo, para 

diagnosticar alterações testiculares e auxiliar na predição do potencial reprodutivo e da 

produção espermática diária dos animais observados segundo Varneret al. (1991). E 19 

éguas com media 5,33 ± 1,97 anos de idade, e media de escore corporal 3,5 ± 0,83, 

seguindo a classificação anterior. Todas as éguas foram avaliadas quanto à saúde 

reprodutiva, condição uterina e ovariana, por meio de palpação retal e exame 

ultrassonográfico, estabelecendo o estágio do ciclo estral das mesmas, sendo este 

confirmado através do comportamento sexual destas ao entrarem em contato com os 

machos. Os comportamentos foram observados e registrados, através de anotações, 

fotografias e vídeos, sendo a observação feita com a maior discrição para não interferir no 

comportamento e na disposição dos animais. O comportamento sexual dos animais foi 

avaliado, colocando-se cada macho individualmente e em diferentes dias, na presença de 

fêmeas, comprovadamente em estro. Os demais machos permaneceram afastados do local 

de cortejo sexual, procurando-se desta forma, amenizar efeitos de estimulação sexual 

prévia. As observações foram realizadas no período de três dias consecutivos, com duração 

de 60 minutos. As observações aconteceram durante o período de luminosidade natural e 

os comportamentos foram classificados segundo McDonnell e Haviland (1995), nos 

seguintes parâmetros: postura de reagrupamento, arrebanhamento, eliminação e marca, 

masturbação, aproximações do macho, investigação olfatória, rufiação, perseguições, 

cobertura completa, monta sem cobertura completa, monta sem exposição do pênis, monta 

sem ereção e monta com ereção do pênis sem penetração. Os dados de comportamento 

foram analisados de forma descritiva, observando a frequência individualmente. Os três 

animais avaliados apresentaram comportamento reprodutivo próprio da espécie descrito na 

literatura, considerando que maior parte das cópulas foram precedidas de investigação 
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olfatória. O animal G3, que apresentou maior frequência de cópulas era hipoplásico, assim 

manifestando frequência de comportamentos de pré-cópula, cortejo e cópula superiores 

quando comparados aos garanhões com testículos normais (Figura 1). 

 

Figura1: Frequência dos comportamentos do cavalo G3 e G4. Eixo horizontal: 1: postura 

de reagrupamento; 2: arrebanhamento; 3: eliminação e marca; 4: masturbação; 5: 

aproximações do cavalo; 6: investigação olfatória; 7: rufiação; 8: perseguições; 9: 

cobertura completa; 10: monta sem cobertura completa; 11: monta sem exposição do pênis; 

12: monta sem ereção; 13: monta sem ereção do pênis sem penetração. 

 

Deste modo, segundo Thomassian (1996), cavalos criptorquídicos geralmente têm 

temperamento mais agitado do que garanhões normais, tornando-se mais agressivos e com 

a libido aumentada, devido a maior produção de hormônios andrógenos no testículo retido. 

Por outro lado, o garanhão G3 é o mais jovem, sendo assim menos experiente quando 

comparados aos G4 e G8, apresentando maior frequência nos comportamentos de 

identificação de receptividade e cópula, semelhante aos resultados de Freitas (2006) e 

Wiezbowski (1959). Este último estudo observou em média 1,4 montas por cópula nos 

garanhões adultos e 5,7 montas nos jovens. Observando a figura 2, o cavalo G4 apenas um 

ano mais velho que o G3, apresentou frequências de comportamento que levam a copula, 

menor, comparado ao G3, sendo elas: eliminação e marca, aproximação, investigação 

olfatória, perseguição e cobertura completa. Isso pode ocorrer devido à experiência de 

monta e/ou cortejo sexual deste animal. Também foi observado um escore razoável (3,5) 

para este animal, já que era criado na fazenda, e no período do experimento, o acesso ao 

capim estava escasso, assim a maior quantidade de alimento, era ração comercial. As 

rufiações foram realizadas pelos três garanhões em diferentes frequências. Esta variação 

pode ser atribuída à fase reprodutiva da égua e a experiência sexual do garanhão. A maior 

frequência foi observada para G8 (figura 1), ocorrendo apenas em éguas que apresentavam 

cio, provavelmente por possuírem experiência sexual prévia, assim como observado no 

estudo de Freitas (2005). As rufiações observadas no G3 e G4 foram frequentes, tanto em 

éguas em estro, como em éguas em diestro, podendo ser atribuído ao fato de ser sua 

primeira estação de monta, ou a pouca idade e experiência sexual. 

 

 
Figura 2: Frequência dos comportamentos do cavalo G8. Eixo horizontal: 1: postura de 

reagrupamento; 2: arrebanhamento; 3: eliminação e marca; 4: masturbação; 5: 

aproximações do cavalo; 6: investigação olfatória; 7: rufiação; 8: perseguições; 9: 
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cobertura completa; 10: monta sem cobertura completa; 11: monta sem exposição do pênis; 

12: monta sem ereção; 13: monta sem ereção do pênis sem penetração. 

 

O garanhão G8 deslocava-se de um lado para o outro, fazendo o reconhecimento do local, 

através de investigação olfatória no solo. Somente realizou arrebanhamento uma vez, 

quando se sentiu ameaçado. Os fatores de dominância podem estar relacionados coma 

idade do garanhão, peso corporal e capacidade de luta segundo Kased (1996). Os três 

realizaram eliminação e marca. Esta atitude foi observada durante os deslocamentos dos 

garanhões quando estes realizavam investigação olfatória das fezes encontradas. Foi 

observado reflexo de Flehmen nos três garanhões, onde a maior frequência foi para o G3, 

animal mais jovem, o que é atribuído a uma menor experiência em estações de montas 

anteriores O cavalo do grupamento Baixadeiro durante o comportamento sexual apresenta 

todas as atitudes, como cortejo e interações sexuais dentro do padrão já observado em 

outras raças de equinos, observando diferenças de acordo com a idade. A hipoplasia 

testicular unilateral está presente no grupamento genético, observando assim, uma alta 

expressão de atividade sexual nestes animais 

 

Palavras-chave: equinos; comportamento sexual; Baixadeiro. 
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6.1 CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

6.1.2 Agronomia 
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A qualidade de frutas e hortaliças, que envolve desde a aparência visual, textura, sabor, 

aroma, valores nutricionais até a segurança do alimento, são fatores decisivos em relação 

ao critério de compra por parte do consumidor (CENCI, 2006). A banana é uma das frutas 

tropicais mais consumidas no mundo, principalmente por sua versatilidade, quanto a suas 

características de sabor, aroma, e consumo in natura (DONATO, 2003). Segundo Prill 

(2011), o manejo pós colheita da fruta  é de fundamental importância para garantir a 

qualidade da fruta para os consumidores. Bothel et al. (2002),  afirma que o 

desenvolvimento e a adaptação de tecnologia de refrigeração, atmosfera modificada e 

reguladores de amadurecimento, permitem aos produtores melhores condições de 

competitividade, garantindo um produto de maior qualidade. Uma das técnicas utilizadas 

pelos produtores para promover o amadurecimento do fruto, é o uso de etefon (ácido 2-

cloroetilfosfônico), Os qual libera o etileno na casca dos frutos induzindo o 

amadurecimento deste, (EMBRAPA, 2009). O experimento foi realizado utilizando frutos 

de bananeira ‘Prata-Anã’ variedade PHIA 18 em Outubro de 2014. O ponto de colheita foi 

definido observando-se parâmetros visuais das bananas, levando em consideração a 

redução da angulosidade da superfície dos frutos (CAMPOS et al., 2003), e a coloração  

dos frutos no estádio 1 (VON LOESECKE, 1950). Os frutos ao chegarem no laboratório 

passaram por um processo de pré-limpeza eliminando-se a raquis e restos culturais e 

separando estes em buques com quatro. Posteriormente, foram selecionados e 

padronizados pelo tamanho e pela ausência de danos/defeitos visuais e logo em seguida, 

realizou-se a lavagem dos buques em solução de detergente neutro a 1%. O experimento 

foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado (DIC), com o esquema fatorial 

3x4+1, utilizando três doses de etefon (ácido 2-cloroetilfosfônico) do produto comercial 

Etrhel (250, 500, 750 ml) em quatro períodos de tempo (2,5; 5; 7,5 e 10 minutos) mais um 

tratamento com controle sem o uso de Ethrel. Os buquês foram imersos em bandejas 

individuais de acordo com o tratamento, onde as soluções foram preparadas com água 

destilada para evitar contaminantes. Após serem tratadas de acordo com a solução e o 

período de tempo, os buquês passaram por secagem ao ar atmosféricos, e depois 

acondicionados em papel madeira devidamente identificados. Após 4 dias os frutos foram 

analisados qualitativamente quanto a coloração da casca de acordo com o parâmetro de 

coloração de  Von Loesecke (1950). Foi observado que o uso do produto Ethrel, provocou 

mudanças significativas na coloração da casca das frutas analisadas quando comparado 

com o tratamento controle, essa diferença pode ser visto na figura 01. Segundo Nogueira et 

al. (2007), uso de ethephon promove a liberação de etileno exógeno na casca dos frutos 

aumentando a intensidade e antecipando o pico respiratório das bananas durante a 

maturação, logo, as bananas que não receberam tratamentos tiveram a respiração pouco 
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ativa, atrasando os processos metabólicos. O atraso nos processos metabólicos pode 

também esta associado á temperatura utilizada (19 ºC), uma vez que esta tende á reduzir os 

mesmos quando os frutos são expostos a temperaturas mais baixas. 

 

 
Figura 1 -  Banana sem Ethrel (A); banana com Ethrel (B). 

 

Quanto as doses, observou-se que as mesmas não proporcionaram diferença significativa 

entre os tratamentos quando comparado com  a escala de  Von Loesecke (1950). Porém, 

observou-se que a intensidade do amarelo das bananas tratadas com dose de 750ml/100L 

estavam com um amarelo mais intenso, entretanto, não foi o suficiente para separa-las na 

classificação. Mas essa observação leva a supor que bananas submetidas a esses 

tratamentos possam chegar ao estagio final da maturação em um período de tempo mais 

curto do que os demais tratamentos avaliados neste trabalho.  Medina (2004), recomendou 

uma solução aplicação de 208 ml de ethrel para 100 Litros de água nas variedades, Prata 

anã, prata, pacovan, já que doses muito elevadas podem reduzir o período de prateleira da 

fruta. Já quanto ao tempo de imersão, observou-se que houve diferença entre os 

tratamentos, onde as frutas que ficaram imergidas durante 7,5 e 10 minutos foram 

classificadas grupo de número 5 (bananas de cor amarela com ponta verde). Já as bananas 

que ficaram imersas durante 2,5 e 5 minutos, ao quarto dia depois de serem tratadas 

ficaram com coloração mais verde do que amarelo o que faz elas se encaixarem no grupo 

de número 3 da escala de Von Loesecke (1950). Esses resultados corroboram com dados 

da Embrapa (2009) que recomenda a imersão de banana na solução de ethrel em um tempo 

de dez minutos. Estes resultados podem estar relacionados com a velocidade de absorção 

da solução pelos poros da casca da banana, quanto maior for o tempo em contato com a 

solução maior será a quantidade de produto absorvido. Logo, concluiu-se que as doses de 

ethrel avaliadas não promoveram diferenças de estagio de maturação das bananas no 

período avaliado. E a imersão nos tempos de 7,5 e 10 minutos promoveram maior avanço 

na maturação das bananas. 

 

Palavras-chave: Maturação, Etileno, Fitormônio. 
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No Brasil o coqueiro é cultivado em área de 300.000 ha (área plantada), segundo a FAO 

(2005), de um bilhão de frutos, 94% dessa produção é proveniente do Nordeste, região onde 

se concentram as principais agroindústrias de coco do país e mais de 90% das pessoas que 

dependem dessa cultura para sobreviverem. Diversas combinações de intercultivo com o 

coqueiro são empregadas empiricamente pelos produtores regionais, destacando-se o 

cupuaçueiro, cacaueiro, pimenta do reino, café, banana, acerola, maracujá e outros cultivos 

temporários. No entanto, nesses sistemas de consórcio há possibilidades de interações 

negativas entre os consórcios, principalmente relacionados a pragas e doenças. O objetivo do 

presente trabalho foi avaliar as vantagens e desvantagens de sistema de consórcio da lavoura 

cacaueira com o coqueiro na região do litoral do Maranhão, utilizando-se duas densidades de 

plantio, comparado ao sistema tradicional de monocultivo. Adotaram-se de plantio resultantes 

da combinação de espaçamentos de plantio dentro das linhas simples de pomar de coqueiros 

estabelecidos, por considerar como plantas umbrófílas. O delineamento experimental usado 

foi o de blocos ao acaso com 03 tratamentos e 03 repetições. Utilizando o sistema 

monocultivo (tratamento testemunha) e no sistema de consórcio. Neste sistema, utilizaram-se 

os espaçamentos dos coqueiros anão verde na forma de fileiras simples de 7,5 x 7,5m 

intercalando-se com fileiras de cacau, conforme as seguintes opções de espaçamento entre e 

dentro de fileiras: 3,0 x 3,0m, no sentido norte-sul quanto leste e oeste.  No experimento 

avaliou-se: número de folhas vivas (NFV); número de folíolos da folha número 3 (NF3) e 

circunferência do coleto (CC). Dos 41 até os 47 meses de idade, período que corresponde ao 

início da fase produtiva do coqueiro, além do NFV, avaliou-se também o número de 

inflorescências (NIF), número de cachos (NC) e número de frutos (NF). O sistema de cultivo 

em consórcio se constituem uma boa alternativa para as propriedades rurais do Maranhão, 

pois oferece integração entre preservação ambiental e cultivos agrícolas, para enfrentar os 

problemas crônicos de baixa produtividade, escassez de alimentos e degradação ambiental 

generalizada.  (SCHREINER, 1994), cita que esses sistemas podem alcançar bons níveis de 

sustentabilidade nos seguintes aspectos: “agronômico, pela redução de riscos de pragas e 

doenças e melhor ciclagem de nutrientes; econômico, pela diversificação das fontes de renda; 

social, consequente da diversificação de mercados e serviços; e ecológico, através da melhoria 

no balanço hidrológico, conservação do solo e condições para micro e macro faunas e floras. 
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Tabela 1 - Data, número de cacaueiros em floração, evolução na floração e número de 

cacaueiros em frutificação.  

DATA N° DE CACAUEROS EM 

FLORAÇÃO 

EVOLUÇÃO NA 

FLORAÇÃO 

N° DE CACAUEIROS EM 

FRUTIFICAÇÃO 

10/10/13 8 - 1 

10/12/13 14 4 1 

10/03/14 25 7 5 

13/05/14 42 17 6 

03/07/14 56 14 6 

09/10/14 70 7 7 

 

Até o início de setembro de 2014 os resultados mostraram 70 cacaueiros em floração e 7 com 

frutificação, houve uma evolução muito significativa. Em muitos casos, se observam 

benefícios mútuos entre os consortes, seja no compartilhamento de recursos naturais e 

exógenos ou na ação reguladora sobre o microclima, pela proteção física dos solos contra 

efeitos perniciosos do sol, vento e chuvas (ALVIM et al. 1989; CANTO et al. 1992; 

MONTAGNINI, 1992). 

 

Tabela 2- Data e períodos das contagens e apuração das medias dos frutos, dos cachos, das 

inflorescências e das folhas dos coqueiros.  

DATA 06/10 A 15/10 

DE 2013 

23/02 A 14/03 

DE 2014 

13/05 A 

25/05 DE 

2014 

12/09 A 

21/09 DE 

2014 

TOTAL DE FRUTOS 2033 2105 2044 2034 

MEDIA POR PLANTA 47,3 49 49,4 49,3 

TOTAL DE CACHOS 302 305 316 310 

MEDIA POR PLANTA 7 7 7,1 7,1 

TOTAL DE 

INFLORESCÊNCIAS 

81 85 89 86 

MEDIA POR PLANTA 1,9 2 2,1 2,1 

TOTAL DE FOLHAS 1417 1431 1443 1439 

MEDIA POR PLANTA 33 33,3 33,4 33,4 

 

Após a análise dos dados, concluiu-se que houve diferença entre alguns elementos estudados 

e que os Tratamentos estudados obteve os melhores resultados com as médias do frutos por 

plantas, em que o sistema agroflorestal de cacaueiros e coqueiros mostrou-se adequado para 

as condições tropicais, apresentando um bom potencial de uso sustentável do solo  (Almeida 

et al. 2002), citam ainda, que as condições químicas do solo apresentadas, de modo geral, com 

melhores características no SAF cacaueiro e coqueiro, quando comparadas com as da mata, 

demonstram a capacidade de ciclagem e manutenção de nutrientes do sistema. A consorciação 

do coqueiro com cacaueiro apresenta uma boa alternativa de cultivo com prática de manejo 

com aplicação de podas de folhas velhas, pois são atacadas por pragas e doenças do coqueiro, 

sem prejuízo para o seu desenvolvimento e produção. O cultivo do coqueiro em sistema 

solteiro não apresentou vantagens em relação aos sistemas consorciados testados. Através do 

conhecimento das características das fruteiras é possível estabelecer a potencialidade para 

associações entre as mesmas, de modo a otimizar espaço e tempo com os benefícios 

agronômicos, econômicos, sociais e ecológicos dos consortes, principalmente direcionados 

para a pequena propriedade e agricultura familiar. 

 

Palavras-chave: Alternativa; Fruticultura; Sustentabilidade.  
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O maracujazeiro é um fruto que pertence à família Passifloracea, originário da América 

Tropical, possuindo mais de 150 espécies utilizadas para diversas finalidades, desde 

medicamentos, até ornamentais. As espécies mais cultivadas no Brasil e no mundo são de 

maracujá-amarelo (Passiflora edullis f. flavicarpa), ocupa cerca de 24.000 ha 95%, maracujá-

roxo (Passiflora edullis) e maracujá-doce (Passiflora alata) (ABEL et. al, 2011). No país, a 

produção de maracujá é disseminada em praticamente todo o território nacional, 

principalmente no Nordeste, onde encontra uma ecologia muito favorável. Nos últimos anos, 

mais de 70 % da produção concentrou-se nos estados da Bahia, Ceará, Sergipe, Espirito Santo 

e Minas Gerais, que contribuíram, no ano de 2009 com aproximadamente 317.000 ton. (45%), 

129.000 ton. (18%), 44.000 ton. (6%), 42.000 ton. (6%) e 35.000 ton. (5%) (ABEL et al. 

2011). A propagação vegetativa por estaquia baseia-se no princípio de que é possível 

regenerar uma planta, a partir de uma porção de ramo ou folha (regeneração de raízes), ou de 

uma porção de raiz (regeneração de ramos). Assim a partir de um segmento, é possível 

regenerar uma nova planta (FACHINELLO et al. 2005) A propagação vegetativa abre boas 

perspectivas de cultivo para o maracujá, uma vez que a vida útil dos pomares vem se 

reduzindo nos últimos anos, em decorrência de problemas fitossanitários causados por 

patógenos de solo. A via sexual tem se justificado, também, por ser comum a coexistência de 

plantas muito produtivas e de outras com baixa produtividade, num mesmo pomar. Este 

trabalho tem como objetivo de disponibilizar conhecimentos sobre a produção de maracujá 

para os produtores do estado, através de Unidades de Validação Tecnológicas - UVTs com 

unidade demonstrativa da espécie Passiflora quadrangularis - Maracujá Gigante, utilizando 

os sistema de propagação  pelos métodos de propagação por sementes, estaquia e  de enxertia 

e selecionar os melhores genótipos, através de clones e porta-enxertos mais resistente a 

doenças, a melhor forma de condução (espaçamento e poda) e a adubação para a cultura do 

maracujazeiro em diferentes regiões no Estado do Maranhão. Estes foram combinados 

fatorialmente, no método estatístico, de forma casual, com seis tratamentos e seis repetições 

com seis estacas por tratamento, num total de 36 (trinta e seis) estacas. Tratamento A, 5 cm 

com folhas; Tratamento B, 5 cm sem folhas; Tratamento C, 7 cm com folhas; Tratamento D, 7 

cm sem folhas; Tratamento E, 10 cm com folhas; Tratamento F, 10 cm sem folhas. No 

presente trabalho, observou-se que existe uma compensação benéfica na capacidade  de 

enraizamento das estacas quando elas possuem folhas.  Com base nos trabalhos desenvolvidos 

por   Lima  et  al. (2007),  a  presença das  folhas  é  indispensável  à  formação de  novas 

raízes,  possivelmente  por  aumentar a quantidade de fotoassimilados translocados para a 
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base da estaca. Esse efeito pode ser bem observado quando comparamos os dados de 

percentagem de estacas enraizadas em  relação  a  sua  posição  no  ramo. Nas estacas basais 

sem folhas o enraizamento foi de  33,33%  e  nas  estacas  medianas  com  folhas  o 

enraizamento foi de 41,66%. Esses dados mostraram que embora as estacas basais sejam mais 

propícias ao enraizamento, a utilização de estacas medianas com folhas atenua esse efeito da 

origem da estaca de acordo com a sua posição no ramo, contribuindo assim para o 

enraizamento (ALBUQUERQUE JUNIOR et al. 2013). 

 

Tabela 1 - Analise de variância do experimento em relação ao número de folhas. 

C.V G.L S.Q.T S.Q.M F 

     Tratamentos 5 2983,622 596,724 99,886** 

     Resíduos 30 179,222 5,974 - 

     Total 35 3162,844 - - 

C.V 46,31% 

  

- 

 

Tabela 2 - Analise de variância do experimento em relação ao número de ramos. 

C.V G.L S.Q.T S.Q.M F 

     Tratamentos 5 135,8 27,16 163,025** 

     Resíduos 30 5 0,1666 - 

     Total 35 140,8 - - 

C.V 35,18% 

 

- - 

 

Os testes foram significativos ao nível de 1% de probabilidade, rejeitamos H0 (os tratamentos 

possuem efeitos semelhantes) e concluímos que os tratamentos possuem efeitos diferentes 

sobre as características analisadas, com um grau de confiança superior a 99% de 

probabilidade e os tratamentos testados possuem efeitos diferentes sobre o número de folhas e 

ramos lançado, isto é, pelo menos 2 dos tratamentos confrontados diferem entre si quanto ao 

número de folhas e ramos lançados. Os resultados foram satisfatórios para o enraizamento, em 

estacas de P. quadrangulares, que possibilitou mais de 90%, garantindo grande quantidade de 

mudas para plantio. Conclui-se que os resultados foram satisfatórios para obtenção de mudas 

por sementes e por estaquia foram eficientes no processo de germinação e   enraizamento e 

desenvolvimento de estacas de maracujá da espécie. P. quadrangulares, sem utilização de 

indutores químicos, para a propagação de mudas da espécie, com desenvolvimento de 80 a 

90%, em todos os tratamentos foram eficientes. Concluiu-se que as estacas basais com a 

presença de folhas proporcionaram o maior percentual de enraizamento, além de maior 

número de raízes e maior comprimento das raízes. 

 

Palavras-chave: Enraizamento, Propagação, Passifloras quadrangulares. 
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6.1 CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

6.1.3 Zootecnia 
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No Brasil, parte da produção leiteira é direcionada aos laticínios para a fabricação de 

queijos. Em 2008 foram produzidos 668 mil toneladas de queijos. Queijos são alimentos 

derivados do leite, ricos em proteínas de alto valor biológico, cálcio, fósforo, zinco, iodo, 

selênio, vitaminas e oligoelementos, produzidos a partir de diferentes leites e diferentes 

processos de produção (LÁCTEA BRASIL, 2006). Calcula-se que um terço da produção 

mundial de leite seja utilizado na fabricação de queijos, o que representa 30% das vendas 

totais de produtos lácteos. Este acrescimento, em maior parte, é consequência do uso de 

embalagens adequadas, aumento das aplicações do queijo no setor de serviços 

alimentícios, surgimento de especialidades e queijos de identidade físico-química própria. 

Além de oferecer uma grande variedade de sabores e texturas o queijo é um alimento 

altamente nutritivo, conveniente e versátil. Objetivou-se caracterizar a qualidade físico-

química de queijos produzidos por um laticínio localizado em Itapecuru-Mirim (MA). A 

pesquisa foi realizada em um laticínio sob Serviço de Inspeção Estadual (S.I.E) localizado 

em Itapecuru-Mirim (MA). Quanto ao procedimento técnico adotado é do tipo estudo de 

caso. As coletas foram realizadas no período de março a julho de 2013. Totalizando treze 

amostras de queijo, sendo cinco de queijo mussarela, três de queijo coalho, três de queijo 

ricota e duas amostras de queijo minas padrão. A metodologia de coleta foi efetuada de 

acordo com as instruções do Manual de Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos
 

(NEUSELY et al., 2007). As amostras foram coletadas em suas embalagens originais, 

selecionadas de forma aleatória, mas de lotes diferentes e acondicionadas em caixas 

isotérmicas contendo gelo reutilizável e, imediatamente encaminhado ao Laboratório 

Central de Saúde Pública do Maranhão (LACEN-MA), setor de bromatologia. As amostras 

foram analisadas seguindo as metodologias descritas pelo Instituto Adolf Lutz
 
(2005)

 
e 

Lanara (BRASIL, 2005). Para as amostras de queijo, foram determinados: umidade, teor de 

gorduras, proteína, pH, cinzas, extrato seco total (EST) e gordura no extrato seco (GES). 

Os resultados foram confrontados com os padrões estabelecidos no Regulamento Técnico 

de Identidade e Qualidade de Queijos
 
(BRASIL, 1996). As informações das análises físico-

químicas foram armazenadas em um banco de dados utilizando o programa Microsoft 

Access®. Utilizou-se a análise estatística descritiva por meio de distribuições absoluta e 

relativa para expressar os resultados obtidos nesta pesquisa. Das 13 amostras analisadas, 

uma de queijo coalho (n = 01/13; 7,69%) estavam em desacordo com os padrões físico-

químicos exigidos pela legislação (BRASIL, 1996; BRASIL, 2011a). O teor de umidade 

dos queijos influencia sobremaneira na textura e no sabor do produto, sendo facilmente 

controlado quando se trata de fabricação industrial. De acordo com o Regulamento 

Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos
 
(BRASIL, 1996), estes alimentos são 

classificados quanto ao teor de umidade em: queijos de baixa umidade (até 35,9%), queijos 

de média umidade (36,0 a 45,9%), queijos alta umidade (46,0 a 54,9%) e queijos de muita 
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alta umidade (> 55,0%). O queijo coalho é cozido ou semi-cozido, considerado de textura 

compacta e macia, com gordura no extrato seco total na faixa de 35 a 60%, e de média a 

alta umidade (BRASIL, 2001). A amostra de queijo coalho (n=1/50; 2%) em 

desconformidade com a legislação, apresentou teor de umidade de 35%, sendo dessa forma 

inferior a 36%, valor este inferior ao fixado pela Portaria Nº 146, de 07 de 1996. A partir 

dos resultados obtidos pode-se concluir que a qualidade físico-química das amostras de 

queijos analisadas estavam na sua maioria adequada aos padrões físico-químicos vigentes. 

 

Palavras-chave: Legislação; Parâmetros; Físico-químicos. 
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O agronegócio do leite ocupa destacado espaço na economia mundial. Este sistema 

agroindustrial é um dos mais expressivos do Brasil pela sua importância social e 

econômica (GUIMARÃES & LANGONI, 2009). O Brasil ocupa a quinta posição no 

ranking dos maiores produtores de leite no Mundo, com produção aproximada de 32 

bilhões de litros no ano de 2011. Na última década, a produção de leite no estado do 

Maranhão apresentou um crescimento total de aproximadamente 25%, representando um 

crescimento anual em torno de 3%
 
(IBGE, 2011). O leite e seus derivados são alimentos de 

elevado valor nutricional, indispensáveis à alimentação do homem, fornecendo macro e 

micro nutrientes necessários ao crescimento, desenvolvimento e manutenção da saúde, 

como os carboidratos, proteínas, lipídeos e sais minerais
 
(SILVA et al., 2013).

 
A qualidade 

nutricional do leite está estreitamente relacionada às características físico-químicas, 

sensoriais e microbiológicas. Entretanto, a qualidade físico-química ainda é um sério 

problema em toda a cadeia produtiva do leite. Muitas pesquisas apontam resíduos de 

antibióticos (NERO et al., 2007), fraudes por desnate (BELOTI et al., 2011), fraudes por 

adição de água (FAGAN et al., 2008) e conservantes (MATTOS et al., 2010), como os 

principais problemas que afetam a qualidade físico-química deste importante alimento. 

Neste contexto, objetivou-se caracterizar a qualidade físico-química de leites produzidos 

por um laticínio localizado em Itapecuru-Mirim (MA). A pesquisa foi realizada em um 

laticínio sob Serviço de Inspeção Estadual (S.I.E) localizado em Itapecuru-Mirim (MA), 

com capacidade para processamento de até 10.000 litros de leite/dia. Quanto ao 

procedimento técnico adotado é do tipo estudo de caso. As coletas foram realizadas no 

período de março a julho de 2013. Totalizando dezoito amostras de leite pasteurizado. A 

metodologia de coleta foi efetuada de acordo com as instruções do Manual de Métodos de 

Análise Microbiológica de Alimentos (NEUSELY et al., 2007). As amostras foram 

coletadas em suas embalagens originais, selecionadas de forma aleatória, mas de lotes 

diferentes e acondicionadas em caixas isotérmicas contendo gelo reutilizável e 

imediatamente encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública do Maranhão 

(LACEN-MA), setor de bromatologia. As amostras foram analisadas seguindo as 

metodologias descritas pelo Instituto Adolf Lutz (2005) e por LANARA (BRASIL, 2005). 

Foram realizadas as seguintes análises para o leite pasteurizado integral: matéria gorda, 

densidade a 15ºC, acidez titulável (expressa em % de ácido lático), proteínas, índice 

crioscópico, umidade, cinzas, lactose, extrato seco total (EST), extrato seco 

desengordurado (ESD). Os resultados foram confrontados com os padrões estabelecidos na 

Instrução Normativa (IN) N° 62, de 29 de dezembro de 2011 do Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento – MAPA
 
(BRASIL, 2011a). As informações das análises físico-

químicas foram armazenadas em um banco de dados utilizando o programa Microsoft 

Access®. Utilizou-se a análise estatística descritiva por meio de distribuições absoluta e 

relativa para expressar os resultados obtidos nesta pesquisa. Das 18 amostras analisadas, 
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uma de leite pasteurizado integral (n = 01/18; 5,55% de MG) estavam em desacordo com 

os padrões físico-químicos exigidos pela legislação
 
(BRASIL, 1996; BRASIL, 2011a). A 

amostra de leite pasteurizado integral estava em desconformidade com a legislação, no 

parâmetro teor de matéria gorda que foi 2,2%, apresentando valor inferior ao 

recomendado. A avaliação do percentual de gordura é essencial, uma vez que há um limite 

mínimo previsto pela legislação que é de 3%
 
(BRASIL, 2011a). A gordura é utilizada para 

a produção de alguns derivados como manteiga e creme de leite
 
(PERRY, 2004). Portanto, 

a sua determinação é necessária para a verificação de fraudes por desnate. Nesta situação 

em particular, não foi evidenciada elevação da densidade da amostra em questão e nem 

índice crioscópico compatível com adição de água, pois ambos os parâmetros estavam 

dentro do previsto pela IN N° 62 de 2011. A composição do leite é um dos critérios mais 

avaliados na definição da qualidade do produto, principalmente, em relação à concentração 

de gordura e de proteína. Cabe destacar que tais parâmetros, são utilizados como critério 

mínimo para aceitação da matéria-prima por parte da indústria e influenciarão diretamente 

na qualidade dos produtos derivados do leite. A partir dos resultados obtidos pode-se 

concluir que a qualidade físico-química das amostras de leite pasteurizado integral 

analisadas estavam na sua maioria adequada aos padrões físico-químicos vigentes.  

 

Palavras-chave: Parâmetros, Legislação, Analises. 
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6.2 CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
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Os insetos aquáticos são fundamentais na manutenção do equilíbrio ecológico nos meios 

aquáticos e na cadeia trófica. (HAMADA; FERREIRA-KEPPLER, 2012). Os 

macroinvertebrados aquáticos compõem um dos componentes mais ricos e diversificados 

das comunidades de água doce, habitando tanto ambientes lênticos como lóticos. 

(ESTEVES, 1998; BUENO et al., 2003). Ambientes lóticos (riachos e rios), ou lênticos 

(lagos, lagoas, represas, açudes) (KIMMEL, 1990). Os ecossistemas aquáticos lênticos são 

reconhecidamente ambientes efêmeros do ponto de vista geológico. (COLLINVAUX, 

1993). Os açudes são comuns em regiões áridas e semi-áridas, onde os recursos hídricos 

podem ser permanente ou raros.(WILLIAMS, 1985).O objetivo deste trabalho foi realizar 

um levantamento da entomofauna geral de insetos aquáticos em um ambiente lêntico 

(açude). As coletas ocorreram em um açude temporário na Fazenda São Raimundo, 

município de Aldeias Altas – MA, localizada entre as coordenadas 04º 22’ 011’’ S/04º 30’ 

014’’ W. Apresentando Babaçual como tipo fitofisionômico predominante (Figura 1). 

 

 
Figura 1: Açude temporário São Raimundo Aldeias Altas-MA 

 

Para a coleta de imaturos foi utlizado rede entomológica tipo D e catação manual nos 

substratos: folhiço, tronco, macrófitas, plantas maginais e galhos. Parte do material 

coletado foi parcialmente examinado no local, e a outra parte colocada em sacos plásticos 

com álcool 80% e transportado para o Laboratório de Entomologia Aquática – LEAq no 

CESC/UEMA. Para a identificação das larvas foram examinadas sob Estereomicroscópio 

modelo Stemi DV4 ZEISS utilizando a chave de identificação HAMADA; FERREIRA-

KEPPLER, 2012. Após identificação, as larvas foram etiquetadas, acondicionadas em 

frascos com álcool etílico à 80% e depositados na Coleção do Laboratório de Entomologia 

Aquática do CESC/UEMA. Foram coletados 2130 espécimes, distribuídos em 6 ordens  e 

em 5 substratos (Tabela 1). Dentre os substratos as macrófitas foi a mais representativa, 
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pois desempenha um importante papel na dinâmica desses ecossistemas como alimentação 

e ciclagem de nutrientes.  

 

Tabela 1 - Levantamento da entomofauna dos insetos aquáticos, á nível de ordens, no 

açude São Raimundo Aldeias Altas-MA. 

Ordens Folhiço Tronco Macrófitas 

Plantas 

maginais Galhos Total 

Diptera 0 406 493 33 142 1074 

Odonata 2 0 379 7 0 388 

Coleoptera 1 11 233 49 46 340 

Hemiptera 0 1 186 16 2 205 

Heteroptera 0 0 65 11 6 82 

Efemeropter

a 0 0 23 18 0 41 

 

A ordem díptera apresentou uma maior diversidade com 1074 espécimes (50%), seguido 

da Odonata com 388 espécimes (18%), ordem Coleoptera com 340 espécimes(16%), 

Hemiptera com 205 espécimes(10%), e os menos representantes foram Heteroptera com 82 

espécimes(4%) e Efemeroptera com 41 espécimes (2%). (Figura 1). A grande 

representatividade das ordens díptera e odonata pode ser atribuída à capacidade de suas 

larvas possuírem várias estratégias para resistir à dessecação do habitat e sobreviver em 

diferentes condições ambientais. 

 
Figura 1 -  Distribuição das ordens coletadas no açude são Raimundo,Aldeias Altas-MA  

 

A ordem Ephemeroptera, apresentou menos insetos pelo fato de serem consideradas bons 

indicadores ambientais por possuírem espécies altamente sensíveis à poluição.É de 

extrema importância desenvolver trabalhos nesses ambientes aquáticos com intuito de 

entender a estrutura destes em relação à entomofauna aquática. 

 

Palavras-chave: Entomofauna,. insetos aquáticos, Ambientes lênticos. 
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A dengue é a arbovirose de maior incidência mundial, transmitida pelos mosquitos Aedes 

aegypti e Aedes albopictus infectados com o vírus do gênero Flavivírus, da família 

Flaviviridae, caracterizados por apresentarem cinco sorotipos antigenicamente distintos: 

DENV-1, DENV-2, DENV-3, DENV-4 e DENV-5 (FORATTINI, 2002; ROCHA & 

TAUIL, 2009; NORMILE, 2013). Nos últimos 50 anos, a incidência de dengue aumentou 

30 vezes, com ampliação da expansão geográfica para novos países e, na presente década, 

para pequenas cidades e áreas rurais. Estima-se que 50 milhões de infecções por dengue 

ocorram anualmente e aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas morrem em países onde a 

dengue é endêmica (WHO, 2014). Segundo o ministério da saúde entre janeiro e setembro 

de 2014 foram registrados no Brasil 534.787 notificações, 610 casos graves e 348 óbitos. 

No Estado do Maranhão foram registradas no mesmo período 2.208 notificações, 13 casos 

graves e 11 óbitos (BRASIL, 2014). Nesse contexto, o presente trabalho teve como 

objetivo determinar as áreas de ocorrência de formas imaturas de A. aegypti em bairros da 

cidade de Caxias, Maranhão e conscientizar a população sobre o risco da doença. Para isso, 

foram realizadas coletas em três bairros, Cohab, Multirão e João Viana, do município de 

Caxias, Maranhão para captura das formas imaturas do A. aegypti.  As coletas foram 

realizadas pelos alunos da Escola Centro de Ensino Monsenhor Clovis Vidigal que 

instalaram armadilhas em 15 imóveis de cada bairro. 

 

  
Figura 1 - Armadilha utilizada para a captura de formas imaturas do A. aegypti. Fonte 

TEIXEIRA, 2014.  

 

Após um período de sete dias, as mesmas foram recolhidas e o material coletado foi 

identificado com auxílio de microscópio eletrônico mediante chave de identificação 

proposta por FORATTINI (2002). O material coletado foi exposto pelos alunos durante um 

evento científico na Semana Nacional de ciências e tecnologia. Foram coletados um total 

de 102 exemplares da espécie Aedes aegypti, sendo 91 (71%) larvas e 37 (29%) pupas. Em 

relação aos bairros estudados, o bairro Cohab foi o que apresentou a maior frequência de 
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imaturos capturados 74 espécimes, seguido do bairro Multirão, com 33 espécimes e bairro 

João Viana, com 22 espécimes (Tabela 1).  

 

Tabela 1 -  Número e de imaturas de Aedes aegypti, capturados nos três bairros estudados 

de Caxias, MA. 

Bairros 

Captura de larvas e pupas 

A. Aegypti 

Nº recip. posit. Larvas. % Pupas. % 

Cohab 13 47 51 27 73 

Multirão 9 26 28 7 19 

João Viana 5 19 21 3 8 

Total 27 91 100 37 100 

Nº. número. Posit.: positivos. Recip.: recipientes. 

 

As larvas e pupas coletadas foram expostas durante a Semana Nacional de Ciências e 

Tecnologia realizada na praça do Panteon e no Centro de Ensino Monsenhor Clóvis 

Vidigal localizados no município de Caxias, MA. Na oportunidade os alunos mostraram as 

fases do mosquito A. aegypti e orientaram sobre as medidas de prevenção da dengue. 

 

 
Figura 2 -  Exposição de formas imaturas do A. aegypti, Caxias, Maranhão. Fonte 

TEIXEIRA, 2014.  

 

Verificou-se que o A. Aegypti encontra-se disperso no município, pois foi encontrado em 

todos os bairros pesquisados. A pratica proposta foi desenvolvida visando demonstrar aos 

alunos as fases do mosquito da dengue e facilitar o seu entendimento sobre a doença. 

 

Palavras- chave: Arbovirose; prevenção; Dengue. 
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As formigas são encontradas em praticamente todos os ambientes terrestres (BRANDÃO, 

1999). Constituem um grupo interessante para estudos da influência de fatores locais, pois 

suas comunidades são geralmente consideradas interativas e fortemente estruturadas por 

processos locais como competição intra e interespecífica (LEVINGS; FRANKS, 1982; 

ANDERSEN;1994) Elas apresentam diversas características que podem ser utilizadas em 

estudos de biodiversidade, monitoramento, fragmentação e ecologia de ecossistemas. São 

eussociais. Seus ninhos são perenes e podem ser coletados durante todo ano (AGOSTI et al., 

1994; BACCARO, 2006;) Este trabalho teve como objetivo observar aspectos ecológicos de 

formigas saúvas na Área de proteção ambiental municipal do Inhamum, Caxias, Maranhão, 

bem como observar diuturnamente a realização de atividades como manutenção do 

formigueiro, coleta e transporte de carga. O Presente estudo foi executado na APA do 

Inhamum diuturnamente em um período de dois dias. Durante o dia foi realizada uma 

expedição tanto na margem direita quanto na margem esquerda da MA 127, levando em 

consideração o sentido Caxias a São João do Sóter, Para cada margem foram escolhidos 

quatro formigueiros. Nos dois dias foram feitas as observações das atividade que estavam 

sendo realizadas pelas formigas verificando assim se a atividade realizada era manutenção ou 

transporte de carga, e em qual horário estava ocorrendo, se durante o dia ou a noite. A medida 

da distância entre o formigueiro e o local de onde as formigas estavam transportando carga foi 

mensurada com auxílio de uma fita métrica de 20m. 100 folhas foram coletadas de 10 em 10. 

As folhas coletadas foram acomodadas em uma pequena bandeja de plástico, sendo assim 

medidas posteriormente com o auxílio de uma régua escolar de 20cm. Dos quatro 

formigueiros observados durante o dia na margem direita dois apresentaram pouca atividade 

com apenas a manutenção da colônia, um apresentou-se bem ativo com manutenção e 

transporte de carga e o outro inativo. Já durante a noite houve atividade nos quatro 

formigueiros sendo estas apenas de manutenção (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Atividades observadas nos formigueiros da margem direita (manutenção ou 

Transporte de Carga). 

 

Classificação de atividade Nº de formigueiros durante 

o dia 

Nº de formigueiros durante 

a noite 

Bem ativo 1 0 

Pouco ativo 2 4 

Inativo 1 0 
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Na margem esquerda os quatro formigueiros não apresentaram nenhuma atividade durante o 

dia, no entanto durante a noite todos apresentaram atividade sendo que apenas um se mostrou 

mais ativo com maior número de formigas. Realizando manutenção da colônia e transporte de 

carga, e nos outros três a atividade foi apenas manutenção do formigueiro (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Atividades observadas nos formigueiros da margem esquerda (manutenção ou 

transporte de Carga). 

Classificação de atividade Nº de formigueiros 

durante o dia 

Nº de formigueiros durante 

a noite 

Bem ativo 0 1 

Pouco ativo 0 3 

Inativo 4 0 

 

Das 100 folhas coletadas e medidas, 36% mediam 1,5 cm e 64% mediam 1 cm. Levando em 

consideração que as formigas que carregavam as folhas que mediam 1,5cm possuíam um 

tamanho maior do que as que transportavam folhas com 1 cm (Figura 1). 

 

 
Figura 1 - Tamanho das folhas cortadas pelas formigas. 

 

No presente estudo foi observado que as formigas apresentaram-se mais ativas durante a 

noite, Os oito formigueiros observados mostraram-se com algum tipo de atividade como; 

manutenção do formigueiro ou no transporte de folhas (Figura 2). Já durante o dia, a 

quantidade de formigueiros que apresentaram alguma atividade foi de apenas três, e os outros 

cinco não apresentaram nenhuma atividade. A maioria das formigas que transportam cargas 

para o formigueiro são as que possuem tamanho menor. 
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[PORCENTA
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Figura 2 - Atividades observadas nos formigueiros; em A Transporte de folhas; B e C 

formigueiros apresentado atividade de manutenção. 

 

Palavras-chave: Formicidae, Hymenoptera, Ecologia 
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A percepção ambiental é um processo que permite a interação do indivíduo com o meio em 

que vive. Proporcionando dessa forma uma reflexão para mudanças de atitudes em relação 

ao cuidado com o planeta que habitamos. A crise ambiental vivenciada atualmente aponta 

para um momento histórico vivido pelo ser humano. Quintas (2004) afirma que essa crise 

tem em suas raízes a desequilibrada relação do ser humano com a natureza e do ser 

humano com outros seres humanos. O trabalho teve como objetivo avaliar a percepção 

ambiental dos alunos de duas escolas de ensino médio no município de Itapecuru Mirim – 

MA. Sendo uma escola pública e a outra da rede particular. Realizou-se a aplicação de 

questionários com questões abertas e fechadas a cerca da percepção ambiental. 

Participaram da pesquisa 40 alunos, sendo 20 alunos em cada escola. Nosso estudo nos 

permitiu verificar que em relação à temática ambiental 65% dos alunos da escola da rede 

particular responderam já ter conhecimento sobre educação ambiental e responderam ter 

interesse por assuntos relacionados ao meio ambiente. Enquanto na escola pública esse 

percentual foi de 35% como mostra a (Figura 1). Em relação às práticas ambientais 

observadas na escola, 85% dos alunos da escola particular responderam que estas se davam 

por meio de feiras de ciências e palestras educativas, 15% ainda da escola particular 

responderam que as práticas ambientais ocorriam por meio de coleta seletiva. Enquanto na 

escola pública a frequência foi de 50% também para feira de ciências e palestras 

educativas, 30% responderam que ocorriam através de visita extraclasse, e 20% através de 

coleta seletiva (Figura 2).  

 

 
Figura 1 – Percepção ambiental dos alunos de duas escolas de ensino médio no município 

de Itapecuru Mirim – MA. 
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Figura 2 – Práticas ambientais observadas em duas escolas do município de Itapecuru 

Mirim – MA. 

 

Quanto aos meios de comunicação mais utilizados pelos alunos para mantê-los informados 

sobre os acontecimentos atuais relacionados ao meio ambiente nossos resultados nos 

permitiram verificar que outros meios de comunicação superam a escola com frequência de 

92% para os diversos veículos  de comunicação e 8% para escola (Figura 3).  

 

 
Figura 3 – Predomínio dos meios de comunicação utilizados pelos alunos de duas escolas 

do município de Itapecuru Mirim – MA. 

 

Os alunos das duas escolas responderam que os meios de comunicação mais utilizados por 

eles para mantê-los informados a cerca dos assuntos atuais relacionados ao meio ambiente 

foram 53% para a internet e 47% para a televisão (jornal falado) como mostra a (Figura 4). 

Em relação aos problemas ambientais os alunos responderam estar relacionado à poluição 

50%, ao desmatamento 30%, aquecimento global 20%. Quanto à resolução dos problemas 

ambientais, 52% dos entrevistados responderam que é responsabilidade do povo, 45% 

responderam que é um problema individual, 40% que é responsabilidade do governo. Não 

houve divergência da realidade educacional nas duas escolas, os alunos de ambas 

conhecem os problemas ambientais existentes por outros meios de comunicação que não a 

escola. Portanto, as questões ambientais precisam ser desenvolvidas mais adequadamente 

nas duas escolas, que não se limitem apenas as feiras de ciências e a palestras educativas, 
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mas que através de um ensino ativo e participativo proporcione a formação da consciência 

ambiental de seus alunos. 

 

 
Figura 4 – Principais meios de comunicação utilizados pelos alunos de duas escolas do 

município de Itapecuru Mirim – MA. 

 

 
Figura 5 – Percepção dos alunos de duas escolas do município de Itapecuru Mirim – MA 

quanto à problemática ambiental. 

 

Palavras-chave: Meio Ambiente, Percepção, Alunos. 
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São considerados insetos aquáticos ou semi-aquáticos quando pelo menos um de seus 

estágios de vida ocorre em ambiente aquático ou semi-aquático, e para viverem neste 

ambiente apresentam adaptações morfológicas, fisiológicas e comportamentais. 

Atualmente existem cerca de 1.000.000 de espécies recentes descritas de insetos aquáticos 

e semi-aquáticos, sendo os Hexápodes o grupo mais diversificado. Dos insetos aquáticos 

existem mais de 60.000 espécies descritas em todo o mundo, no Brasil esses insetos estão 

distribuídos em 11 ordens e 84 famílias (HAMADA; NESSIMIAN; QUERINO, 2014). O 

hábitat e a distribuição espacial dos insetos aquáticos são de fundamental importância nos 

estudos de macroinvertebrados em corpos d´água e podem sofrem influência das 

características físicas, químicas e biológicas do ambiente, como interferir na composição, 

riqueza de espécies e na densidade dos insetos aquáticos (HAMADA; NESSIMIAN; 

QUERINO, 2014). Dentro dos ecossistemas aquáticos os corpos d’água temporários, 

apesar de serem relativamente pequenos, apresentam condições favoráveis para 

determinados organismo, dentre eles os macroinvertebrados aquáticos e anfíbios 

(WILBER, 1997). Nos corpos d’água temporários quando estáveis e adaptados às estações 

de chuva e seca pode-se encontrar uma grade riqueza e abundancia de insetos aquáticos, 

mesmo em condições extremas de temperatura, sendo que estes espécimes podem 

apresentar adaptações e habilidades especiais para se adaptares a essas condições 

ambientais (WARD, 1992). Conhecer a entomofauna presentes nestes corpos d´água é de 

fundamental importância, neste contexto o presente trabalho teve como objetivo investigar 

a riqueza e abundância dos insetos aquáticos encontrados em uma poça temporária. A 

coleta foi realizada no dia 5 de abril de 2014, no parque da cidade (bairro Ponte). A coleta 

ocorreu em uma poça temporária com largura de 6 metros, antes da coleta foram avaliados 

fatores físico-químicos como temperatura, pH e condutividade. Os espécimes foram 

coletados com auxilio de rede entomológica em D (rapiché) e catação manual. Dos 

parâmetros coletados obteve-se a condutividade de 0,08μS/cm, pH de 9,2 e a temperatura 

com 32°C. Foram coletados um total 326 espécimes dividindo-se em quatro ordens 

Coleoptera, Díptera, Heteroptera e Odonata. A ordem Coleoptera apresentou ao total de 98 

espécimes, distribuídos em três famílias, a ordem Díptera apresentou 68 espécimes, com 

duas famílias, a ordem Heteroptera com 31 espécimes e quatro famílias, e a ordem 

Odonata com 129 espécimes e quatro famílias (Figura 1). 
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Figura 1 - Distribuição das Ordens e famílias coletadas em uma poça temporária. 

 

O gráfico acima, demonstra que a família Libellulidae apresentou uma abundância de 105 

espécimes coletados (Fig. 2A), seguido da família Hydrophiilidae com 69 especimes (Fig. 

2B), Chironomidae com 36 espécimes (Fig. 2C) e a família Veliidae com 23 espécimes 

coletadas (Fig. 2D). Em relação a riqueza as Ordens que apresentaram maior frequência 

foram Odonata com quatro famílias (Libellulidae, Lestidae, Gomphidae e Aeshnidae) e 

Heteroptera com quatro famílias (Notonectidae, Mesoveliidae, Veliidae e Belostomatidae), 

O presente estudo é considerado como primeiro registro de insetos aquáticos em poça 

temporárias para cidade de Caxias-MA sobre a distribuição, riqueza e abundância. Neste 

estudo obtive um total de 326 espécimes, com 4 ordens e 13 famílias. A variação de dados 

físico-químicos na poça temporária, neste estudo podem fornecer informações que alguns 

ambientes estão sofrendo ação antrópica, principalmente por se fazerem presentes em 

ambiente urbano. Neste sentido tornam-se necessários maiores estudos para verificar a 

ação de impactos sobre a comunidade dos insetos aquáticos em poças temporária por 

serem de grande importância para o estabelecimento e manutenção de várias famílias de 

organismos bentônicos da região. 
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Figura 2 - A- Libellulidae;(Odonata); B- Hydrophilidae (Coleoptera); C- Chironomidae 

(Díptera); D- Veliidae (Heteroptera). Fonte: HAMADA, N.; OLIVEIRA, S. J. 2003. 

 

Palavras-chave: Coleoptera, Heteroptera, Odonata.  
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Figura 03.  A) Larva, B) Pupa de 
Chironomidae (Diptera); fonte: HAMADA, 
N.; OLIVEIRA, S. J. 2003. 
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Mamíferos aquáticos são animais cujos hábitos estão intrinsecamente ligados ao ambiente 

aquático, dependendo total ou parcialmente dele. Nesse grupo estão os sirênios, mamíferos 

aquáticos placentários com características peculiares e alheias às Ordens Cetartiodactyla e 

Carnivora, como por exemplo, uma alimentação estritamente herbívora (BASTIDA et al., 

2007; DI BENEDITTO et al., 2010). Como único representante da Ordem Sirenia na costa 

brasileira, o peixe-boi marinho Trichechus manatus manatus (Linnaeus 1758) é encontrado 

tanto no ambiente marinho, como em rios e estuários. O litoral do Maranhão foi apontado 

como uma das principais áreas de ocorrência do peixe-boi marinho em monitoramentos 

realizados nas regiões Norte e Nordeste do país (IBAMA/CPB, 1993; LIMA et al., 1994; 

LIMA, 1999, LUNA, 2001). Contudo, pouco se sabe sobre áreas potenciais ao uso pelo 

peixe-boi marinho no entorno da Ilha de São Luis, baías de São Marcos e São José; O 

presente trabalho teve como principal objetivo identificar as possíveis áreas de uso pelo 

peixe-boi marinho em sítios potenciais localizados no entorno da Ilha de São Luis – 

Maranhão. O presente estudo foi realizado na Ilha de São Luis, localizada na porção 

central do estado do Maranhão, na macro-região conhecida como Golfão Maranhense. O 

trabalho foi dividido em 2 etapas, a primeira consistiu na aplicação de questionários 

semiestruturados do tipo “bola de neve” descrito por Bienark e Waldorf (1981) realizados 

no entorno da Ilha de São Luis com pescadores locais objetivando identificar as principais 

áreas de uso dos animais na região, assim como as possíveis ameaças  que os animais 

venham sofrendo. A segunda etapa consistiu na busca direta pelas áreas de uso dos animais 

com base nas informações obtidas nos questionários. Foram aplicados 40 questionários a 

pescadores locais, em pequenos portos comunitários distribuídos no entorno da Ilha de São 

Luís (levantamento de informações) e realizadas duas expedições embarcadas em 

embarcação do tipo biana (motor diesel 46 HP), nos locais conhecidos como baía de 

Curupú e Ponta de Panaquatira, totalizando 16 horas de esforço amostral (buscas diretas).  

No total, foram identificados 32 pequenos portos pesqueiros (Figura 1) distribuídos pela 

Ilha de São Luís, compreendendo os municípios São Luis, São José de Ribamar, Raposa e 

Paço do Lumiar. Os principais portos diagnosticados estão representados no Tabela 1. 
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Tabela 1 - Principais portos diagnosticados 

Local de avistagem Município 

Bom Viver, Jussara, Cumbique, Porto 400 (Porto do 

Araçagy), Porto do Braga, Porto das Pedras  

Raposa 

Porto do Vieira, Barbosa, Estaleiro São José, 

Juçatuba, Quebra Pote, Mato Grosso, Cajupary, 

Tajaçuaba, Bacabal, Guarapiranga 

São Jose de Ribamar 

Porto Mocajituba,Porto Iguaíba, Porto do Mojó, Pau 

Deitado, Timbuba, Salinas  

Paço do Lumiar 

Estiva, Arraial, Aracau, Porto Grande, Coqueiro, 

Porto da Vovó, Bacanga, Taim, Beira-Mar, Cajueiro 

São Luis 

 

Figura 1. Mapa da Ilha de São Luís com pontos de avistagens de peixe-boi marinho 

identificadas nas etapas 1 e 2 deste trabalho; Pequenos portos de pesca e terminais 

portuários de grande porte existentes na Ilha de São Luis. 

 

Noventa e cinco por cento (N=38) dos entrevistados afirmaram já ter avistado peixe-boi 

marinho. A preamar (maré alta) foi indicada como melhor período de avistagens pela 

maioria dos entrevistados (77,5%). Avistagens no período da tarde foram realizadas por 

22,5%. As observações foram descritas em sua totalidade como rápida, súbita. Quando 

questionados sobre avistagens de filhotes, 5% (N=2) afirmou já ter visto, enquanto que 

95% (N=38) relatou nunca ter visualizado animais de pequeno porte junto aos demais. Os 

animais foram caracterizados como grande, escuro, “focinho de boi”, “aba de abano”, de 

500 a 700 kg. Os comportamentos descritos pelos entrevistados foram alimentação, 

respiração e mergulho. O animais foram vistos se alimentando de paturá, capim-agulha 

(Spartina alterniflora), folhas de mangue branco (Laguncularia racemosa) e mangue 

vermelho (Rhizophora mangle), folhas, fruto e broto da Siriba (Avicenia nítida). Quando 

questionados em relação às ameaças ao peixe-boi marinho, 85% (N=34) afirmaram que 

não há ameaças aos animais na região, entretanto, 15% (N=6) relatam a existência de 

ameaças em décadas anteriores (Figura 2). As informações adquiridas norteiam os 

trabalhos futuros na busca pelo conhecimento dos hábitos de T. manatus manatus na 

região. São informações importantes que possibilitarão a busca de melhor conhecimento da 
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espécie nas áreas de manguezais e marismas que compõem os grandes estuários das baías 

de São Marcos, São José e do Arraial. 

 

 
 Figura 2. Frequência de avistamento, ameaças e horário de avistagem do peixe-boi 

marinho 

 

Palavras-chave: Sirênia, Etnobiologia, Golfão Maranhense. 
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Um herbário representa um importante centro para identificação de plantas, é a base para 

pesquisas relativas às revisões e elaboração de floras, constitui uma importante fonte para 

estudos de composição florística original e pode apresentar espécies raras ou ameaçadas. A 

linha de “Informatização” abrange a implementação e consolidação do uso de plataformas 

computacionais específicas para o gerenciamento de dados de coleções biológicas. A 

informatização dessas coleções é de extrema importância para que o uso e a disseminação 

da informação possa ser mais rápido e eficiente, para que haja um gerenciamento da 

própria coleção, assim como para o acesso e disponibilização dos dados. Sendo assim, o 

objetivo deste trabalho foi qualificar e informatizar o herbário Rosa Mochel. Para 

qualificá-lo, foram desenvolvidas atividades de rotina como: manutenção das exsicatas que 

consiste em troca de papel, de envelope e substituição da exsicata por uma duplicada, se 

necessário, além da limpeza do espécime e também a coleta de material biológico para 

incluir no acervo, entre outras atividades necessárias para o bom funcionamento do 

herbário, como, confirmação de identificação de etiqueta de material doado, digitação e 

colagem de etiquetas, confecção de exsicatas, entre outras. E para informatizá-lo as 

informações dos materiais foram “digitadas” em planilhas simplificadas do tipo Microsoft 

Excel e em seguida foram incorporadas  ao sistema de informação speciesLink (Sistema de 

Informação Distribuído para Coleções Biológicas: a Integração do Species Analyst e do 

SinBiota). Nossos dados estão disponíveis online no site splink.cria.org.br que tem por 

objetivo integrar a informação primária sobre biodiversidade que está disponível em 

museus, herbários e coleções microbiológicas, tornando-a disponível, de forma livre e 

aberta na Internet. As atividades necessárias para qualificação do referido herbário foram 

desenvolvidas de modo que contribuíram para a organização e manutenção do SLUI. 

Desde o início deste trabalho até o presente mês (outubro) foram informatizados 1700 

materiais (exsicatas), atualmente temos 2700 materiais disponíveis on line. Das famílias 

informatizadas, podemos observar no gráfico 1 que Fabaceae (representada na Figura 2) 

foi a família de maior expressão.  

 

http://www.splink.org.br/index?lang=pt&group=plantas&ts_collectioncode=SLUI&action=search
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Figura 1 - Representatividade das Famílias. 

 

 
Figura 2 - Exsicatas com representantes da família Fabaceae. 

 

Quanto a proporção de registros por regiões brasileiras (Figura 3), notamos que a maior 

parte dos materiais são oriundos da região nordeste (90% do total informatizado), sendo 

que a maior contribuição é do nosso próprio Estado. Contudo, percebemos que a 

informatização das coleções botânicas do herbário Rosa Mochel são de grande importância 

para a ampliação e melhoria das pesquisas em diversas áreas a fim de preservar, 

caracterizar ou simplesmente contribuir para a manutenção da biodiversidade local, assim 

como para o estabelecimento das relações entre outros herbários, que muito contribuem 

para atualização das identificações do acervo.  
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Figura 3 - Proporção de registros por regiões brasileiras. 

  

Palavras-chave: Herbário SLUI; Informatização das coleções; speciesLink. 
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O carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus é um ectoparasita hematófago, 

principalmente de bovinos, sendo responsável por grandes perdas econômicas para a 

pecuária leiteira na região sul do Maranhão. Os métodos utilizados para controle desses 

carrapatos, geralmente utilizam carrapaticidas de forma indiscriminada, sem respeitar o 

período de carência de cada produto favorecendo a presença de resíduos químicos em 

alimentos de origem bovina, desenvolvimento de linhagens de carrapatos resistentes e 

contaminação ambiental. Os impactos negativos destes carrapaticidas no ambiente têm 

estimulado o desenvolvimento de pesquisa com produtos naturais de origem vegetal. Uma 

das alternativas e a utilização de óleos essenciais que são um grupo de substâncias naturais 

de variável poder aromatizante, de composição mais ou menos complexa que faz parte do 

organismo de diversas espécies vegetais, que são muito utilizadas na medicina popular 

com propriedades bioinseticidas. A Ruta graveolens Linnaeus, conhecida popularmente 

como Arruda, é cultivada em todo o Brasil e na medicina popular, ganhou fama de erva 

protetora na magia e religião. Assim o presente trabalho tem como objetivo avaliar a 

eficâcia do óleo essencial extração das folhas de arruda no controle de Rhipicephalus 

(Boophilus) microplus (Canestrini, 1887) em laboratório. Este trabalho teve por objetivo 

avaliar a ação antiparaitária do óleo essencial de Ruta graveolens Linneau (Rutaceae) 

sobre o carrapato Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Canestrini, 1887). O óleo 

essencial de arruda foi obtido (0,9%v/m de rendimento) a partir das folhas frescas por 

hidrodestilação durante 4 horas em aparelho tipo Clevenger modificado, apresentando 

coloração verde clara. O óleo foi separado da água, seco com Na2SO4 anidro e armazenado 

em frascos escuros selados, sob baixa temperatura para posterior análise. O óleo foi diluído 

em diclorometano e submetido à análise por cromatografia a Gás acoplada à 

Espectrometria de Massas (CG/EM), modelo QP-5000 - Shimadzu. A identificação 

química de cada substância foi determinada através dos seus tempos de retenção, índice de 

Kovats por comparação com os dados disponíveis no banco espectrais disponíveis no 

programa AMDIS (Automated Mass spectral Deconvolution Mass & Identification 

System) e informações comprovadas com dados da literatura. A atividade carrapaticida foi 

realizada empregando fêmeas ingurgitadas coletadas em bovinos de corte isentos de 

carrapaticida químico de contato por pelo menos 30 dias, seguindo a metodologia proposta 

por Drummond et al. (1973). Os dados obtidos nos ensaios do óleo essencial nas diversas 

diluições foram utilizados para determinação dos seguintes parâmetros: redução de postura 

(RP), redução da eclodibilidade (RE), eficiência reprodutiva (ER) e eficácia do produto 

(EP). 
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Figura 1: Aparelho de Clevenger utilizado para extração do óleo essencial de Ruta 

graveolens (à esquerda). Fêmea de Rhipicephalus (Boophilus) microplus colocando ovos 

(à direita. 

 

Os bioensaios realizados demonstraram suscetibilidade das fêmeas ingurgitadas de 

Rhipicephalus (Boophilus) microplus ao óleo essencial de arruda em todas as 

concentrações estudadas. A concentração de 10 µg mL
-1

 apresentou a menor atividade 

carrapaticida, correspondendo a 60% de mortalidade das teleóginas nos primeiros dias apos 

o tratamento. A atividade carrapaticida é devido à presença dos compostos metil-cetonas: 

2-nonanona (39,17%) e 2-undecanona (47,21%), identificados como majoritários, 

interferindo na reprodução, podendo ser uma alternativa aos carrapaticidas químicos 

normalmente utilizados. Estes resultados mostraram que a utilização do óleo essencial de 

arruda pode ser uma alternativa promissora para a redução da infestação por Rhipicephalus 

(Boophilus) microplus em bovinos de corte, levando-se em consideração a eficácia na 

mortalidade, a facilidade de obtenção e preparo do óleo essencial. 

 

Palavras-chave: Rhipicephalus (Boophilus) microplus; Ruta graveolens; Óleo essencial. 
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Os insetos aquáticos são fundamentais para o equilíbrio de ecossistemas aquáticos, por 

participarem das cadeias tróficas e ciclagem de nutrientes, servindo de alimento para 

peixes e outros organismos (HAMADA; FERREIRA-KEPPLER, 2012). Preservar os 

ecossistemas aquáticos é fundamental para garantir a utilização dos recursos naturais 

utilizados pelo homem. Para isso o conhecimento da entomofauna aquática é indispensável 

por serem considerados o segundo maior grupo em número e riqueza (ALLAN, 1995). 

Atualmente, os ambientes aquáticos vêm sofrendo profundas modificações por ações 

antropogênicas como: desmatamento e perda da mata ciliar, despejo de matéria orgânica e 

inorgânica, canais de escoamento entre outros. Essas alterações modificam as condições 

biológicas, física e química da água, tornando-a inviável a sobrevivência das espécies 

nesses ambientes (HAMADA; FERREIRA-KEPPLER, 2012; COUCEIRO et al., 2007). 

Mesmo havendo grande volume de informações científicas, pouco se tem divulgado sobre 

esse conhecimento dentro das escolas de ensino médio e para a comunidade em geral. 

Neste sentido, tem-se como objetivo: divulgar a importância de estudos científicos em 

escolas de ensino médio por pesquisadores e alunos do Laboratório de Insetos Aquáticos 

do CESC/UEMA, demonstrando a importância dos insetos para a manutenção dos 

ecossistemas; repassar o conhecimento através de uma linguagem simples aos alunos e a 

comunidade, através de painéis explicativos e interativos, imagens, vídeos e palestras sobre 

insetos aquáticos e educação ambiental. Este projeto foi executado em cinco escolas do 

ensino médio da rede pública, sendo quatro da zona urbana e uma da zona rural para a 

realização das palestras e exposições de materiais lúdicos (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Relação das escolas e localização da aplicação do projeto. 

N° Escola Zona 

1 Centro de Ensino Inácio Passarinho Zona Urbana 

2 Centro de Ensino Cônego Aderson Guimarães Júnior Zona Urbana 

3 Fundação Educacional Coelho Neto – FECON Zona Urbana 

4 Unidade Integrada Municipal Luís Falcão Zona Rural 

5 Centro de Ensino Thales Ribeiro Gonçalves Zona Urbana 

 

Para a obtenção de material lúdico com insetos aquáticos, foram realizadas seis coletas em 

seis igarapés na Área de Proteção Ambiental do Inhamum no Município de Caxias – MA 

(Figura 1). Foram realizados vídeos, fotos do ambiente e em seguida coletas de larvas para 

criação e para fixadas em álcool em gel. Para maior compreensão da importância dos 

insetos aquáticos, como dos substratos, seu ciclo de vida, foram produzidos painéis 
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relacionadas às principais ordens de insetos aquáticos de maior ocorrência para Caxias – 

MA. Foram produzidos quebra cabeça com uso de fotografias obtidas das larvas e adultos 

coletadas. Para mostrar como se constitui um igarapé no ambiente natural, foi 

confeccionado um lago artificial impresso em banner baseada de um igarapé da APA 

Inhamum (Areia Branca), os insetos aquáticos foram confeccionados de espuma e a 

vegetação com plantas artificiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Igarapés coletados na Área de Preservação Municipal do Inhamum. A= Igarapé 

da Coheb. B= Igarapé Soledade. C= Igarapé Sumidouro do Padre I. D= Igarapé Areia 

Branca. E= Igarapé Sumidouro do Padre II. e F= Igarapé Inhamum. Fonte: ALMEIDA, 

M.A.G.; 2013 

 

Foram realizadas palestras sobre educação ambiental, pelos profissionais Benedito Valter 

de Oliveira Moura e Prof. especialista em Educação Ambiental Evadilson Costa, 

Coordenadores da Secretaria do Meio Ambiente que esporam as principais ações humanas 

contra a natureza nos igarapés da cidade de Caxias – MA e a importância de se preservar o 

meio ambiente e a vegetação ripária; sendo realizados pelos palestrantes questionamentos 

sobre o conhecimento e importância dos insetos aquáticos aos alunos. Nas escolas “Centro 

de Ensino Inácio Passarinho, Fundação Educacional Coelho Neto - FECON e Centro de 

Ensino Thales Ribeiro Gonçalves” informaram não terem conhecimentos que são insetos 

aquáticos, demonstrando desconhecimento de sua presença e sua importância para o meio 

ambiente aquático e de sua preservação. Nas escolas “Centro de Ensino Cônego Aderson 

Guimarães Júnior e Unidade Integrada Municipal Luís Falcão” alunos demonstraram ter 

conhecimento do que são os insetos aquáticos. Não foi realizada exposição no Centro de 

Ensino Thales Ribeiro Gonçalves não aconteceu à exposição em decorrência de problemas 

de ordem administrativa, impossibilitando o desenvolvimento dessa atividade. Foi 

realizadas exposições de larvas de insetos aquáticos vivos em aquários e em banners 

mostrando as principais ordens e suas características, como larvas fixadas em placas de 

petri, sendo visualizadas pelos alunos com auxilio de lupa manual e despertando grande 

interesse dos alunos por conheceram as principais características morfológicas destes 

insetos e suas adaptações, desmitificando a idéia de repugnância que a população possui e 

obterem idéias corretas sobre os insetos no meio ambiente. As imagens fotográficas e os 

vídeos realizados na Área de Proteção Ambiental do Inhamum com os insetos aquáticos 

em seu ambiente natural e em laboratório foram utilizados para mostrar diferentes 

processos biológicos e ecológicos, ao os alunos e a comunidade procurando despertar o 
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censo de responsabilidade em preservar o meio ambiente. Jogos de quebra-cabeças foram 

construídos com os insetos aquáticos em seu ambiente natural usados para despertar a 

curiosidade dos alunos, permitindo que os mesmos trabalhem com a ludicidade, pois ao 

montarem aprendiam as características das ordens, nome de cada uma delas e o seu papel 

no meio ambiente. O Igarapé exposto com as larvas dos insetos aquáticos produzido com 

espuma e tecido despertou a atenção dos alunos, pretendendo pegar, levar para casa, 

tirando fotos. Estas atitudes demonstram que ao se obter um conhecimento de forma 

correta, perde-se o medo e o receio, e desperta a necessidade de preservação (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – A= exposição de um lago artificial, B= exposição de larvas vivas em aquários, 

C= larvas fixadas em álcool em gel para visualização em lupa, D= painéis interativos e 

explicativos, E= jogos de quebra cabeças. Fonte: ALMEIDA, M.A.G., 2013. 

 

Com o desenvolvimento do presente projeto, alunos do ensino médio poderão compreender 

mais sobre a importância da pesquisa científica, principalmente na área de Ciências 

Biológicas, promovida pelo CESC/UEMA e o Laboratório de Entomologia Aquática 

(LEAq), através do uso de insetos aquáticos como ferramenta, como a divulgação dos 

dados e da importância da conservação e a preservação do meio ambiente principalmente 

os recursos hídricos. 

 

Palavras-chave: Lúdico; Educação Ambiental; Preservação; Ecossistemas. 
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O processo de desmatamento e assoreamento do rio Itapecuru tem sido uma preocupação 

constante não só para as autoridades mas também para a população que dependem do 

mesmo para sobrevivência. Na cidade de Itapecuru não se faz diferente uma vez que o Rio 

vem passando por um processo de degradação com a retirada de areia para 

comercialização. Um dos principais problemas que afetam os rios, principalmente os que 

passam por grandes cidades, é o assoreamento e junto com ele, vem a extinção das vidas 

marinhas. Neste processo ocorre o acúmulo de lixo, entulho e outros detritos no fundo dos 

rios. Com isso, o rio passa a suportar cada vez menos água, provocando enchentes em 

épocas de grande quantidade de chuvas. A Prática de preservar é uma necessidade em que 

se devia estar presente, em todas as instâncias da sociedade em geral. Os objetivos desta 

pesquisa foram: investigar as possíveis causas e fatores que tem contribuído para a 

degradação do Rio Itapecuru e consequentemente implementar uma educação ambiental 

prática, eficaz e sustentável que visa a sensibilização dos habitantes sobre a importância do 

cuidado e preservação do rio Itapecuru, garantindo a sobrevivência desse ecossistema 

aquático para futuras gerações. O intuito também do trabalho foi chamar a atenção das 

autoridades para a implementação de políticas públicas capazes de promover uma 

educação ambiental voltada a preservação, evitando dessa forma a extinção dos peixes e do 

camarão branco de agua doce (Pitu). A primeira medida é a sensibilização da população 

para que o lixo não seja jogado nos rios. Outra medida é a ação dos governos com projetos 

capazes de implementar a manutenção, através do processo de desassoreamento.  O projeto 

visa introduzir atitudes que sensibilizem a população na cidade de Itapecuru Mirim para a 

preservação do rio, o qual é fonte de abastecimento de água para a cidade e tem sofrido 

com o despejo de esgoto domestico não tratado e o assoreamento com a retirada constante 

de areia das margens e do fundo do rio. A pesquisa foi realizada na cidade de Itapecuru 

Mirim (bairro Trizidela), onde foram utilizadas fotos da área delimitada, observando os 

locais de retirada de areais do fundo do rio, principalmente por equipamentos conhecido 

popularmente como “dragas”, como resultado da pesquisa concluiu-se que o assoreamento 

é um impacto ambiental real existente no rio Itapecuru (bairro Trizidela) e que 

infelizmente tem como principais protagonistas dessa ilegalidade os próprios ribeirinhos da 

localidade pesquisada, uma vez que a continuidade criminosa levará a extinção a 

biodiversidade aquática desse ambiente.  
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Figura 1 - Processo de retirada de areia do fundo do rio; A – A draga retira areia e agua, 

onde é peneirada e estocada; B – A areia é carregada em caçambas e comercializada; C – 

areia sendo colocada direto no caminhão.  

 

Foram observadas também que em alguns pontos do leito do rio a areia é retirada e 

depositada diretamente no caminhão que fará o transporte até o consumidor. O 

Assoreamento é o processo em que cursos d'água são afetados pelo acúmulo de 

sedimentos, o que resulta no excesso de material sobre o seu leito e dificulta a 

navegabilidade e o seu aproveitamento. Originalmente, esse é um processo natural, mas 

que é intensificado pelas ações humanas, sobretudo a partir da remoção da vegetação das 

margens dos rios. O processo de assoreamento costuma ocorrer da seguinte forma: com as 

chuvas, o solo é lavado, ou seja, a sua camada superficial é removida, e os sedimentos 

(partículas de solo e rochas) são transportados por escoamento em direção aos rios, onde 

são depositados. Quando não há obstáculos para esses sedimentos, função geralmente 

exercida pela vegetação, uma grande quantidade é depositada no fundo das redes de 

drenagem. Esse material depositado é levado pelo próprio rio e, quando encontra locais 

mais planos, onde a velocidade do curso d'água não é muito acelerada, deposita-se no 

fundo, acumulando e, eventualmente, formando bancos de areia ao longo do curso d'água. 

Quando a quantidade de sedimentos é muito grande e pesada, eles transportam-se por 

rolamento (no fundo dos rios) ou se acumulam no leito normal, trazendo prejuízos ao 

escoamento fluvial. Quando o ser humano remove a vegetação, principalmente a mata 

ciliar (a vegetação que se encontra nas margens dos cursos d'água), o processo acima 

citado intensifica-se, além de gerar o surgimento de erosões nas proximidades do próprio 

rio. As consequências do assoreamento de rios e lagos podem ser sentidas diretamente pela 

sociedade. Os rios perdem a capacidade de navegação, haja vista que os bancos de areia 

que se formam atrapalham a passagem das embarcações, além de diminuírem a velocidade 

da vazão. Além disso, a água desses rios, ao encontrar tantos obstáculos, desvia-se, 

podendo atingir espaços onde antes não existiam cursos d'água, incluindo ruas e casas, 

causando, portanto, as enchentes urbanas. Outro fator é que, quando os sedimentos 

misturam-se à água escoada, o curso dos rios fica mais pesado e volumoso, o que causa 

problemas como a quebra da base de pontes ou cheias excessivas com inundações de locais 

próximos. Soma-se a isso a perda da vegetação subaquática e das condições de habitat para 

peixes e camarões brancos, dificultando até mesmo a reprodução das espécies. Para 

combater o assoreamento, a melhor medida é trabalhar na sua prevenção, contendo os 

processos erosivos em áreas situadas próximas às drenagens, além de impor barreiras para 

que os sedimentos não se acumulem rapidamente sobre elas. O cultivo e a preservação de 

matas ciliares são as medidas mais recomendadas. O homem interfere decisivamente no 

processo natural de extinção de espécies, através de ações como, por exemplo, destruição 

dos habitats, exploração dos recursos naturais e introdução de espécies exóticas (vindas de 

outros locais) e a pesca predatória. Essas e outras atitudes provocam declínio das espécies 

em taxas jamais observadas na história da humanidade. Não é de hoje que ouvimos 

notícias sobre a extinção de muitas espécies de peixes nos rios de todo o mundo. Faz-se 

necessário colocar que ainda são de profundo interesse e necessidade a promoção de 

http://www.brasilescola.com/geografia/mata-ciliar-mata-galeria.htm
http://www.brasilescola.com/geografia/mata-ciliar-mata-galeria.htm
http://www.brasilescola.com/geografia/erosao.htm
http://www.brasilescola.com/geografia/enchentes.htm
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atividades voltadas a educação ambiental por meio de palestras, conversas, campanhas, 

fiscalização por parte da própria comunidade e das autoridades municipais com o objetivo 

comum que é garantir a preservação da biodiversidade aquática do Rio Itapecuru.  

 

   

Figura 2 - Espécies ameaçadas de extinção; A – Camarão Pitu (Macrobachum Carcinus); 

B – Piapara Piaba (Leporinus Piapara); Tilápia (Oreochromisniloticus).  

 

Palavras-chave: Intervenção. Prevenção. Manutenção. 
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CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DAS ESPÉCIES DA FAMÍLIA 
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PROTEÇÃO AMBIENTAL INHAMUM, CAXIAS/MA, BRASIL.  

 

Orientada: Samira Brito MENDES - Voluntária. 

Acadêmica do curso de Ciências Biológicas CESC/UEMA. 

 

Orientadora: Maria Claudene BARROS. 
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Os morcegos pertencem ordem Chiroptera (grego cheir: mão pteron: asa) constituem um 

dos grupos de mamíferos mais diversificados do mundo, apresentando dezoito famílias, 

202 gêneros e 1120 espécies (SIMMONS, 2005). No Brasil são registradas nove famílias, 

64 gêneros e 167 espécies (REIS et al.,2006). A família Molossidae possui 16 gêneros e 86 

espécies distribuídas pelo mundo (NOWAK, 1994) enquanto que para o Brasil Gregori & 

Taddei (2002) apontam à ocorrência de sete gêneros e 24 espécies. Uma característica 

marcante dessa família é a presença de uma cauda que se projeta além da membrana 

interfemoral, popularmente chamada de “cauda livre” (NOWAK, 1944). A genética é uma 

ferramenta importante para estudos animais principalmente para grupos cujas informações 

são difíceis por meios de observações diretas (BURLAND et al., 2001; BRYJA et 

al.,2005). Em morcegos, o uso de marcadores moleculares leva à descrição e compreensão 

de peculiaridades sobre o grupo (McCRACKENet al., 2006). O presente trabalho tem 

como objetivo caracterizar molecularmente as espécies da família Molossidae de 

ocorrência na Área de Proteção Ambiental Municipal do Inhamum, através do gene 

mitocondrial RNA ribossomal16S (rRNA 16S). A APA do Inhamum apresenta 

fitofisionomia de Floresta Estacional Semidecidual, no entanto há trechos com 

características do cerrado, bem como mata de galeria e cerradão (NERES et al., 2010, 

BARROS et al., 2012). Os espécimes foram coletados no horário noturno através de redes 

de neblina em três pontos, na área de estudo, durante três noites consecutivas no mês de 

Maio de 2014. Os espécimes coletados foram levados ao Laboratório de Biologia 

Molecular do CESC/UEMA GENBIMOL, onde foi realizada a identificação morfológica 

através de literatura especifica (UIEDA et al,2005), pesados, medidos e fotografados. O 

DNA dos espécimes foi obtido a partir de tecido muscular, utilizando-se o protocolo de 

fenol-clorofórmio, modificado a partir do sugerido por Sambrook& Russel (2001). O 

isolamento e amplificação do gene rRNA 16S ocorreu através da técnica de Reação em 

Cadeia da Polimerase (PCR) usando-se primers específicos. Os produtos da PCR foram 

purificados e sequenciados utilizando-se o método didesoxiterminal (SANGER et al., 

1977). As sequências foram editadas e alinhadas no programa Bioedit, as árvores 

filogenéticas e matriz de distância genética foram geradas através do MEGA 6.0. Obteve-

se um fragmento de 566 pb para 10 de espécies da família Molossidae, sendo duas 

oriundas da APA do inhamum:Molossus rufus (CESC022) e Molossops temminckii 

(CESC017) e oito espécimes obtidos do GenBank: Molossus rufus (AF263216);Molossus 

molossus (AF263216, AY495455); Molossus sinaloae (AF2033739); Promops centralis 

(AF263218); Molossop sabrasus (AY395862); Eumops auripendulus (AF263214), 

aespécie Lasiurus xanthinus (AY495485) foi usado como grupo externo nas reconstruções 
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filogenéticas. A divergência genética para os espécimes da APA do Inhamum foi de 7,1% 

revelando tratar-se de dois status taxonômico consequentemente corroborando com os 

dados morfológicos. Quando analisados junto as sequencias do GenBank o espécime da 

APA Inhamum (CESC022) apresentou uma divergência de apenas 1,1% com a espécie 

Molossus rufus confirmando o status específico. No entanto o outro espécime da APA do 

Inhamum (CESC17) teve uma divergência que variou de 6,0% com M. sinaloae a 8,7% M. 

Abrasus, portanto excluindo o status específico de: M. rufus; M. molossus; M. sinaloae; M. 

abrasus P. centralis; e E. Auripendulus. A morfologia indica M. temminckii. As árvores 

filogenéticas de Máxima Verossimilhança (ML), Agrupamento de Vizinhos (NJ) foram 

geradas utilizando o algoritmo Tamura-3-Parâmetros e juntamente com a árvore de 

Máxima Parcimônia mostraram topologias similares onde a espécie M. rufus da APA do 

Inhamum agrupou-se num clado com as espécies do gênero Molossus com 87% de 

bootstrap. O outro espécime da APA agrupou-se em um clado com a espécie Eumops 

auripendulus, porém com valor de bootstrap insignificante (47%) (figura1). Os dados 

moleculares somados aos dados morfológicos resistiram à ocorrência de duas espécies da 

família molossidae para a APA do Inhamum sendo estas: Molossus rufus e Molossops 

temminckii, consequentemente revelam uma extensão de área para ocorrência destas 

espécies. 

 

 
Figura 1. Árvore filogenética obtida através da abordagem de agrupamento de vizinhos 

(NJ) usando o algoritmoTamura-3 Parâmetro para o gene rRNA 16S. 

 

Palavras-chave: DNA; Chiroptera; Morcegos.  
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UNIDADES DE CONSEVAÇÃO DA REGIÃO NORDETE 
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As unidades de conservação são áreas estabelecidas por lei sobre direito assegurando a 

proteção da natureza e a conservação da sua biodiversidade. O Sistema Nacional de 

Unidade de Conservação define a existência de duas de categorias de unidades de 

conservação no Brasil: Unidade de conservação de proteção integral, que englobam 

Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio de 

Vida Silvestre, nessas áreas não pode haver ocupação para fins exploratórios diretos, todo 

o espaço é resguardado. Unidades conservação de uso sustentável incluem Áreas de 

Proteção Ambiental, Áreas de Relevante interesse Ecológico, Floresta nacional, Reserva 

Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva 

Particular do Patrimônio Natural, essas áreas podem ser utilizadas pelo homem de modo 

racional e sustentável de maneira que o espaço mantenha-se preservado (CARVALHO, 

2012; MENDES, 2008; NETO, 2010). A primeira unidade de conservação criada no 

mundo foi o Parque Nacional de Yellowstone nos Estados Unidos em 1872 (VALLEJO, 

2003). O marco da política conservacionista no Brasil foi em 1934 com a criação do 

Código Florestal que instituía criação de parques nacionais. O primeiro parque criado no 

país foi o de Itatiaia no Rio de Janeiro em 1937, na Região nordeste em 1959 foi criado o 

Parque Nacional de Ubajara no Ceará o primeiro da região com o intuito de proteger as 

áreas de Caatinga presente no estado. Atualmente o Brasil apresenta um total de 54 

Parques nacionais, 180 estaduais, 72 Reservas biológicas, 166 Estações ecológicas, 58 

Florestais nacionais e estaduais e 64 Reservas extrativistas (RYLANDS & BRANDON, 

2005). O planeta vive uma crise de grande perda da biodiversidade principalmente nos 

país com grande diversidade O intuito da criação das unidades de conservação sempre foi 

a de proteger a natureza contra os avanços desenfreado da ação humana, que sempre 

utilizou os recursos naturais sem se preocupar com as gerações futuras. O desmatamento 

para a expansão urbana, criação de pastos, campos agrícolas, principalmente nas áreas de 

Cerrado e Caatinga (bioma exclusivamente brasileiro), muito afetadas pelo cultivo de 

monoculturas, esses dois biomas ficam atrás apenas da Mata Atlântica, praticamente 

inexistente muito degradada pela ação do homem, introdução de espécies exótica, 

poluição (LEÃO, 212; LEAL et al., 2005). Tudo isso se reflete na perda da biodiversidade 

e nas mudanças ambientais. A floresta Amazônica é umas das regiões que tem maior 

índice de biodiversidade no planeta e, também umas das mais afetadas com o 

desmatamento (ALHO, 2012; CONFALONIERI et al., 2002). A região Nordeste vem 

sofrendo grande processo de degradação ao longo do tempo, pouco se faz para a resolução 

de problema, que afeta a qualidade de vida das pessoas dessa região em relação os efeitos 

ambientais, como também a população das demais regiões brasileira, a única solução para 

a amenização do problema são as unidades de conservação, pouco se sabe sobre o a 

quantidade, e categorias da região. O objetivo desse trabalho foi quantificar as unidades de 

conservação da região Nordestes. Segundo dados obtidos no site do Centro Nordestino de 

Informações sobre Plantas da Associação de Plantas do Nordeste – CniP PNE, site 

governamental www.icmbi.gov.br, www.semarh.al.gov.br, www.semarh.se.gov.br 

www.zee.ma.gov.br, relatórios da secretaria de meio ambiente do estado do Maranhão que 

disponibilizam esses dados e, informações completares de artigos especializados a região 
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Nordeste apresenta um total de 163 unidades, sendo que a maioria são de uso sustentável 

109 no total e,as 54 restante de proteção integral. Dentre os estados da região Alagoas, 

Sergipe e Rio Grande do Norte são os que menos apresentam unidades de conservação. 

Esses estados poucas unidades de conservação em relação aos outros estados, a cobertura 

vegetal presente neles é do tipo Caatinga, que se encontra praticamente devastada, a 

implementação de mais unidades de conservação, de uso integral no caso seria de 

relevante importância para a conservação desse bioma (SILVA, 2002). Os estados 

brasileiros investem pouco em unidades de conservação integral (RYLANDS & 

BRANDON 2005) 

 

Tabela 1. Quantidade de Unidade de Conservação de Proteção integral e sustentável por 

estados 

ESTADO 
QUANTIDADE DE 

UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO 

UNIDADE DE 

PROTEÇÃO INTEGRAL 

UNIDADE DE USO 

SUSTENTÁVEL 

AL 5 0 5 

BA 26 6 20 

CE 50 19 31 

MA 22 8 14 

PB 13 6 7 

PE 11 3 8 

PI 23 7 16 

RN 8 1 7 

SE 7 4 3 

TOTAL 165 54 111 

 

Segundo os dados apresentados a região Nordeste apresenta um numero baixo de unidades 

de conservação em relação à importância dos biomas presentes na região, a devastação de 

biomas em grande escalas como o bioma Caatinga, demonstram a necessidade de uma 

melhor intensificação políticas de conservação de meio ambiente e com isso garantir a 

preservação da biodiversidade local. 

 

Palavras-chave: Conservação, desmatamento, Nordeste 
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A Prática de Arborizar é uma necessidade em que se devia estar presente, em todas as 

instâncias da sociedade, em especial no ambiente escolar. Essa prioridade não se vincula 

apenas à ideia de conservar, mas, sobretudo no ato de modificar e preservar. Assim, para a 

atual e futuras gerações, é uma questão de escolha que diz respeito à forma e o meio e o 

modo da continuidade da espécie humana. O que efetivamente se faz, limitará a condição 

de existência das espécies que habitam neste planeta. Dessa forma, não basta planejar e ter 

vontade de mudar é preciso agir com urgência e de forma eficiente, conhecendo os 

recursos disponíveis, redimensionando ações para que o cuidado com a vida e o meio 

ambiente, não sejam tão somente um ato de consciência, mas principalmente de respeito e 

cidadania. Nesse sentido, sensibilizar o aluno para a importância da cultura, da educação e 

cidadania ética, representa um instrumento essencial para superar os atuais impasses e 

problemas da sociedade. Especialmente, quando se considera a faixa etária desse aluno que 

está vivendo a adolescência, e tem como perspectiva muito tempo de vida. A relação entre 

o meio ambiente e a educação, assume um papel cada vez mais desafiador, demandando a 

emergência de novos saberes para apreender processos sociais que se tornam cada vez 

mais complexos, e os riscos ambientais que se intensificam. Assim, deve ser acima de tudo 

um ato político voltado para a transformação social. O seu enfoque deve buscar uma 

perspectiva de ação holística que relaciona o homem, a natureza e o universo, partindo do 

princípio de que os recursos naturais se esgotam e que o principal responsável é a 

sociedade. Esta formação integral sinaliza para uma nova forma de perceber a relação com 

a natureza, baseada em princípios éticos, que pressupõe valores morais e uma forma 

diferente de ver o mundo. A educação para a cidadania, representa a possibilidade de 

motivar e sensibilizar as pessoas para que transformem as diferentes formas de 

participação, em potenciais caminhos de dinamização da sociedade e de concretização de 

uma proposta de sociabilidade, baseada no respeito e valorização de todo ser vivo. Desta 

maneira, deve ser vista como um processo de permanente aprendizagem que valoriza as 

diversas formas de conhecimento e formação dos cidadãos com consciência ecológica, o 

que nem sempre acontece devido à formação individual. Durante as ultimas décadas, a 

crise ambiental foi se anunciando de maneira crescente. Assim, é interessante observar que 

a globalização dos problemas sócio-ambientais é resultante do uso crescente dos recursos 

naturais, nos processos de produção e de um sistema econômico, marcado pelo 

consumismo exacerbado e pelo esbanjamento (DIEGUES, 2008, p. 134). Assim, em 

termos simples, a poluição ambiental, pode ser definida como toda ação ou omissão do 
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homem que pela descarga de materiais ou energia atuando sobre as águas, o solo, e o ar, 

cause um desequilíbrio nocivo, sobre o meio ambiente, ocasionando a degradação da 

qualidade ambiental, e os prejuízos à saúde, segurança e a qualidade de vida dos seres 

vivos, (VALLE, 2002, p. 27). Nesse sentido, as questões ambientais nunca estiveram tão 

presentes nas discussões dos cientistas, e dos cidadãos que se preocupam com o futuro do 

planeta, as projeções sobre esse futuro não são promissoras. Diante desses problemas, faz-

se necessário uma nova abordagem em relação ao meio ambiente. É preciso que o aluno 

seja provocado, instigado e sensibilizado a ser um agente transformador desta sociedade 

extremamente capitalista, que usurpa os recursos naturais indiscriminadamente, não 

levando em conta os prejuízos para as futuras gerações. Ao discutir as questões ambientais, 

muitos autores criticam atividades consideradas apenas de conservação e proteção do 

ambiente. Chiavenato (1989, p. 27), observa que o desequilíbrio ecológico é o reflexo do 

atual estado social do mundo. Um mundo harmônico refletiria um equilíbrio entre a justiça 

e a igualdade. A desarmonia vive do desequilíbrio, injustiça, competição, que geram o 

desajuste na corrida ao lucro. Não é por acaso que o homem ao desarmonizar a natureza, 

reproduz com esse crime a própria injustiça a que submete milhões de semelhantes. 

Discutir sobre a situação ambiental com os adolescentes é um ato de politização e reflexão. 

Neste espeque, a temática escolhida, qual seja, a iniciativa de arborizar o Campus da 

UEMA por parte dos acadêmicos do Programa Darcy Ribeiro, é apenas um pretexto para 

ampliar as incursões em busca da efetiva sensibilização dos alunos e da sociedade a 

repensar suas atitudes relacionadas ao ambiente, suas responsabilidades enquanto cidadãos 

críticos que lutam e buscam junto ao poder público, os direitos fundamentais garantidos na 

constituição de 1988 de nosso país. Nesta base contextual e que foram realizadas as 

primeiras iniciativas em modificar o meio ambiente, de modo, a favorecer a boas práticas 

ambientais. O estudo e iniciativa se pautou acerca dos seguintes problemas encontrados no 

Campus da UEMA de Itapecuru-Mirim/MA: a qualidade do ensino e aprendizado dos 

estudantes estavam comprometidos, haja vista, o clima dentro do Campus apresentar 

temperaturas extremamente altas, pois as salas e corredores não apresentavam ventilação 

adequada ou circulação do vento. Isso tornava os ambientes do Campus um local de grande 

dificuldade para o aprendizado. Nesse sentido, houve a necessidade e idéia, por parte dos 

alunos, como eles poderiam modificar essa realidade local. Foram elaborados alguns 

projetos e que culminaram na iniciativa de arborizar o Campus da UEMA de Itapecuru-

Mirim/MA. Tal empenho ajudou a difundir a iniciativa da preservação ambiental e em 

como o homem pode modificar o meio na qual está inserido. De fato, o projeto “pulou” os 

muros do Campus, sendo apreciado tanto pela população, quanto para os Órgãos Públicos. 

Tal iniciativa trouxe a reflexão de que é preciso educar no sentido mais amplo, a fim de 

que tenhamos pessoas que pensem, reflitam e questionem as melhorias para a sociedade 

como um todo. Deste modo, o projeto aqui exposto é uma escolha objetiva na defesa da 

vida como um todo, por isso sua justificativa se consolida pela busca de uma prática 

educacional que valorize as questões ambientais e sociais, tendo como referência a éticas e 

boas práticas ambientais. Desenvolver uma série de atividades que culminem com uma 

educação ambiental capaz de ampliar a sensibilização dos participantes levando-os à 

condição de entender que todos os homens e mulheres têm direitos e deveres sobre o seu 

destino e o destino do planeta Terra. Nesse sentido, esta pesquisa se debruça ainda acerca 

da necessidade das árvores urbanas, destacando o aspecto simbólico e o estabelecimento de 

relações de afetividade da população com esses elementos. A intenção é investigar os 

valores relacionados à arborização nas cidades, e sua participação na constituição de 

paisagens afetivas. O importante aqui é entender que o plantio de árvores nas cidades tem 

aumentado e, conseqüentemente, tem contribuído com o crescimento e manutenção das 

florestas, dos parques e dos bosques urbanos e isso certamente poderia contribuir para uma 
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melhora da qualidade de vida da população de Itapecuru-Mirim/MA. (OLIVEIRA, 2013). 

Assim, pretende-se indicar a convergência de valores ambientais e sociais, a partir do 

reconhecimento desses elementos e dos espaços que eles configuram, ou ajudam a 

configurar, como lugares de identificação com a paisagem, de estabelecimento de relações 

sociais e de afetividade. Esperam-se que esses estudos possam contribuir para a reflexão e 

para o desenvolvimento de projetos urbanos pautados em questões ambientais e sociais, 

que contemplem e valorizem os espaços afetivos da cidade, visando à preservação e ao 

incentivo para a arborização urbana. Concluindo, pensar em árvores nas cidades é fornecer 

espaços atraentes e agradáveis para os cidadãos, garantir ecossistemas naturais, buscar 

melhores condições de qualidade do ar, gerar referências simbólicas, trazer poesia e 

dinâmica para a paisagem, permitir melhores temperaturas e compor a infra-estrutura 

verde, auxiliando na drenagem urbana, e na provisão das condições de vida da fauna. O 

planejamento da arborização urbana deve passar por uma postura sensível na observação 

dos valores que esses elementos representam para a população em seus diversos aspectos. 

Dessa forma, a presença das árvores pode ser potencializada, tendo as relações destas com 

os habitantes e seus significados considerados nos projetos, contribuindo para a 

preservação das mesmas. Nossa proposta neste ensaio foi, partindo de uma pesquisa 

desenvolvida sobre a iniciativa de arborizar o Campus da UEMA de Itapecuru-Mirim/MA, 

bem como, propor uma reflexão sobre a contribuição desses valores para a constituição de 

paisagens afetivas e ressaltar que essas questões consideradas em projetos urbanos e 

paisagísticos podem potencializar a preservação da arborização das cidades, congregando 

aspectos ambientais e sociais além de melhorar a qualidade de vida local. 

 

Palavras-chave: Arborizar; Problemas; Meio Ambiente. 
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MEIO AMBIENTE: EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DE FORMA 

EDUCATIVA NA FONTE MIQUILINA 

 

Orientanda: Terlãine Santos SERRA. 

Acadêmica do Curso de Biologia – UEMA/ Programa Darcy Ribeiro. 

 

Orientadora: Hellen Mamede de OLIVEIRA. 

 

Colaboradores: Adilma Rivejan Trajano de ALMEIDA– Graduando Biologia 

UEMA/Darcy Ribeiro; Maria Adriana Ferreira MENEZES– Graduando Biologia 

UEMA/Darcy Ribeiro; Lilia Maria Santos da CUNHA– Graduando Biologia 

UEMA/Darcy Ribeiro; Thayse Cordeiro de SOUSA– Graduando Biologia UEMA/Darcy 

Ribeiro. 

 

Atualmente a sociedade enfrenta grandes problemas socioeconômicos que vêm catalisando 

as tensões e tornando critica a relação antrópica com o meio ambiente, pressionando os 

recursos naturais, em busca do desenvolvimento sustentável. A acelerada degradação 

ambiental do planeta tem provocado danos irreparáveis aos ecossistemas, ocasionando a 

extinção de varias espécies da biodiversidade, o esgotamento dos recursos naturais à 

poluição global e desintegração social dos seres humanos. A educação ambiental, por ser 

interdisciplinar, por lidar com a realidade, por adotar um aprendizado da abordagem que 

considera todos os aspectos que compõem a questão ambiental. Daí a escola pode e deve 

ser o agente otimizador de novos processos educativos que conduzam as pessoas por 

caminhos em que se vislumbre a possibilidade de mudança, e de melhoria do seu ambiente 

total e da qualidade da sua experiência.  Sendo a sociedade como um todo, é responsável 

pela preservação do meio ambiente, então, é preciso agir da melhor maneira possível para 

não modificá-lo de forma negativa, pois isso terá consequências para a qualidade de vida 

da atual e futuras gerações. Corroborando Malhadas enfatiza que, as práticas educativas em 

torno do desenvolvimento de valores ambientais sejam efetivas, é imprescindível que as 

atividades sejam em favor de uma educação contínua ao longo de toda vida em que 

enfoque todos os ramos de conhecimentos, de forma dinâmica contextualizada. Nesse 

sentido Bruseke (1977) chama a atenção para o fato de que os riscos poderão ser 

minimizados favorecendo os mesmo interesses de proteger o meio ambiente. A pesquisa 

gerou por conta de um trabalho de conscientização realizado no primeiro semestre de 2013, 

com alunos de uma turma de quarto ano do ensino fundamental da escola pública Unidade 

Integrada Raimunda Gomes Rodrigues no município de Itapecuru, localizada próximo a 

fonte Miquilina, fonte esta que faz parte de um ponto turístico da referida cidade, que hoje 

se encontra abandonada conforme Figura 1. Daí surgiu a necessidade de desenvolver um 

trabalho de pesquisa de campo fundamentada em pesquisa bibliográfica e de campo, tendo 

como grau de interesse que esta fonte se torne um local próprio para o consumo de agua 

potável para os moradores daquela região. A metodologia da pesquisa deu-se por meio da 

aplicação d questionários, cerca de cento e vinte moradores foram pesquisados, 

distribuídos próximo a fonte Miquilina, a amostra foi de cem moradores escolhidos de 

forma aleatória, o instrumento foi um questionário contendo quatro perguntas fechadas.  

Objetivou-se analisar o grau de interesse de reativar a fonte para o consumo, os resultados 

demostrados na Figura 4, 70% dos moradores gostariam que a fonte fosse reativada, de 

acordo com o Figura 3 , nota-se que 85%   da população  não tem a preocupação  em fazer 

por onde essa reativação aconteça, isso levar a dedução de que a falta de interesse é 

constante, na Figura 5, apenas 55% das famílias ainda utilizam  água da fonte no período 

da falta de água potável , já na Figura 5 isso fica mais do que provado  que a fonte estar a 
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mercê do abandono  do poder público , pois 93% mostra a falta de interesse dos mesmos 

em relação a fonte. De acordo com os resultados alcançados e nas condições em que o 

trabalho foi realizado, conclui-se que há falta de interesse e de iniciativa dos moradores e 

do poder público para conservar um patrimônio histórico sócio cultural do município. 

 

Figura 1 - Características observada na fonte com a utilização da agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Reativação da fonte                   Figura 3 - Preocupação da população 
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Figura 4 - Utilização da água da Fonte             Figura 5 - Interesse do Poder P 

 

De acordo com os resultados alcançados e nas condições em que o trabalho foi realizado, 

conclui-se que a pesquisa conduzida no local teve resultados positivos, nota-se a falta de 

interesse e de iniciativa dos moradores e do poder público, para conservar um patrimônio 

histórico sócio cultural do município. 

 

Palavras-chave: Biologia; Ciência; Preservação. 
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6.3 CIÊNCIAS DA SAÚDE 
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DIABETES MELLITUS: ANÁLISE DOS FATORES DE RISCO PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO PÉ DIABÉTICO. 
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Graduada em Enfermagem Bacharelado – CESSIN/ UEMA. 

 

Orientadora: Eliane Mendes RODRIGUES 

Profª Msc. do Curso de Enfermagem Bacharelado do CESSIN/ UEMA. 

 

Sabe-se que o Diabetes Mellitus (DM) é uma doença universal que se tornou um problema 

de saúde e afeta as populações de vários países. Causada por mudança no estilo de vida, 

alto consumo calórico, fatores hereditários, estresse, pouca atividade física e etc. O “pé 

diabético” é considerado uma das mais devastadoras complicações crônicas do Diabetes 

Mellitus em função do grande número de casos que evoluem para amputação, afetando a 

autoestima e a qualidade de vida das pessoas. (PEDROSA, 2001) O presente trabalho tem 

por objetivo geral, analisar os fatores de risco para o desenvolvimento do pé diabético em 

pacientes portadores de DM. Trata-se de uma pesquisa descritiva, quanti-qualitativa. A 

amostra do estudo constituiu-se de 30 diabéticos, devidamente cadastrados e 

acompanhados no Programa Hiperdia da UBS do Jardim Brasília, Santa Inês – MA. Para a 

coleta de dados, primeiramente, foram realizadas entrevistas referentes ao gênero, idade, 

nível de escolaridade, estado civil, estilo e hábitos de vida dos pacientes. No segundo 

momento foi realizado o exame físico dos pés dos pacientes em busca de alterações físicas, 

vasculares e neurológicas, com o uso do algodão seco, algodão embebido em álcool 70% e 

o monofilamento de Semmes-Weinstein de 10g. Dos 30 pacientes avaliados, 01 era 

portador de diabetes tipo 1 e 29 do diabetes tipo 2, sendo, 27% do gênero masculino e 73% 

do feminino. Quanto à idade, 94% possuíam acima de 40 anos. Referente ao nível de 

escolaridade, 53% possuíam o ensino fundamental incompleto e 34% eram analfabetos. 

Quanto ao estado civil, metade dos entrevistados eram casados (50%), 13% viviam em 

união estável, 20% eram viúvos e 17% solteiros, demonstrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Nível de escolaridade e estado civil dos entrevistados – UBS Jardim Brasília -

Santa Inês/MA, 2014. 

VARIÁVEIS F % 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE   

Não alfabetizado 

Ensino Fundamental Incompleto 

Ensino Fundamental Completo 

Ensino Médio Incompleto 

Ensino Médio Completo 

Superior 

10 

16 

01 

03 

00 

00 

34 

53 

3 

10 

0 

0 

ESTADO CIVIL   

Solteiro 

Casado 

Viúvo 

União Estável 

05 

15 

06 

04 

17 

50 

20 

13 

TOTAL 30 100 

 

Um paciente com DM que possui baixa escolaridade pode apresentar dificuldades no 

entendimento das orientações quanto o DM e os cuidados com os pés realizados pelo 

enfermeiro e médico da UBS, assim como também no tratamento. Segundo Brasil (2006), 

as pessoas que tiveram até oito anos de estudo, por exemplo, 7,5% possuem diabetes. Já 
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entre os que têm doze anos de estudo ou mais, o número cai pela metade: 3,7%. Segundo 

Brasil (2013), o grau de conhecimento influencia na adesão ao tratamento, principalmente 

no que diz respeito ao controle da glicemia e a prevenção das complicações advindas dessa 

patologia, uma vez que a baixa escolaridade dificulta o processo de ensino e aprendizagem, 

ou seja, as pessoas, que não tiveram acesso a educação possuem maior risco de 

desenvolver complicações, levando a necessidade de uma adequação das ações de 

educação em saúde, para que haja uma maior compreensão deste grupo. Uma expressiva 

amostra dos usuários diabéticos não faz uso de drogas lícitas (87%), a grande maioria não 

pratica exercício físico (83%) e 27% admitiram andar descalços. Quanto ao exame físico 

constatamos que as alterações detectadas que tiveram maior destaque foram: fissura (29%); 

ressecamento (24%) e pé isquêmico (19%), conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2. Principais alterações detectadas ao exame físico dos pés dos pacientes – UBS 

Jardim Brasília – Santa Inês/MA, 2014. 

VARIÁVIES  F % 

ACHADOS CLÍNICOS   

Fissura 

Ressecamento 

Pé Isquêmico 

Edema 

Deformidades 

Calosidades 

Infecção  

Amputação 

Presença de Bolhas 

25 

21 

16 

08 

05 

04 

04 

03 

00 

29 

24 

19 

9 

6 

5 

5 

3 

0 

TOTAL 86 100 

 

A fissura/rachadura tem maior formação nos calcanhares e nas proeminências e servem de 

porta de entrada para micro-organismos invasores que podem causar uma infecção. Já o 

ressecamento é uma característica clínica do pé neuropático. Os pacientes que 

apresentaram essas características nos pés estão mais expostos ao desenvolvimento do pé 

diabético. (PRAZERES, 2009). O pé isquêmico foi outra característica detectada (19%), 

logo, isso implica dizer que os mesmos apresentam uma circulação difícil na região dos 

pés, possuindo assim uma alta sensibilidade nos mesmos, tornando-o vulnerável a 

traumatismos, pois possuem características marcantes de um “pé frio”: pele fria, isquemia 

difusa ou local, pele pálida e brilhante, pulsos diminuídos ou ausentes. (CORDEIRO; 

SOARES E FIGUEIREDO, 2010). As principais alterações vasculares identificadas na 

pesquisa, demonstradas na Tabela 3, foram: dor (23%), seguidas de “palidez dos pés” 

(19%), ausência de pulsação (14%), hipoestesia (7%) e claudicação (3%). 
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Tabela 3 - Principais alterações vasculares identificadas nos pacientes diabéticos - UBS 

Jardim Brasília – Santa Inês – MA 

VARIÁVEIS F % 

ALTERAÇÕES   

Dor 

“Palidez dos pés” 

Ausência de pulsação nos pés 

Isquemia 

“Pontadas” 

Cãibras 

Hipoestesia 

Pé Neuropático 

Parestesia 

Claudicação 

Eritema 

21 

18 

13 

09 

08 

08 

07 

04 

02 

03 

00 

23 

19 

14 

10 

9 

9 

7 

4 

2 

3 

0 

TOTAL 93 100 

 

Embora a pesquisa tenha evidenciado a dor e a “palidez dos pés” como as alterações mais 

frequentes, os pacientes que apresentaram a claudicação (3%) possuem um alto risco para 

o desenvolvimento do pé diabético. Segundo Pedrosa (2001) a claudicação juntamente com 

a dor em repouso estão fortemente relacionadas à maior probabilidade de amputação, 

embora um número substancial de pacientes diabéticos com ulcerações nos pés não 

apresentem esses sintomas, apesar da presença de DVP grave. Quanto a avaliação 

neurológica dos pés, 53% não apresentaram nenhuma alteração, 30%, apresentaram Perda 

da Sensibilidade Protetora (PSP) e 17% classificados como Sugestivo de Neuropatia 

Sensitiva (SNS). Diante dos achados, pode-se afirmar que os fatores de risco para 

desenvolver o pé diabético se configuram num leque de problemas extrínsecos e 

fisiológicos, idade avançada, patologias associadas ao DM, à falta de inspeção nos pés, uso 

inadequado de sapatos, e a falta do exercício físico. 

 

Palavras-chave: Saúde Pública; Diabetes Mellitus; Pé Diabético. 
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A redução da qualidade interna dos ovos está associada, principalmente ao período de 

estocagem, pois a mesma é feita em temperatura ambiente, esta que pode sofrer alterações. 

Para que os nutrientes contidos nos ovos não sejam transformados rapidamente em 

substâncias impróprias para a alimentação, faz-se necessário que os ovos sejam 

armazenados sob refrigeração. De modo que o objetivo deste foi avaliar a qualidade física 

dos ovos de codorna comercializados no município de Imperatriz-MA. Para tal, foram 

realizadas entrevistas, mediante aplicação de formulários aos manipuladores, nos 

diferentes estabelecimentos comerciais como Feiras Livres, Supermercados e Granjas no 

município de Imperatriz a fim de se obter informações a respeito das condições de 

armazenamento dos ovos de codorna. Os dados coletados foram analisados, utilizando-se o 

programa Microsoft Excel. Na análise os resultados demonstraram que tanto nas feiras 

como nos supermercados e granjas todos faziam esse armazenamento em caixas plásticas, 

e em condições de temperatura ambiente, sendo que 100% dos estabelecimentos 

pesquisados que comercializavam o produto os acondicionavam em caixas plásticas, onde 

que as mesmas podem manter a qualidade dos ovos armazenados por um longo período de 

tempo mesmo em temperatura ambiente. 

 

 
Figura 1 -  Local onde é feito o armazenamento dos ovos de codorna nos respectivos 

estabelecimentos. 

 

A Figura 2 demonstra como eram as condições de temperatura em que os ovos de codorna 

eram armazenados. De acordo com os resultados obtidos na pesquisa tanto nas feiras como 

nos supermercados e granjas todos faziam esse armazenamento em condições de 

temperatura ambiente.  

Do mesmo modo, Melloret al. (1975), Carvalho et al. (2003) e Pascoal et al. (2008)relatam 

que a vida útil dos ovos armazenados em temperatura ambiente é menor em relação aos 
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ovos refrigerados. Tais estudos devem incentivar a aplicação de técnicas que garantam 

maior proteção e higienização para que os ovos que permanecerem expostos por um maior 

tempo nos estabelecimentos comerciais e não percam a qualidade com tanta facilidade. 

 

 
Figura 2 -  Condições de temperatura no armazenamento dos ovos de codorna 

 

Segurança alimentar significa a garantia de um consumo alimentar seguro, ou seja, são 

produtos livres de contaminantes de natureza química, biológica, física. Diante disto foi 

questionado também se os manipuladores tinham algum treinamento e conhecimento sobre 

Boas Práticas de Fabricação – BPF (Figura 3), em todos os estabelecimentos entrevistados 

mais de 50% alegaram nunca ter ouvido falar sobre o assunto.Essa não pratica da BPF é 

um fator que pode acarretar em influencia negativa a saúde do homem devido ao risco de 

contaminação dos mesmos. 

 

 
Figura 3 -  Números de manipuladores que tinham o treinamento em Boas práticas de 

fabricação 

 

No ato da entrevista foi questionado aos manipuladores se os mesmos tinham interesse em 

participar de um Curso Pratico de BPF a fim de capacitá-los e garantir assim a entrega dos 

ovos de codorna aos consumidores com um risco reduzido de contaminação. Nenhum dos 

entrevistados teve interesse em fazer o curso.  

Durante as entrevistas com os manipuladores observou-se certa omissão de alguns dados 

verdadeiros, de modo que, durante aplicação dos formulários foram utilizados critérios de 

avaliação visual levando-se em consideração as formas de armazenamento, a manipulação 

dos ovos. 

De acordo com a qualidade externa dos ovos de codornas comercializados em Imperatriz-

MA, podemos concluir que todos os estabelecimentos (feiras livres, supermercados e 

granja) estão fora do padrão de qualidade exigido. 

 

Palavras-chave: ovos de codorna; refrigeração; temperatura ambiente. 
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Pescados são todos os animais aquáticos que são utilizados como alimento para o homem, 

os quais podem ser consumidos diretamente ou aproveitados para a industrialização, 

podendo ser marinhos ou de água doce, os peixes são caracterizados como animais 

aquáticos que possuem esqueleto cartilaginoso ou ósseo e apresentam guelras (PHILIPPI, 

2003). Apesar de seu alto valor nutritivo, se constitui em um dos mais perecíveis produtos 

de origem animal. O pescado requer cuidados especiais desde a captura, transporte e 

conservação. Objetivou-se com este trabalho avaliar as condições higiênico-sanitárias de 

pescados comercializados em feira do município de Itapecuru Mirim – MA. A pesquisa foi 

realizada na feira do município de Itapecuru Mirim, localizada na Praça do Mercado, 

bairro Centro. As visitas aconteceram nos dias 27 de janeiro e 03 de fevereiro de 2014, 

ambas na segunda-feira, por ser o dia de maior comercialização de pescado oriundo de 

todo o município. Realizou-se análise visual do ambiente utilizando um roteiro de inspeção 

(check–list) da condição sanitária da feira, das condições de higiene dos manipuladores e 

das instalações, das condições de acondicionamento, estado de conservação e apresentação 

do pescado. O check-list foi elaborado de acordo com as Boas Práticas presente na 

Resolução-RDC nº216/04 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). As 

opções de respostas para o preenchimento do check-list foram: “Conforme” (C) - quando a 

barraca atendeu ao item observado e “Não Conforme” (NC) - quando o mesmo apresentou 

Não-conformidade. Durante as visitas podemos observar a área externa da feira 

apresentava condições sanitárias insatisfatória com acumulo de lixo, presença de vetores. 

Na área interna das barracas foi possível verificar a presença de sujidades nas bancadas e 

utensílios, acúmulo de matéria orgânica favorecendo a formação de biofilmes (Figura 1). 

As condições higiênico-sanitárias dos manipuladores eram precárias, não utilizavam 

acessórios adequados à manipulação de alimentos, como o uso de tocas, luvas, bata. 

Falavam próximo ao alimento, manipulavam dinheiro e outros objetos aumentando a 

probabilidade de ocorrer uma contaminação cruzada (Figura 2). 
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Resultados semelhantes ao item condições de higiene dos manipuladores foram descritos 

por Campos & Paiva (2012) em pesquisa realizada sobre a condição higiênico-sanitária de 

pescado comercializado em feira no município de Manaus. No item referente ao 

acondicionamento foi possível verificar que o pescado comercializado encontrava-se 

expostos em bancadas sujas em temperatura ambiente, e quando acondicionados em caixas 

de isopor em condições insatisfatórias (Figura 3). Pinto et al. (2012) mostram resultados 

semelhantes quanto ao acondicionamento e estado de conservação do pescado em pesquisa 

intitulada Avaliação das condições higiênico-sanitárias das bancas de comercialização de 

peixe no mercado do peixe na cidade de Teresina-PI. Na avaliação visual foi possível 

observar algumas características sensoriais comprometidas.  

 

 

 
Figura 3 – Condições insatisfatórias de acondicionamento. 

 

As condições higiênico-sanitárias satisfatórias no pescado é um aspecto importante para a 

qualidade do produto final. Após preenchimento do check-list todos os itens analisados 

nenhuma barraca apresentou “Conformidade” (C). A comercialização de pescado na feira 

do município de Itapecuru Mirim - MA apresentou graves problemas higiênico-sanitários, 

comprometendo a qualidade do produto, e podendo acarretar danos à saúde do consumidor. 

Evidenciando a necessidade de adoção de medidas que visem melhorar a comercialização 

desse produto, como orientações, e capacitações para comerciantes e manipuladores. 

Figura 1 – Condições higiênico-sanitária 

insatisfatórias apresentando sujidade nos 

utensílios. 

Figura 2 – Condições de higiênico-sanitária 

insatisfatórias do manipulador. 
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A Leishmaniose Visceral (LV), ou calazar, é uma doença crônica grave, potencialmente 

fatal para o homem, cuja letalidade pode alcançar 10% quando não se institui o tratamento 

adequado (GONTIJO, C.M.F. & MELO, M. N., 2004). O agente etiológico da LV é um 

protozoário da família Trypanossomatidae, gênero Leishmania donovani pertencente ao 

complexo Leishmania donovani (ALVES, A. L.; BELVILAQUA, C. M. L.; FRANCO, 

S.O., 1998). O município de Itapecuru Mirim – MA tem ao longo dos anos apresentado 

casos periódicos de Leishmaniose Visceral Humana. Caracterizando-se de acordo com os 

critérios adotados pelo Ministério da Saúde como município de transmissão intensa. Diante 

disso, o presente trabalho teve como objetivo realizar um levantamento epidemiológico de 

casos notificados de Leishmaniose Visceral Humana em bairros do município de Itapecuru 

Mirim – MA entre 2011 e 2013. A pesquisa foi realizada junto a Secretaria de Saúde do 

município de Itapecuru Mirim – MA, onde foi realizado um levantamento de casos nos 

bairros e povoados com maior incidência de Leishmaniose Visceral humana entre 2011 e 

2013. O levantamento foi realizado através de documentos já existentes, porém 

atualizados, pelos órgãos públicos de saúde como a Secretaria Municipal de Saúde, Setor 

de Vigilância em Saúde e Vigilância Epidemiológica através do Serviço de Zoonoses. 

Nosso estudo nos permitiu verificar que no período de 2011 a 2013 foram notificados 21 

casos de Leishmaniose Visceral Humana no município de Itapecuru Mirim – MA. Sendo 8 

casos em 2011, 5 casos em 2012 e 8 novos casos em 2013 (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Número de casos de Leishmaniose Visceral Humana no município de Itapecuru 

Mirim – MA entre 2011 e 2013. 

 

ANOS 

 

2011 2012 2013 TOTAL 

 

Nº DE CASOS 

 

8 

 

5 

 

8 

  

21 

Os bairros que apresentaram maior incidência de Leishmaniose Visceral Humana foram 

Torre com 3 casos no ano de 2011, 4 casos em 2012 e 5 casos em 2013 correspondendo a 

12 casos em um total de 21 casos entre 2011 e 2013 em todo município. O segundo bairro 

a apresentar a maior incidência foi o bairro Malvinas com 4 casos sendo 2 casos ocorridos 

no ano de 2011 e 2 casos no ano de 2013, seguido do bairro Centro com 2 casos no ano de 

2012 (Figura 1). 
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Figura 1 – Distribuição de casos de Leishmaniose Visceral Humana em bairros do 

município de Itapecuru Mirim – MA entre 2011 e 2013. 

 

Resultados inferiores ao nosso estudo foram encontrados por Anette (2010) em pesquisa 

feita a cerca da distribuição de casos de LVH em municípios do Norte do Estado do 

Tocantins com 18 casos no município de Tocantinópolis (TO) no período de 2007 a 2010. 

Com 17 casos no município de Nova Olinda (TO) no mesmo período de estudo. 

Resultados superiores foram encontrados na mesma pesquisa quanto à distribuição de 

casos de LVH em municípios do norte do Estado do Tocantins com 769 casos no 

município de Araguaína (TO) no período de 2007 a 2010. Nossa pesquisa Confirma os 

dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2014) em que apresenta o Maranhão como uma 

das áreas de transmissão da doença. Os dados obtidos neste trabalho nos permitiu concluir 

que está ocorrendo um aumento significativo de casos de leishmaniose visceral humana no 

município de Itapecuru Mirim – MA. Desse modo, acredita-se que seja necessário o 

desenvolvimento e implantação de políticas públicas que visem à prevenção e controle 

constante dessa patologia. Cabe também buscar medidas preventivas de orientação à 

população como orientar os moradores a tomar medidas higiênico-sanitárias e ambientais 

para evitar a proliferação do mosquito, identificar cães suspeitos de calazar e notificar ao 

serviço de zoonoses para este realizar a triagem e o exame clínico desses animais a fim de 

diminuir a propagação da doença no município. 

 

Palavras–chave: Incidência. Levantamento. Humano. 
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É de fundamental importância que alimentos de origem animal sejam incluídos na dieta 

humana. Porém segundo Szarfarc (1990), a produção desses alimentos é de alto custo, o 

que, aliado ao baixo poder aquisitivo de populações em vias de desenvolvimento, limita o 

consumo a níveis abaixo dos recomendados. Segundo Silva (2005) a carne, o leite e os 

ovos constituem as fontes básicas de proteína animal, mercê, sobretudo do seu valor 

biológico. São incluídos na definição de alimentos de origem animal não apenas os 

produtos em natureza, como também estes mesmos produtos processados. Comer 

alimentos variados é saudável, principalmente por crianças que para crescer com saúde, 

precisa, dentre outras coisas, que se alimente bem. Objetivou-se com a pesquisar levantar 

dados sobre quais produtos de origem animal são inseridos na merenda escolar em escolas 

públicas de São Luís.  A coleta de dados ocorreu em Dezembro de 2013 e se deu por meio 

de entrevista pessoal com aplicação de questionários nas escolas escolhidas de forma 

aleatória, as perguntas foram direcionadas às diretoras e chefes da cantina. O questionário 

continha perguntas sobre a quantidade e faixa etária dos alunos, oferecimentos dos 

alimentos (tipo, frequência, subprodutos), resposta dos alunos ao oferecimento (se 

deixavam sobrar, se repetiam), como o alimento era adquirido e como o alimento era 

oferecido (acompanhado, mistura) e sua importância, em seguida os dados coletados foram 

analisados no Microsoft Office Excel.  A média de alunos das 20 escolas entrevistadas foi 

de 400 alunos, com faixa etária compreendida entre 06 e 15 anos. 15% das escolas 

funcionavam em tempo integral com programa do governo. Todas as escolas entrevistadas 

ofereciam alimentos de origem animal aos alunos. Segundo Schmit et al. (2008) a cantina 

deve ser um espaço que reforce e estimule a prática de hábitos alimentares saudáveis. 

Conforme mostra a Figura 1 em relação à frequência 15% ofereciam diariamente, neste 

caso as escolas em que funcionava o programa em tempo integral, 55% duas vezes por 

semana e 30% três vezes por semana. As únicas carnes oferecidas eram a de frango 75% e 

a bovina 25% (Figura 2). O frango declarado como o mais consumido possui em sua 

composição vitaminas como A, B1, B2, B6 e B12 que são importantes e nutrientes como 

Zinco e Ferro que também se encontra na carne bovina, prevenindo a anemia e possui 

muitos outros benefícios. Além dessas carnes, ovos e leite eram oferecidos em todas as 

escolas. Quanto aos subprodutos todas as escolas ofereciam todos, sendo 29% almôndegas, 

26% linguiça, 17% empanado, 11% salsicha, 9% carne de hambúrguer, 8% bacon 

conforme demonstração na Figura 3. Estes alimentos são oferecidos pelas escolas 50% 

como mistura 20% separados como prato principal e 30% das duas formas. 
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Figura 1 - Frequência do oferecimento de alimentos de origem animal na merenda escolar, 

São Luís 2014. 

 

 
Figura 2 - Tipos de carnes oferecidas na merenda escolar, São Luís 2014. 

 

 
Figura 3 - Subprodutos de origem animal inseridos na merenda escolar, São Luís 2014. 

 

Segundo Domene (2008), promover educação alimentar e nutricional exige a compreensão 

de limites como a resposta dos alunos, a qualificação do nutricionista e a qualidade da 

refeição servida na escola. A resposta dos alunos ao oferecimento dos alimentos era 

variável dependendo principalmente do cardápio, sendo que na maioria das vezes eles 

comem tudo, às vezes repetem e raramente deixam sobrar. Em relação à resposta de 

repetir, nem sempre é permitido nas escolas devido talvez à demanda dos alunos. Quanto à 

forma como são adquiridos 85% é enviado pelo governo para as escolas e 15% comprados 

na feira. Quando perguntadas sobre a importância dos alimentos de origem animal para as 

crianças, 100% das responsáveis pela cantina das escolas disseram ser importantes, e o 

porquê seria 50% muitas das vezes é a única refeição de algumas crianças, 35% dizem 

fazer bem ao crescimento e ao aprendizado e apenas 15% consideram às questões 

nutricionais. Com a pesquisa verificou-se que embora todas as escolas entrevistadas 

insiram produtos de origem animal no cardápio da merenda escolar, a frequência do 
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oferecimento ainda tem sido baixa. Visto a importância desses produtos na alimentação 

desta categoria bem como a condição financeira de algumas destas crianças, é preciso 

implantação de programas por parte do governo para que esses alimentos sejam cada vez 

mais incluídos na merenda escolar, não só na forma processados industriais, mas também 

em sua forma in natura. 

 

Palavras–chave: alimentação; crianças; inserção. 
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6.4 CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

6.4.1 Química 
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A maneira como a disciplina química é abordada nas escolas pode ter contribuído para 

concepções distorcidas dessa ciência, uma vez que os conceitos são apresentados na 

maioria das vezes aos nossos alunos de forma puramente teórica. A aprendizagem é muito 

mais significativa quando os novos conteúdos são incorporados às estruturas de 

conhecimento do aluno e adquire significado para eles a partir da relação com seu 

conhecimento prévio. (AUSUBEL,1992).  Segundo Chassot (1995), a função e o papel dos 

educadores não podem ser resumidos como um instrumento de divulgação dos conceitos 

científicos, mas deve ser entendida e exercida como o mediador entre as ciências e a sua 

significação para as diversas culturas. Dessa forma os docentes exercerão o papel de 

divulgadores dos benefícios e dos vários aspectos que relacionam os conteúdos das 

ciências com a sociedade, e principalmente, formadores de uma sociedade capaz de 

analisar criticamente o mundo a sua volta. É necessário que as clientelas das disciplinas de 

ciências não apenas aprendam a perceber melhor o mundo com o conhecimento científico 

que adquirem nas escolas e universidades, mas também sejam responsáveis pelas 

transformações que lhes são necessárias. Muitos estudantes de química dominam muitos 

conceitos químicos, mas não são capazes de discutir o conhecimento científico e aplicá-los 

para resolução de questões reais que fazem parte do seu dia-a-dia. Pode-se afirmar que o 

não desenvolvimento desta competência é causado pela falta de um recurso didático que 

torne a matéria lecionada prazerosa e útil na visão do aluno (CHASSOT, 1992). O uso de 

recursos didáticos relacionados ao cotidiano dos discentes é uma das principais formas de 

despertar o interesse dos mesmos pelo aprendizado do conteúdo, pois traz para sala de aula 

seu conhecimento prévio como mecanismo de observação e entendimento do mundo que o 

cerca. As formas de contextualização das disciplinas vêm sendo discutidos por muitos 

autores com base nos PCN´s e por meio da aplicação de novas metodologias, dentre elas 

pode-se citar: vídeos, o uso de modelos moleculares, revistas, jogos, jornais e outros. Aulas 

contextualizadas contribuem de forma fundamental no processo do ensino aprendizagem 

dos discentes, pois estimulam a curiosidade e despertam o interesse dos alunos pelo 

conteúdo abordado, bem como a busca de novos conhecimentos relacionados à temática 

discutida em sala. (CRUZ et. al, 2011). A Química é uma disciplina que faz parte do 

programa curricular do ensino fundamental e médio. A aprendizagem de Química deve 

possibilitar aos alunos a compreensão das transformações químicas que ocorrem no mundo 

físico de forma abrangente e integrada, para que estes possam julgar, com fundamentos, as 

informações adquiridas na mídia, na escola, com pessoas, etc. A partir daí, o aluno tomará 

sua decisão e dessa forma, interagirá com o mundo enquanto indivíduo e cidadão (PCN's 

MEC/SEMTEC, 1999). De acordo com Bernardelli (2004), muitas pessoas apresentam 

dificuldade para o entendimento das matérias químicas pela falta de uma relação do 

conteúdo com o cotidiano. Para esse fim destacam-se os rótulos como forma de chamar a 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  1250 

atenção dos alunos para vários aspectos que envolvem as matérias de química, como 

nomenclatura, tabela periódica, fórmulas químicas, concentrações, funções orgânicas e 

inorgânicas, estados da matéria, conservantes, toxicidade e muitos outros. Os rótulos 

podem se aplicados nas aulas de químicas nas mais diversas áreas, como química geral, 

físico-química, química inorgânica, química orgânica, química analítica além de áreas 

relacionadas como física, química de alimentos, farmácia ou biologia até mesmo em várias 

engenharias, pois fornecem informações que facilmente se aplicam a essas áreas e são uma 

importante ferramenta no sentido de tornar as matérias mais próximas da realidade além de 

dispensar a realização de atividades práticas. Rotulagem nutricional é toda descrição 

destinada a informar o consumidor sobre as propriedades nutricionais do alimento. Os 

rótulos alimentares têm como função de facilitar, orientar e possibilitar a escolha de 

alimentos saudáveis a partir das informações contidas nos mesmos com isso incentivar a 

uma redução dos índices de sobrepeso, obesidade e doenças crônicas degenerativas 

associadas aos hábitos alimentares da população. Deste modo favorecendo escolhas que 

promovam o consumo de uma dieta mais equilibrada e saudável.  Objetivou-se com este 

trabalho apresentação de resultados alcançados a partir de uma serie de atividades didáticas 

realizadas em uma turma do 1° ano do Ensino Médio da Escola C. E. E. Gonçalves Dias 

(Caxias/Ma). Usando a rotulagem como assunto contextualizado. A turma era formada por 

19 alunos onde a idade media varia de 15 a 17 anos.   As atividades foram realizadas no 

terceiro bimestre ao final do assunto Funções Inorgânicas, e compararam essas funções 

com alimentos por meio da observação de rótulos. Dando inicio com uma aula expositiva e 

participativa (duração de 90 minutos) ministrada por mi Adriane da Silva Sena acadêmica 

de química licenciatura e supervisão do técnico de estágio, que também era professor da 

turma, foi mostrado como deve ser constituído um rótulo, de acordo com as especificações 

da ANVISA. Na aula seguinte, foram analisados os seguintes produtos: catchup, 

margarina, bolacha doce, maionese, refrigerante de cola, salsicha. Também foram 

analisados diversos aspectos como informação nutricional e tipos de embalagens. Onde os 

alunos analisaram os itens acima e tentaram identificar funções de cada componente no 

alimento. A maior dificuldade encontrada na sala de aula, foi identificação dos corantes 

presentes nos alimentos. Já que muitos não sabiam para que os mesmo serviam. Foi 

passado um trabalho de pesquisa para terceira semana de aula com intuito de esclarecer as 

dúvidas que os alunos ainda tinham. Concluiu-se portanto que os alunos demonstraram 

interesse e foram muito participativos, pois estavam completamente envolvidos na 

construção desses conhecimentos  

 

Palavras – chave:  Rótulos; didática; alimentos. 
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O butano é muito utilizado como gás de cozinha, esse combustível, obtido através do 

aquecimento lento do petróleo, é um hidrocarboneto gasoso, cuja fórmula química é C4H10. 

O butano é um gás incolor, altamente inflamável, tóxico e inodoro. Por não possuir odor, é 

introduzida uma substância com cheiro detectável nos recipientes com butano (botijões ou 

encanamentos), caso contrário não seria possível detectar um vazamento, dificultando, 

assim, o controle de possíveis acidentes. Por ser altamente inflamável, apresentando grande 

risco de explosão, o butano deve ser armazenado em locais seguros. Além do gás de 

cozinha, o butano é muito comum nos isqueiros, como matéria-prima na produção de 

borracha sintética, aquecimento de saunas e piscinas, além de já ter sido combustível para 

dirigíveis.  A fundamentação desta metodologia analítica desenvolvida está pautada na 

detecção de gás butano no ar atmosférico através de um sensor de condutividade térmica 

acoplada a plataforma Arduino.  Este trabalho tem como objetivo determinar à 

concentração presente no ar atmosférico de gás butano empregando sensor de 

condutividade térmica acoplada a plataforma Arduino,quantificar a presença de gases no ar 

atmosférico, demonstrar a interação eletrônica entre o sensor e o gás butano presente no ar 

atmosférico, demonstrar a praticidade da técnica através do sensor de condutividade 

térmica utilizada nas análises e desenvolver uma metodologia de detecção de gás butano 

presente no ar atmosférico para pesquisas futuras. A exposição a concentrações elevadas 

de Butano podem causar dificuldades respiratórias, anestesia, inconsciência. Maior tempo 

de exposição a concentrações elevadas pode causar asfixia e morte por falta de oxigênio. 

(LIQUIGAS 2013) Pode diminuir a concentração de oxigênio e causar o aumento da 

frequência cardíaca e do fluxo de ar, fadiga anormal, vômito, convulsões, colapso 

respiratório e a morte. Arduino é uma plataforma microprocessada que utiliza 

microcontroladores da empresa ATMEL.  Os principais são ATmega128 e ATmega328, 

ATmega2560.  Segundo Werneck (2009) a plataforma arduino busca atingir um grande 

numero de pessoas, entusiastas de eletrônica ou hobbysta para desenvolver projetos com 

qualidade, porem de uma forma fácil e de valor acessível. Essa plataforma beneficia um 

grande numero de pessoas com conhecimento em programação, mas sem conhecimento em 

eletrônica, que podem realizar experimentos num equipamento pratico. O Arduino é ideal 

para iniciantes que desejam resultados rápidos, pois foi desenvolvido em ambiente 

educacional. Com ele é possível desenvolver objetos interativos independentes ou 

conectados a softwares do computado. Sensores e detectores são componentes eletrônicos 

que permitem a um equipamento eletrônico interagir com o mundo. (BANZI,2011) , um 

sensor é posicionado a fim de detectar um evento pontual e envia a informação na forma de 
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pulsos elétricos que serão reconhecidos pelo equipamento controlador (BOLZANI,2004). 

A linguagem hostilizada no Arduino é o (IDE) é um programa especial executado em um 

computador que permita a criação de sketches para a placa arduino em uma linguagem 

simples, modelada a partir da linguagem Processing, do qual se faz o upload para a placa 

Arduino. O sketch dirá à placa o que deve ser feito. (BANZI, 2011). O presente trabalho 

baseou-se em fazer uma alerta em casos críticos a fugas de gás (em residências e na 

indústria). É possível detectar o GLP, butano, metano, álcool, hidrogênio, e assim por 

diante. Para montagem do sistema de análise, fez-se necessário o uso de equipamentos 

descritos abaixo. 

 

      
Figura 2- Arduino Uno         Figura 3- Cabo USB        Figura 4 - Sensor MQ2  

 

        
Figura 5- Buzzer      Figura 6- LEDs                   Figura 7- Fios jumpers  

 

Em síntese, a comunicação foi feita através de um sensor cadastrado que por meio de um 

código irá enviar ou receber informações para um microcontrolador e este por sua vez 

passará por comunicação serial, dados para o Arduino Uno para controlar ou atuar como 

detector de vazamento do gás butano neste trabalho o LED é utilizado para indicar o status 

de alguma saída que controla algum dispositivo, tais como o acionamento do sonorizador 

piezzo. A conexão do LED é feita por um resistor de 100 Ω do terra ao catodo e o sinal de 

saída do Arduino no anodo como mostra a figura abaixo. 

 

 
Figura 16– Conexão do LED com o Arduino. 

 

Realizou-se a conexão do sensor de gás MQ2 com o Arduino. O sensor de gás MQ2 

aquece para detectar o vazamento, utilizam-se resistores para calibrar a sensibilidade do 
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sensor. Após a realização de todos os testes é feito um código final que contém a junção 

dos códigos envolvendo o sensor, o LED, o buzzer e seus ajustes, para o proposto neste 

trabalho.  Desde a inicialização deste trabalho, pensava-se no grande desafio a ser 

enfrentado e cumprido, já que o mesmo possui uma multidisciplinaridade nas grandes 

áreas envolvendo mecânica, eletrônica e computação. Este trabalho também simula 

situações que podem ocorrer tanto em residências quanto em indústrias, quando se refere a 

algum vazamento de gás. Os objetivos deste trabalho foram cumpridos em sua 

parcialidade. Visto que o LED foi utilizado para acionar o buzzer que se encontrava pré-

configurado através dos códigos para alarmar a partir de uma determinada concentração. Já 

o sensor por sua vez ao passo que esquentava detectava e quantificava o gás presente no ar 

atmosférico onde os valores foram lidos pelo monitor serial acoplado ao arduino, dessa 

forma o valor médio para as medições foram: (valor médio = 800 ppm).  

 

Palavras-chave: Arduino, Gás butano, Sensor de condutividade térmica. 
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A Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crónica em grande expansão, sendo considerada 

uma epidemia global. A Federação Internacional de Diabetes calcula que no ano 2025 

existirão 380 milhões de diabéticos, o que corresponde a 7,1% da população mundial entre 

os 20 e os 79 anos (NUNES, 2010). No Brasil, estudo realizado na comunidade brasileira 

mostrou aumento vertiginoso na prevalência do DM, cuja taxa passou de 18,3% em 1993 

para 34,9% em 2000, evidenciando o impacto de alterações no estilo de vida, em particular 

do padrão alimentar, interagindo com uma provável suscetibilidade genética (GIMENO, 

2000). São dois os principais fatores que influenciam o risco das complicações diabéticas: 

a duração da doença e o grau do controle glicémico (PENNATHUR & HEINECKE, 2004). 

Estas observações deram origem à hipótese de que a glicose medeia muitos dos efeitos 

deletérios da diabetes. Embora isto pareça ser uma banalização de um processo complexo, 

esta hipótese ganhou um forte apoio com ensaios clínicos realizados em diabéticos tipo 1 e 

tipo 2, verificando-se que o estreito controle da glicemia reduziu drasticamente a 

incidência de aterosclerose, retinopatia, nefropatia e neuropatia (HADI & SUWAIDI, 

2007, NATHAN et al., 2009). A adesão do doente a uma dieta rigorosa e a medicação na 

maioria das vezes torna-se muito difícil, sendo necessário implantar políticas de divulgação 

científica e intervenções educacionais as pessoas acometidas por Diabetes. O objetivo 

deste trabalho é analisar a presença de carboidratos nas frutas jambo (Syzygium jambos), 

carambola (Averrhoa carambola L.), e caju (Anacardium occidentale) adquiridas em 

plantações de sítios e pomares localizados em São Luís - MA para identificar 

qualitativamente as frutas com os menores índices de carboidratos que possam 

complementar na dieta dos diabéticos. Para execução deste trabalho foram utilizados tubos 

de ensaio, estantes, pipetas, banho Maria entre outros. Para a análise utilizamos as frutas: 

Carambola, Jambo e o Caju. Extraiu-se os sucos das frutas in natura através de uma 

Centrífuga Juicer Mondial 
®
 e para cada amostra foram feitos os testes qualitativos para 

carboidratos de Molish, Seliwanoff e Benedict. Para o teste de Molish pipetou-se para o 

primeiro tubo de ensaio, 2 ml do suco de jambo, no segundo tubo 2ml do suco de 

carambola e no terceiro tubo 2ml do suco de caju. Em seguida acrescentou-se 5 gotas da 

solução alcoólica de - naftol e pipetou-se cuidadosamente 2 ml de ácido sulfúrico 

concentrado com o tubo inclinado, deixando o ácido escorrer pelas paredes sem agitar em 

cada tubo. Para os testes com Seliwanoff e Benedict pipetou-se 1ml da amostra e 3ml do 

reagente para cada tubo, em seguida foram levados a banho Maria durante 5mim.  O 

Molish é uma reação geral para monossacarídeos que determina a presença de carboidratos 

em material biológico. Esta reação é considerada geral para os carboidratos, e não é 

específica, pois se processa com outras substâncias, entretanto a sua reação negativa indica 

a ausência de carboidratos. A reação de Seliwanoff é uma reação para distinção de cetoses 

e aldoses sendo específico para a frutose. Os carboidratos redutores identificados pelo 

reativo de Benedict possuem grupos aldeídos ou cetonas livres ou potencialmente livres, 
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sofrendo oxidação em solução alcalina de íons metálicos como o cobre. Os íons cúpricos 

(Cu
+2

) são reduzidos pela carbonila dos carboidratos a íons cuprosos (Cu
+1

), formando o 

óxido cuproso (Cu2O), que tem cor vermelho tijolo. A glicose é oxidada a ácido glicônico, 

reduzindo íons cúpricos a íons cuprosos. Desse modo verificou-se que as três frutas 

avaliadas apresentaram resultados positivos para o teste de Molish como era esperado uma 

vez que este teste é geral para carboidratos, entretanto podemos observar uma positividade 

maior para o jambo (+++), seguido pelo caju (++) e pela carambola que demonstrou ter 

uma menor quantidade de carboidratos (+), sendo, portanto essas duas ultimas frutas 

recomendadas para consumo pelos diabéticos (Figura 1). No teste de Seliwanoff foi 

possível verificar que dentre as três frutas analisadas o jambo possui menos cetoses 

(frutose) (+), seguido do caju (++) e da carambola (+++) que apresentou a maior 

quantidade de frutose, a frutose quando ingerida é inicialmente metabolizada no fígado, 

sem a presença de insulina, tornando-a importante para pessoas diabéticas e que possuem 

hipoglicemia ativa, pois ajuda a evitar os picos de altos e baixos do sangue. (Poder de Cura 

dos Sucos, p. 20,21) Dentre os carboidratos redutores a carambola apresentou os maiores 

índices de positividade, seguido pelo caju e pelo jambo como demostrado na Tabela 1. 

 
Figura 1: Características qualitativas observadas nos testes de Molish (I), Seliwanoff (II) e 

Benedict (III) para as frutas: Jambo, carambola e caju, respectivamente. 

 

Tabela 1. Testes realizados para a identificação glicídios. (+) Fracamente positivo; (++) 

Positivo; (+++) Fortemente positivo. 

 

A Diabetes é uma doença que apresenta poucos sintomas como sede, fome e urina 

em excesso o que pode tornar difícil o diagnóstico da doença que só pode ser feito através 

do exame de sangue. Podem ocorrer também perda de peso, visão embaçada, infecções 

repetidas na pele ou nas mucosas, feridas que demoram a cicatrizar, cansaço inexplicável e 

dores nas pernas. Se uma pessoa apresentar mais de um desses sintomas deve consultar um 

médico que vai pedir os exames necessários para fazer o diagnóstico e tratamento que 

inclui uma dieta balanceada rica em frutas com baixo teor de carboidratos. Assim sendo, 

dentre as frutas analisadas qualitativamente recomendamos o consumo da carambola 

seguido do caju por apresentarem os menores índices de carboibrados e do jambo para 

casos os de hipoglicemia.  

 

 

Palavras-chave: Carboidratos, Diabetes, Frutas. 
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O consumo de leite informal no Brasil é uma prática comum, associada a fatores culturais, 

regionais e sociais. Apesar do perigo que este tipo de produto pode representar para a 

saúde dos consumidores, fatores como praticidade, preços baixos, cultura regional, além da 

crença de que o produto vindo direto do produtor é mais saudável que o industrializado são 

as justificativas comuns para o consumo de leite in natura (BERSOT et al., 2010). A 

comercialização clandestina de leite é preocupante, sendo que as dificuldades para o seu 

combate dependem do grau de desenvolvimento do país, principalmente aos padrões 

culturais e aos problemas econômicos (ROBINSON, 1987). Cerca de 60% do leite 

produzido são controlados pelos serviços oficiais de inspeção, dos quais aproximadamente 

55% são comercializados na forma fluida (leite pasteurizado e UHT), 20% são 

transformados em pó, 20% em queijo, 5% em iogurte e sobremesas lácteas e 5% em outros 

produtos (cremes, doce de leite, manteiga). Os outros 40% são consumidos pelo mercado 

informal, sem qualquer fiscalização higiênica, física ou sanitária (SILVA, 2005). 

Objetivou-se com este trabalho analisar a qualidade do leite comercializado em Caxias-

Maranhão quanto aos critérios de estabilidade térmica: pH, prova do álcool, prova do 

alizarol e teste de cocção e emitir parecer sobre a possibilidade dos leites testados poderem 

ou não ser pasteurizados e com isso se ter um retrato pontual das condições sanitárias do 

leite comercializado. As amostras de leite bovino foram adquiridas de pequenos produtores 

da cidade de Caxias-MA e adjacências. As amostras foram coletas pela amanhã durante a 

comercialização, colocadas em recipientes asséptico em bolsa térmica e transportadas para 

o laboratório de Química do CESC-UEMA e realizados os teste mais rápido possível 

(Figura 2).  Através desta avaliação verificou-se que a venda e compra informal de leite na 

cidade de Caxias – MA é um habito normal da população, sendo vendido regulamente nas 

ruas, residências e comércio como mostra na Figura 2. 

 
Figura 1 - Forma de distribuição do leite 
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Em relação à qualidade das amostras de leite cru comercializado em Caxias – Ma os 

resultados deveriam seguir os padrões estabelecidos pelo Regulamento Técnico de 

Produção, Identidade e Qualidade do Leite Cru Refrigerado (BRASIL, 2002). As analises 

da amostra coletada durante um mês estão apresentados na Tabela 1. Das 15 amostras 

analisadas seis apresentaram resultados positivo ao teste de alizarol e álcool. Desta forma 

40% das amostras testada estavam impróprias para pasteurização e com isso impróprias ao 

consumo humano. O teste do alizarol é utilizado rotineiramente em plataformas de 

recepção de leite de laticínios e cooperativas, apresentando resultados rápidos para a 

indicação da acidez e estabilidade térmica do produto recebido. Quando o leite apresenta-

se instável termicamente, são gerados transtornos durante o processamento do leite, 

resultando na foculação, além de prejuízos consideráveis em virtude do descarte (SILVA et 

al; 2006). O pH de 87%  das amostra variaram de 6,6 a 6,8 e 13%  6,94 a 6,98. O pH do 

leite recém ordenhado de uma vaca sã pode variar entre 6,4 a 6,8, e também pode ser um 

indicador da qualidade sanitária e da estabilidade térmica do leite. Nos casos graves de 

mastite, o pH pode chegar a 7,5 e na presença de colostro, pode cair a 6,0. Todas deram 

negativo ao teste de cocção sendo que a maioria dos consumidores após adquirirem o 

produto ferve o mesmo para o consumo dessa forma não é possível avaliar a qualidade do 

leite. A possível falta de higiene, problemas relacionados ao manejo alimentar dos animais, 

falta de refrigeração e a provável fraude por adição de água foram os principais problemas 

observados. 

 

Tabela 1 - Resultados das análises dos parâmetro de estabilidade térmica do leite ’in 

natura” comercializado na cidade de Caxias – MA no mês de setembro de 2014 

Amostra pH Teste de 

Alizarol 

Teste de Álcool Teste de 

Cocção 

A 6,75 - - - 

B 6,83 - - - 

C 6,98 - - - 

D 6,78 + + - 

E 6,86 - - - 

F 6,86 - - - 

G 6,79 + + - 

H 6,94 - - - 

I 6,65 + + - 

J 6,8 - - - 

L 6,74 + + - 

M 6,72 - - - 

N 6,78 - - - 

O 6,8 + + - 

P 6,79 - - - 
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Figura 2 – Parâmetro de estabilidade térmica A- Teste pH; B – Teste de Alizarol 72%; C – 

Teste de Álcool a 72%; D – Teste de Cocção. 

 

 

Palavras - chave: Leite in natura. Estabilidade térmica. Qualidade do leite. 

 

REFERÊNCIAS 

BERSOT, L. S. et al.Raw milk trade: profle of the consumers and microbiological and 

physicochemical characterization of the product in Palotina-PR region. Revista do 

Instituto de Laticínios Cândido Tostes, Juiz de Fora, v. 65, n. 373, p. 3-8, 2010. 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Portaria nº 1, de 07 de 

outubro de 1981. Métodos analíticos oficiais para controle de produtos de origem animal e 

seus ingredientes. II - Métodos físicos e químicos. Diário Oficial da República 

Federativa do Brasil, Brasília, 13 out. 1981, 2002, p. 19381, Seção 1. 

ROBINSON RK. Microbiologia lactológica. Zaragoza, Acribia. 1987.  

SILVA CAB, Fernandes AR. Projetos de empreendimentos agroindustriais. Viçosa: 

Editora UFV, v. 1. 2005. 

Silva CR, Lopes AA, Silva DR, Gavioli FS, Costa JF, Oliveira GS, et al. Qualidade físico-

química e microbiológica de leite cru refrigerado em tanques de expansão no 

município de Silveirânia, MG. Rev Inst Latic Cândido Tostes. 2006;61(351):201-4. 

 

 

 

A 

D 
C 

B 



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  1261 
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Orientanda: Letícia Almeida da SILVA – Voluntária 

Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – CESI/UEMA. 

 

Orientador: Jorge Diniz de OLIVEIRA 

Prof. Dr. do Departamento de Química e Biologia-CESI/UEMA 

 

Colaboradores:  Lia Lima de OLIVEIRA - Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas, 

CESI/UEMA; Marcelo Francisco da SILVA – Prof. do Departamento de Química e 

Biologia – CESI/UEMA.  

 

Corpos silicosos ou opala biogênica são terminologias usadas para designar compostos de 

sílica hidratada (SiO2.nH2O), com formas e tamanhos característicos, formados pelas 

plantas e animais, nesse conceito são contemplados os fitólitos, frústulas e 

espículas.Fitólitos são corpos silicosos microscópicos amorfos aos raios X, que resultam de 

processos nos quais determinadas plantas superiores depositam sílica intra e extracelular 

após absorvê-la da solução do solo. Neste contexto, encontra-se o estudo dos fitólitos, 

corpos micrométricos de opala silicosa precipitados nos tecidos de vegetais, cuja principal 

função é a sustentação do espécime ( Medeanic et al., 2008). As principais acumuladoras 

de Sílica e produtoras de fitólitos são as Poaceae, mas outras famílias de monocotiledôneas 

e algumas dicotiledôneas também acumulam quantidades expressivas de sílica. As 

deposições de sílica biogênica nos vegetais podem ocorrer em folhas, sementes, frutos, 

raízes e madeira, dentro das células ou na parede celular, e algumas morfologias de 

fitólitos são únicas, sendo assim utilizados na identificação das plantas produtoras no nível 

de família e às vezes de gênero, possibilitando o uso de fitólitos de solos e sedimentos na 

reconstituição de paleovegetações e paleoclimas. O presente estudo objetivou identificar a 

ocorrência de corpos silicosos encontrados em horizontes superficiais de solos oriundos do 

cerrado, para fins de interpretação dos possíveis fatores ambientais responsáveis pela sua 

gênese, tomando como base a literatura especializada. Foram coletadas 8 amostras de solos 

superficiais nas cidades de Carolina e Riachão. Inicialmente as amostras são secas a 

temperatura ambiente para obtenção da terra fina, por peneiramento. Após esse 

procedimento 5g de solo foram acondicionados em cadinhos de porcelana e permaneceram 

na mufla a 500ºC por 5 horas, para remoção da matéria orgânica. O material então foi 

tratado com ácido clorídrico (Hcl 10 cL.L
-1

), durante 1 hora, para eliminação das 

impurezas contidas nas cinzas em uma relação 1:2,5 (cinza: solução). Em seguida a 

amostra foi centrifugada a 1300g por 5 minutos, sendo essa etapa repetida por três vezes 

com Hcl (cL.L
-1

) e outras duas com H2O destilada, descartando-se o sobrenadante em cada 

uma dessas etapas. A fração areia foi retirada passando-se as amostras de solo em peneira 

de malha entre 0,053 e 2,000 mm. A fração silte foi separada da argila por sedimentação e 

a remoção desta feita por sifonamento, a partir de 10 agitações a cada 10 minutos, com 

descarte do sobrenadante. Para a identificação dos corpos silicosos utilizou-se lâminas com 

amostras de silte. Os resultados revelaram (Tabela 1 e Tabela 2) variedade de formas e de 

abundância de corpos silicosos nos horizontes superficiais dos solos nos ecossistemas 

estudados, os principais fitólitos identificados foram bastonetes de tamanhos variados, 

buliformes, corpos silicosos perfurados, fibras no processo de silificação e formas 

retangulares, sendo bastonete o mais abundante e comum aos dois locais.  
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Tabela 1 Quantificação dos fitólitos em Carolina-MA 

Tipo de Fitólito Quantidade 

BASTONETE 16 

BASTONETE SERRILHADO 2 

CORPO SILICOSO PERFURADO 2 

GRÃO DE PÓLEN 2 

TECIDO SILIFICADO 1 

RETANGLE 1 

DIATOMÁCEA RETANGULAR 1 

DIATOMÁCEA 1 

LANCOLATE 1 

BULIFORME 1 

FIBRA 3 

POLYLOBATE 1 

 

Tabela 2 - Quantificação dos Fitólitos em Riachão-MA 

 

Esses morfotipos têm significado taxonômico com a família Poaceae, de ampla 

distribuição geográfica nos diversos ecossistemas. A presença desses tipos de corpos 

silicosos em solos pode estar associada ás condições ambientais onde esses solos se 

formaram. Há uma diversidade natural de morfotipos e abundância de fitólitos nos solos 

estudados, o processo de corrosão em diferentes estágios, o que traz indicativos das 

condições ambientais quando estes se formaram, foi observado em todas as formas de 

fitólitos encontradas, sendo maior nos bastonetes e buliformes. Pôde-se constatar neste 

trabalho a eficiência da utilização dos fitólitos como bioindicadores para caracterização 

ambiental. Através deste, além da observação, podemos constatar determinados tipos de 

vegetação presente utilizando-se também a análise dos fitólitos encontrados no solo. 

Outros fatores, como alto índice pluviométrico, temperatura elevada e atividade 

microbiana, são também decisivos na ciclagem da sílica biogênica e, consequentemente, no 

aporte de ácido monossilícico na solução do solo. 

 

 

 

Tipo de Fitólito Quantidade 

BASTONETE         8 

CORPO SILICOSO PERFURADO         6 

HALTER(BILOBADO)         2 

GRÃO DE PÓLEN         2 

FIBRA         3 

BULIFORME         2 

FIBRA SILIFICADA        1 

ELONGATE EUBINATE        1 
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Figura 1- Tipos de Fitólitos mais encontrados; A- Fitólito Bastonete encontrado no solo de 

Carolina. B- Fitólito Bastonete encontrado no solo de Riachão. 

 

Palavras-chave: Fitólito. Opala. Sílica biogênica.  
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Quantities,Shapes,classification,and aspectra. Rev. Paleobot.Palynol,107:23-53,19 
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6.5 CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

6.5.1 Ciências Sociais 
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ANÁLISE DOS PROBLEMAS DE DRENAGEM URBANA NA LOCALIDADE 

SANTA RITA (ZONA URBANA DE IMPERATRIZ – MA): O CASO DO RIACHO 

CAPIVARA 

 

Orientanda: Mirely Carvalho de ALCÂNTARA –Voluntária. 

Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – CESI/UEMA. 

 

Orientador: Luis Jorge Bezerra da Silva DIAS 

Prof. Assistente I de Geografia Física - UEMA\CESI\DHG. Geógrafo - Mestre em 

Sustentabilidade de Ecossistemas 

 

Colaboradores:  

Amanda Leitão JÁCOME - Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas, CESI/UEMA 

Letícia Almeida da SILVA-  Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas, CESI/UEMA. 

Lia Lima de OLIVEIRA- Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas, CESI/UEMA. 

Débora Gomes MORAIS-Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas, CESI/UEMA. 

 

Através do intenso processo de urbanização das cidades brasileiras, principalmente na 

formação de regiões metropolitanas, foram originados diversos problemas socioambientais, 

especialmente em relação ao comprometimento de seus sistemas de drenagem. As causas 

desses problemas estão na impermeabilização do solo, desmatamento da vegetação, erosão 

e assoreamento, presença de resíduos sólidos despejados em cursos d’água, poluição e 

contaminação hídricas. Todas elas são agravadas, ainda, pela ausência de planos 

urbanísticos específicos e que tem como consequência enchentes que geram impactos 

econômicos e sociais, em todas as atividades e funções da cidade, e praticamente a vida 

dos habitantes. O presente estudo de caso teve como objetivo analisar o comportamento 

geomórfico-ambiental dos sistemas de drenagens pluviais no bairro Santa Rita, zona 

urbana de Imperatriz (MA), tomando como base a literatura especializada e trabalhos de 

campo. Todos os dados coletados foram provenientes de pesquisas em livros, sites da 

internet, artigos científicos e pesquisa in loco. Como procedimentos de abordagem de 

trabalhos de campo foram adotados três pontos de observação dos fluxos de drenagem 

superficial na cidade, porém somente o ponto de estudo 01, Localizado em uma das áreas 

do perímetro urbano do município de Imperatriz, situados nas proximidades da Avenida 

Liberdade e Rua Evaristo da Veiga, Santa Rita, foi aprofundado no estudo.  

 

 
Figura 1 – Características observadas antes e depois do processo de drenagem; A- Local 

antes da drenagem; B – Local com processo de drenagem concluído. 

 

A coleta de dados foi feita por meio de um questionário com 10 perguntas realizado com 

20 moradores do Ponto de estudo 01, que residiam nos locais mais próximos do Rio 
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Capivara. Os resultados mostram que 80% dos moradores já sofreram com as enchentes, e 

uma pequena quantidade de apenas 20% não foram acometidos com as enchentes. A 

grande maioria dos moradores terem sido afetados pelas enchentes é explicada pelo fato da 

comunidade ter construído suas residências com um nível muito baixo, e com o aterro feito 

pelas obras da prefeitura, as casas ficaram num nível menor que o nível da rua. E aquelas 

minorias que construíram as bases de suas casas em um nível mais elevado não sofreram 

com as enchentes.  

 

 
Figura 2- 80% dos moradores já sofreram com as enchentes e 20% não foram acometidos 

com as enchentes. Resultado observado no bairro Santa Rita, cidade Imperatriz/MA, 2014 

 

As drenagens foram realizadas no bairro, com o intuito de minimizar as enchentes que 

aconteciam frequentemente em período de chuvas, contudo, alguns problemas ainda são 

visíveis, no bairro em estudo. Após as drenagens realizadas, observou-se uma grande 

quantidade de lixo domestico.  Sabe-se que os esgotos domésticos e o lixo degradam o 

meio ambiente de uma forma tão agressiva que podemos considerar uma prática sem volta 

e que em contato com as águas dos riachos, ocasiona poluição do lençol freático e 

disseminação de doenças. 

 

 
Figura 3 - Após o processo de drenagem foi observada uma grande quantidade de lixo 

domestico. Resultado observado no bairro Santa Rita, cidade Imperatriz/MA, 2014 

 

Lamentavelmente isso gera um desgaste para a imagem da nossa cidade, destrói habitats 

naturais e contribuindo para o acontecimento de mais enchentes. Sobre as soluções para 

minimizar os efeitos da má drenagem, consideraram que com a construção de mais 

galerias, limpeza e conserto das já existentes, iriam contribuir para que tais eventos não 

aconteçam. Justifica-se assim o estudo com a aplicação de projetos e obras de drenagem no 

bairro como alternativa eficiente, eficaz e econômica, para a remoção das águas pluviais 

excedentes, com vista na minimização dos impactos ambientais, sociais e econômicos no 

bairro e até mesmo em toda a cidade. Por isso é necessária a implantação de obras 
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estruturais (canalização de alguns pontos da macro-drenagem), investimento na 

infraestrutura da cidade (instalação de galerias) e uma educação à população acerca do 

correto gerenciamento dos seus resíduos. 

 

Palavras-chave: Impactos Socioambientais Urbanos; Sistemas de Drenagem; Imperatriz 

(MA). 

 

REFERÊNCIAS 

BOTELHO, M. H. C. Águas de Chuva: das Águas Pluviais nas Cidades Engenharia. 

EDGARD BLÜCHER LTDA, 2ª Ed. rev. e ampl. - São Paulo, 1998. 

CARAMORI, V. Planejamento dos sistemas de drenagem urbana: redes de drenagem, 

2012. 

OLIVEIRA, A; N. Os custos socioeconômicos e ambientais dos impactos da 

urbanização de Imperatriz nos mananciais urbanos – um estudo de caso na micro-

bacia do riacho bacuri, 2005. 

SANTOS, M; ANDRADE, R. Análise dos problemas de drenagem urbana nos bairros 

Vila Operária e aeroporto, Teresina – PI, 2010. 

SOUSA ,D.V;SANTOS,L..A.C. Avaliação geoambiental de Imperatriz –MA: O caso 

do Riacho do Meio, 2006 

TUCCI, C. E. M.; PORTO, R. L.; BARROS, M. T. Drenagem urbana. Porto Alegre. 

ABRH, UFRGS, 1995. 

VALADARES, L. Análise da Drenagem no Perímetro Urbano de Imperatriz -

MA,2010. 

  



XXVI SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIÊNTÍFICA  

Pesquisa e Inovação Integradas ao Conhecimento Acadêmico  1268 

  

6.6 CIÊNCIAS HUMANAS 

6.6.1 História 
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FAVELA DO SAMBA: ENTIDADE POPULAR FORMADORA DAS RAÍZES 

CULTURAIS DO BAIRRO SACAVÉM 

 

Orientando: Jorge Silva dos SANTOS – Voluntário. 

Acadêmico do Curso de História do Programa Darcy Ribeiro – CESITA/UEMA 

 

Orientador: Luís Carlos Mendes RODRIGUES 

Prof. do Centro de Estudos Superiores de Itapecuru Mirim – CESITA/UEMA 

 

Colaboradores: Renêr Bandeira de MELO - Graduando do Curso de História do 

Programa Darcy Ribeiro – CESITA/UEMA; Ana Celia da Costa SOUSA – Graduanda do 

Curso de História do Programa Darcy Ribeiro – CESITA/UEMA; Carlene de Jesus dos 

Santos SILVA - Graduanda do Curso de História do Programa Darcy Ribeiro – 

CESITA/UEMA; Dhenne Kelly Rodrigues do NASCIMENTO - Graduanda do Curso de 

História do Programa Darcy Ribeiro – POLO BREJO/UEMA, Gilmar silva de MEIRELES 

- Graduando do Curso de História do Programa Darcy Ribeiro – POLO BREJO/UEMA. 

 

Tem-se no cenário brasileiro evidenciado historicamente que as políticas públicas não 

atendem às urgências sociais das populações desfavorecidas em áreas periféricas das 

cidades, e, é nesse contexto social que surgem as entidades dos bairros populares como 

desejo coletivo para sua origem suas carências e garantirem condições mínimas de 

sobrevivência. As formas de organização das comunidades desfavorecidas geralmente 

originadas da espontaneidade representam uma força associativa, legitimando um 

patrimônio cultural composto de linguagens, ideias, concepções de realidade e lutas. 

Movimento contra a exploração, a dominação, a violência porque sabem as causas, 

tornam-se o “povo político”, constituem os chamados movimentos sociais populares 

(PALUDO; BEATRICI, 2001, p. 10). Objetivou-se com este trabalho compreender o papel 

social da entidade popular Sociedade Recreativa Escola de Samba Favela do Samba como 

constituinte das raízes histórico-culturais do aglomerado populacional do Bairro Sacavém-

Salina, a fim de fortalecer o elo comunitário e identitário. O estudo tem como eixo 

fundamental as raízes culturais, que subtende a identidade cultural em que um representa 

significadamente base, principio, origem, e outro conhecimento adquirido, saber, valores, 

símbolos, que compõem uma vivencia, isto é, uma identidade singular de um povo. Para 

Arias (2002, p. 103) “a identidade por tanto, é uma construção discursiva.”, partindo-se 

dessa compreensão, pode-se dizer que identidade é a definição do que se é, a que se 

pertence, o que se diferencia e como se estar situado em um contexto socialmente mais 

complexo. Desde o nascimento até a fase adulta, a partir da vivência diária o indivíduo 

incorpora, aprende e assimila a cultura de sua comunidade, de seu povo, assumindo 

características culturais próprias, e essas peculiaridades que vão defini-lo em relação à 

outra comunidade, a outro povo. Esse conhecimento e definição vêm da cultura própria, 

das raízes, pois são elas que determinam o que o indivíduo é.  O primeiro movimento de 

organização popular do logradouro Sacavém, foi a Favela do Samba, que representa rica 

perspectiva sócio antropológica no que trata de conservar estruturas culturais pluralistas 

que se opõe subversivamente à tendência de construção forçada ideologicamente de uma 

única identidade maranhense, firmada sobre a seleção de alguns artigos culturais 

(vantagens dos mais populistas) e a exclusão de outros, por serem menos expressivos, 

conhecidos seus significados somente na comunidade. A sociedade Recreativa Escola de 

Samba Favela do Samba, nessa perspectiva representa significadamente à luta de um povo 

desde 1924, dos agregados que se juntavam lentamente na área dos mananciais, atual 

Bairro Sacavém, localizada a 7 quilômetros do Centro da cidade de São Luís, de tipologia 
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variada oriunda de diversos lugares em busca de empregos como operários na fabrica de 

algodão e na Companhia de Água. Entretanto, por situar-se numa zona periférica da 

cidade, originalmente sofreu o estigma da exclusão e do preconceito, não havendo 

preocupação politica no atendimento às condições de vida, proporcionando a essa 

população a autonomia de originalizar organizações como forma de integração coletiva. 

Baseando-se nos estudos de Batista Botelho (2000) “ as historias do Sacavém e da Favela 

do Samba surgem irmãs, ligadas pelas necessidades básicas de populações carentes que, 

não tendo outros meios, buscaram nas brincadeiras descompromissadas, o lazer que lhes 

restavam para não fazer da pouca sorte uma vida de lamento”. Logo, historicamente a 

Sociedade Recreativa Escola de Samba Favela do Sacavém é a primeira intenção coletiva 

que ao longo da estruturação dessa comunidade veio imprimindo marcas profundas, isto é, 

alicerce, a base, dos conhecimentos construídos, adquiridos e praticados por um povo, as 

raízes culturais. Atualmente conhecida e conclamada pelos populares como a maior e 

melhor escola de samba de São Luís, a Sociedade Recreativa Escola de Samba Favela do 

Samba, fundada oficialmente em 26 de outubro de 1950, que teve seu primeiro desfile em 

1951, pelas ruas do bairro, carrega consigo uma riqueza sem par em termos sócio 

antropológico, pois a mesma tem seus resquícios originários na formação do bairro 

Sacavém a partir de 1924. Tal trajetória a legitima como representante da identidade 

cultural de uma comunidade que a difere das demais em termos de consciência politica 

coletiva, historicamente forjada nos primórdios da formação do logradouro Sacavém. A 

valorização das raízes culturais para um povo ou indivíduo dependerá do significado que 

ela representou no passado e ao presente, para tanto faz-se necessário um entendimento a 

partir da retrospectiva histórica, sobre o inicio do fenômeno, suas etapas de transformação 

em seus diversos significados na vida e na sociedade. A preservação das raízes culturais 

depende da memória, que representa o ato de guardar permanentemente na mente 

vivencias, situações, e fatos que ocorridos no percurso existencial. Nesse ensejo, forma-se 

a memória cultural quando os indivíduos participam dos eventos, encontros comunitários e 

familiares, em que se processa a interação através da comunicação, produzindo 

aprendizagens, experiências, vivencia, proporcionando-lhes riquezas para sua bagagem 

cultural a qual ficará retida na memória. A chave para a preservação das raízes culturais é a 

memória dela sustenta-se a identidade de indivíduo, pois é ela que guarda todas as 

informações pessoais, sociais e coletivas relacionados às suas raízes. Sem memória, não há 

identidade, desaparece a cultura e destrói-se a consciência coletiva, pois, memória e 

identidade asseguram o patrimônio cultural de uma coletividade que representa tudo que se 

foi, o que se é, o que se tem e o que se terá amanhã. “A construção da memória, por sua 

vez, está diretamente relacionada ao sentimento de identidade” como afirma Haigert apud 

Rouston (2005). Um fato importante que elucida a identidade cultural e memória cultural 

do Sacavém, e, do que representa a Sociedade Recreativa Escola de Samba Favela do 

Sacavém numa perspectiva politica coletiva, foi escrito pelo professor Eugênio Araujo 

retratando a retalhação política sobre o carnaval sambista iniciada a partir de 1990, em que 

a Favela do Samba foi a única escola de samba que assumiu publicamente a posição de 

defensora do carnaval sambista na cidade se São Luís, quando se forjava uma campanha de 

desmoralização das escolas de samba pelo abandono do tradicional patrocinador das 

escolas de samba na capital, para investir no carnaval baiano, obrigando-as a “aderirem ao 

carnaval de rua, chegando a desfilarem como blocão durante alguns anos. “só a Favela 

defendeu com unhas e dentes o direito de continuar sendo a escola de samba, numa cidade 

que voltava às costas a esse tipo de agremiação. “Sendo assim, enquanto as outras 

definhavam, a Favela crescia, mesmo em meio a todas as dificuldades”. Portanto o fato 

acima revela que quando se tem a identidade e a memória cultural, sabe-se o valor e o 

significado e autoridade para se posicionar. Essa atitude é forjada pela preocupação de se 
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preservar as raízes, significando manter viva na memória a história, perpetuando-a através 

da transmissão desse conhecimento as gerações futuras, para não esquecerem suas origens, 

suas raízes, pois um povo sem raízes cultural, não é povo é massa facilmente manobrada 

pelos ditames políticos, e em sintonia com Pedroso(1999): “Um povo que não tem raízes 

acaba se perdendo no meio da multidão”. 

 

Palavras-chave: Favela do Samba. Identidade. Memória. 
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6.6 CIÊNCIAS HUMANAS 

6.6.2 Educação 
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UTILIZAÇÃO DO MANGÁ FULLMETAL ALCHEMIST COMO FERRAMENTA 

PEDAGÓGICA NO ENSINO DE QUÍMICA 

 

Orientando: Calebe Borges ROMÃO – Voluntário. 

Acadêmico do Curso de Ciências Licenciatura Habilitação em Química PDR/UEMA. 

 

Orientadora: Marilda de Fátima Lopes ROSA. 
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Colaboradores: Jaciara Sousa do NASCIMENTO – Graduanda em de Ciências 

Licenciatura Habilitação em Química/UEMA/PDR; Hilton Robson Oliveira BASTOS - 
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Mangás são muito atrativos para trabalhar questões diversas como tecnológicas, cientificas 

e sociais para jovens do ensino médio, existem inúmeros prós a favor da utilização desse 

tipo de recurso pelos docentes da área entre alguns deles podemos citar: grande 

popularidade entre os jovens, fácil acesso a esse tipo de material, linguagem pratica e 

dinâmica, discursos contendo textos e imagens. As principais características que levam os 

mangás a temas de debates são os escatológicos e os teológicos cuja as ideologias chamam 

mais a atenção do professor do ensino médio. Este trabalho objetivou caracterizar os 

mangás no âmbito do ensino de química fundamentando as análises em distintas 

modalidades de produção bibliográfica. O trabalho foi aplicado nas turmas A do primeiro, 

segundo e terceiro ano médio da escola Raimundo Araujo em CHAPADINHA 

MARANHÃO, com uma amostra de 70 alunos aplicando o método qualitativo. Depois da 

percepção do alto índice de desinteresse por parte dos alunos e como o mangá aborda 

temas como alquimia, historia da química, simbologia dos elementos químicos a escolha 

do mesmo acabou sendo priorizada tornando assim as aulas mais divertidas e cada trecho 

do material foi escolhido de acordo com o conteúdo que seria abordado em sala, já que o 

mangá possui sua historia própria e cabe ao docente mostrar apenas os principais pontos 

que dizem respeito à química com relação ao conteúdo ministrado sem misturar ambos de 

forma que não venha quebrar essa linha de raciocínio e como foi falado anteriormente um 

dos principais fatores são os textos contento imagens chamativas e interessantes como 

mostrado a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Referencias mostradas na mangá; A – um dos personagens principais 

conhecido como von Hohenheim; B - Phillipus Aureolus Theophrastus Bombastus von 

Hohenheim foi um grande um médico, alquimista, físico, astrólogo e ocultista suíço-

alemão conhecido pelo pseudônimo Paracelso que serviu de inspiração par a criação do 

personagem da trama. 
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Figura 2 – Referencias mostradas na mangá; A – Solf j Kimblee um dos principais vilões 

da historia conhecido pela alcunha de alquimista carmesim que possui nas mãos a antiga 

simbologia química do nitrogênio,oxigênio,fogo,ar,prata,enxofre e esses dois círculos de 

transmutação que servem para trabalhar com os elementos formadores da pólvora,carvão e 

salitre, ou correlatos que sirvam como estopim para explosivos e combustível; B – o 

protagonista Edward Elric fala sobre a ciência e os elementos químicos que compõem o 

corpo humano reforçando ainda mais a abordagem da química. 

 

Todas as turmas em que se realizou o seguinte trabalho tiverem um bom aproveitamento 

em relação absorção e compreensão dos conteúdos ministrados depois da aplicação como 

mostrado na Figura 3 a seguir 

 

 
Figura 3 – principal diferença de aproveitamento mostrada antes e depois da aplicação do 

projeto. 

 

Um dos principais fatores que garantiram o êxito desse trabalho foi o fato que os mangás 

possuem imagens e textos tão atrativos que trazem mensagens de cunho cientifico 

filosófico e moral que acaba cativando os alunos, não só para o aprendizado em química 

mais também habituando os mesmos com a leitura tornando-os assim cidadãos mais 

críticos e leitores e pesquisadores. Existem inúmeros pontos a favor da utilização dos 

mangás pelo professor dessa forma os mesmos poderão mediar suas aulas com um 

conteúdo temático confrontando a realidade com a ficção. Há uma evidente falta de 

pesquisa e informações sobre seu uso no ensino, embora haja um crescente interesse de 

HQs com essa finalidade. Assim, pesquisadores, professores, toda a escola começam a 

voltar seus olhares e suas reflexões também para esse material, despertando a atenção de 

quem busca alternativas para sua prática pedagógica Podemos notar que, a partir das 

Antes 
45% 

Depois 
80% 

 
0% 

 
0% 

Aproveitamento do conteudo pelo alunos  
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reflexões propostas pelas pesquisas acima citadas, não só é possível a realização de 

pesquisas acadêmicas com histórias em quadrinhos como também é fundamental que essas 

pesquisas apresentem dados que apontem sugestões na elaboração  de  metodologias  que  

utilizem  a  HQ  de  forma  a  priorizar  a  reflexão  em Ciência e que eleve a percepção dos 

alunos para além do humor e do entretenimento. 

 

Palavras- chave: mangá, química, ensino. 
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A inserção das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) no ensino de física e 

o avanço da produção científica sobre o tema têm levado educadores e pesquisadores a 

questionarem a suas reais contribuições para a educação (SOUZA E NAZARÉ, 2012). 

Neste sentido, esta pesquisa, de natureza teórica e abordagem qualitativa, busca responder 

à seguinte questão: como os pesquisadores do ensino de física concebem as TICs e 

analisam seu potencial educativo, diante das demandas educacionais impostas pelas 

inovações tecnológicas? Baseia-se na hipótese: O uso das TICs, pelos professores e alunos 

em suas diferentes linguagens, potencializa a aprendizagem, interfere na qualidade das 

práticas pedagógicas e influencia no processo educativo. A Educação é um setor que está 

sendo transformado pelas TICs. Essa transformação é caracterizada pelas mudanças sociais 

e econômicas e pelas possibilidades, alternativas propiciadas pelo desenvolvimento das 

TICs que permitem acesso rápido e distante da informação e produção do conhecimento. 

No contexto desta profusão de mídias, torna-se essencial reconhecer o potencial didático-

pedagógico na utilização das diferentes mídias para o processo ensino-aprendizagem. 

Portanto, tecnologias, práticas educativas e comunicativas são problematizadas e 

contextualizadas na dimensão social e humana em que são produzidas e inseridas. As 

interfaces da educação e comunicação possuem aqui uma pertinente e necessária 

fundamentação, por meio das TICs, para subsidiar processos em que se busca conhecer 

melhor para intervir na melhoria do processo educativo dentro do sistema educacional 

(SANTOS, 2007). Na escola, a tecnologia exige uma mudança ampla. O ensino de 

ciências, em particular o ensino de física, no Brasil é motivo de preocupação. Na rede 

pública de ensino do estado do Maranhão, por exemplo, a carga horária da disciplina de 

física no ensino médio é baixa e, além disso, são poucas as escolas que dispõem de 

estrutura física e laboratorial para atividades experimentais com os alunos. Entendemos 

que a educação científica pode permitir aos estudantes tanto uma formação para o uso e a 

criação de tecnologias de ponta quanto para uma participação consciente e crítica na 

sociedade. (VALIATI, et al, 2010). Para tanto, o objetivo do nosso trabalho é identificar, 

através da revisão sistemática, as concepções dos artigos sobre as TICs no ensino de física 

e suas abordagens educativas. Para desenvolver a pesquisa, fizemos uma busca eletrônica 

de artigos nas revistas Física na Escola e Revista Brasileira de Ensino de Física, no período 

2009 a 2013, que abordaram em seu conteúdo as TICs no ensino de física. Em seguida, os 

artigos foram selecionados inicialmente pelas combinações da palavra “Física” com, por 

exemplo, programa, simulações, tutoriais, multimídia, coleta de dados, internet, etc., Logo 

após, dividimos os artigos em categorias: 1- Uso pedagógico das TICs no ensino de física; 

2- Formação de professores de Física para uso das TICs; 3- Trabalho docente e as TICs no 

ensino de física; Uma vez definida a questão que orientasse e justificasse a pesquisa, 

iniciamos a revisão sistemática, formulando a pergunta a ser respondida, como em 
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qualquer planejamento de pesquisa, a saber: como os pesquisadores de Física concebem as 

TICs e analisam seu potencial educativo diante das demandas educacionais impostas pelas 

inovações tecnológicas? A ênfase da revisão sistemática foram artigos publicados em 

revistas que tratassem diretamente do ensino de física nos anos 2009 a 2013. Revisados um 

total de 66 trabalhos e divididos em categorias os autores foram agrupados por um ponto 

comum em discussão. Observe a tabela 1 abaixo: 

 

Tabela 4 - Categorias e quantidade dos Artigos 

Categoria Pontos em Comuns Nº de Artigos 

1- Uso pedagógico do ensino de 

Física das TICs 

 Estudo interdisciplinar; 

 Educação com 

qualidade; 

28 

2- Formação de professores Física 

para uso das TICs 

 Formação continuada; 

 Cursos de formação de 

professores; 

22 

3-Trabalho docente de Física e as 

TICs 

 Papel do professor 

 Potencial educativo na 

aprendizagem. 

16 

 

A perspectiva desta investigação nos leva a acreditar que a incorporação das TICs no 

ensino física se apresenta como desafio a toda comunidade escolar. Neste sentido, os 

pesquisadores, relacionados na categoria 1- uso pedagógico do ensino de física das TICs 

manifestam suas opiniões sobre as TICs no contexto escolar. Foram destacados dois pontos 

comuns: vinte e nove pesquisadores ressaltam que o professor do ensino de física que 

pretende usá-las tem de refletir sobre a situação e a realidade da comunidade escolar de 

que faz parte, pois os contextos escolares são plurais e diversificados. Na categoria 2 - 

Formação de professores de física para uso das TICs - foram destacados dois pontos em 

comum: vinte e dois pesquisadores que é preciso formar os professores para atuarem num 

cenário em que não podem ser indiferentes às TICs, dada à capacidade destas de modificar 

o modo de viver, de se divertir, de se informar, de trabalhar e de pensar. No cenário 

contemporâneo, cada vez mais haverá necessidade de uma educação permanente que 

explore todas as possibilidades oferecidas pelas inovações tecnológicas. Na categoria 3- 

Trabalho docente de Física e TICs – dois pontos comuns foram destacados: dezesseis 

pesquisadores ressaltam que o advento das tecnologias está redefinindo o perfil do 

professor de física e isto faz com que a formação contínua tenha que fazer parte de seu dia-

a-dia. Na sociedade contemporânea, o professor precisa se apropriar dos recursos 

tecnológicos, cada vez mais presentes no cotidiano escolar. Com os dados das categorias 

pode se responder a questão em relação à revisão sistemática: Como os pesquisadores de 

Física concebem as TICs e analisam seu potencial educativo diante das demandas 

educacionais impostas pelas inovações tecnológicas.  

 

 
Figura 11 - Referente os pesquisadores de Física. 
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De acordo com a concepção dos pesquisadores de Física, podemos concluir que a 

implantação das TICs no ensino de Física representa um dos maiores desafios de inovação 

pedagógica e tecnológica enfrentado por toda comunidade escolar. No entanto, a sua 

integração é um caminho para promover a melhoria no processo educativo. Propiciam 

novas modalidades de ensino, desde que a escola acompanhe as transformações do 

contexto no qual estão inseridas. A responsabilidade pela mudança pertence a toda a 

comunidade escolar, mas o professor de física só conseguirá evoluir se for, ao mesmo 

tempo, professor e aprendiz e criador de ambientes de aprendizagem que permitam a 

produção de novos conhecimentos na sua área. Esta pesquisa ressalta, nas concepções dos 

pesquisadores no ensino de física, os pontos comuns: estudo interdisciplinar; educação 

com qualidade; reprodução do ensino tradicional; formação continuada; cursos de 

formação de professores de física; papel do professor; potencial educativo na 

aprendizagem; interatividade na construção do conhecimento e redes de computadores 

como fatores significativos que podem contribuir para um uso mais construtivo das TICs 

no contexto educacional.  

 

Palavras-chave: Ensino de Física, Inovações tecnológicas, TCIs. 
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Um dos recursos tecnológicos mais utilizados pelos professores são os vídeos,que 

automaticamente está conectado a televisão fazendo com que o aluno sinta - se em um 

ambiente agradável e ao mesmo tempo atrativo, dependendo da forma que é utilizado. Não 

se deve haver um aproveitamento prejudicial sobre a utilização do vídeo como recurso 

educativo, nas quais seriam: preencher o tempo vago do aluno, utilização da mídia sem 

vínculo com o assunto estudado, dentre outros. O vídeo explora, basicamente, o ver,o 

visualizar, o ter diante de nós as situações, as pessoas, os cenários, as cores, as relações 

espaciais (próximo-distante, alto- baixo, direito-esquerda, grande-pequeno, equilíbrio-

desequilíbrio). (MORAN, 1995). Este trabalho tem como objetivo estimular os alunos a ter 

uma visão diferenciada sobre o tema ácido e base, facilitando assim o processo de ensino 

aprendizagem utilizando o recurso audiovisual, vídeo. É possível explicar através de 

vídeos, exemplos existentes no nosso cotidiano que são compatíveis com conteúdos 

ministrados na sala de aula, como por exemplo: chuvas ácidas, poluição de rios e lagos, 

descartes de lixos e resíduos hospitalares incorretos e etc. Entre estes, o projeto enfatiza as 

chuvas ácidas que são comuns nos estados onde há muita concentração de poluentes 

químicos presentes na atmosfera, e prejudicam tanto o meio ambiente quanto os 

agricultores. A chuva ácida é composta por diversos ácidos como, por exemplo, o óxido de 

nitrogênio e os dióxidos de enxofre, que são resultantes da queima de combustíveis fósseis, 

quando caem em forma de chuva ou neve, estes ácidos provocam danos no solo, plantas, 

construções históricas, etc. Ocasionando assim o descontrole do ecossistema. A chuva 

pode também prejudicar diretamente a saúde do ser humano, causando doenças. O presente 

trabalho foi aplicado com 27 alunos da rede pública de ensino médio do C. E. Inácio 

Passarinho, sendo que havia 3 jovens portadores de deficiência auditiva. Foi realizado em 

três etapas. Na primeira etapa ocorreu a explanação do conteúdo ácido - base, na segunda 

etapa utilizou-se o recurso didático, vídeo, com o conteúdo ácido e base, focalizando 

principalmente os compostos que tem na chuva ácida, juntamente com o vídeo foi feito um 

experimento. Na terceira etapa foi feito um questionário com questões de múltipla escolha. 

Utilizaram-se instrumentos que consistem na exibição de multimídia como: uma televisão, 

um aparelho de DVD ou um computador e um data show. Na exibição do experimento 

incide materiais como:garrafa de vidro pequena, fósforo, água, solução de amônia e 

fenolftaleína. Ao chegarmos à escola Inácio Passarinho fomos juntamente com uma turma 

do primeiro ano e com uma interprete de libras que auxiliava três alunos portadores de 

deficiência auditiva para sala de vídeo, posteriormente organizou - se a turma para darmos 

início ao trabalho com uma breve introdução sobre o assunto chuva ácida, onde focalizou - 
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se a formação, os componentes e suas consequências. E dando continuidade ao tema 

apresentou - se um vídeo para dinamizar o conteúdo e reforçar o assunto. Em seguida 

houve apresentação de um experimento que explicava a formação dos gases que contém na 

chuva ácida, com auxílio de um dos alunos. Em alguns momentos houve questionamento 

dos alunos durante a explanação do conteúdo, obtendo assim uma interação professor – 

aluno. Após o termino das apresentações, foi aplicado uma atividade avaliativa com 10 

questões no qual 70% dos alunos responderam corretamente, uma das questões que houve 

maior quantidade de acertos foi: “Quais os componentes da chuva ácida?”, e a questão que 

obteve menor quantidade de acertos foi: “Em torno de que valor o pH da chuva ácida se 

encontra?” onde apenas 30% dos alunos responderam corretamente.O vídeo didático teve o 

resultado esperado tendo em vista ser uma ferramenta facilitadora o que despertou o 

interesse dos alunos, mostrou-se com isso que esse recurso é uma forma de melhorar as 

aulas de química, motivando os alunos. Percebeu-se que 80% dos alunos entrevistados 

aprovaram o recurso vídeo, afirmaram que a compreensão dos conteúdos foi melhor com o 

auxilio desse recurso. As porcentagens de acertos do restante das questões se encontram na 

Tabela 1. 

 

 
Tabela 1 - Porcentagem de acertos das questões respondidas pelos alunos. 

 

Pode - se observar que ao decorrer da apresentação os alunos interagiram através de 

perguntas sobre o assunto abordado e compreenderam melhor o conteúdo devido à 

exposição de um vídeo didático com a complementação de um experimento. Essa 

compreensão foi vista na análise das respostas do questionário, percebeu-se que os alunos 

tiveram um interesse maior com a utilização do vídeo. Em síntese, podemos ressaltar que a 

utilização de recursos didáticos, sendo eles áudio-visual, visual dentre outros, tornam as 

aulas mais divertidas e de fácil compreensão. 

 

Palavras-chave: Recursos didáticos, Àcido- base, Ensino-aprendizagem 
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O uso do lúdico é fato, e sem dúvida fundamental como recurso de ampliação e 

representação do conhecimento.  A utilização do lúdico nas aulas evidencia-se como uma 

atividade que rompe com barreiras disciplinares, torna permeável as suas fronteiras e 

caminha em direção a uma postura interdisciplinar para compreender e transformar a 

realidade em prol da melhoria da qualidade de vida pessoal, grupal e global que contribui 

para a formação na construção de estruturas de pensamento, tornando o processo ensino-

aprendizagem mais eficaz em sua totalidade. Os jogos além de serem fontes de prazer e 

descoberta para o aluno contribuem significativamente para o processo de construção do 

conhecimento do mesmo, atuando como mediadores da aprendizagem. Por isso, é 

importante que haja a utilização dos jogos na sala de aula, pois é uma forma mais dinâmica 

que o professor tem de apresentar os conteúdos, além de proporcionar uma maior interação 

com os alunos e possibilitar o desenvolvimento cognitivo dos mesmos. Além das 

vantagens no aprendizado do aluno, entende-se que essas atividades contribuem para a 

socialização da criança/adolescente.  Pois ao divertir-se o aluno aprende com prazer e, com 

este surge o aprendizado e a melhor fixação de conceitos que, ensinados por um método 

tradicional, são dificilmente fixados com eficácia.  Deste processo surge também o 

interesse pelas ciências, pois são abordadas de maneira divertida e prazerosa.  Através da 

emoção, a criança adquire seqüência de ações diferenciadas e instrumentos intelectuais 

capazes de ir construindo sua diferenciação e compreensão de si mesma e dos outros 

sociais (VASCONCELLOS, 1995, p. 40). Entende-se que o jogo é uma atividade de 

aprendizado diferenciada, porém de objetivos claros no desenvolvimento da apreciação das 

ciências pela criança e pelo adolescente.  Por meio do lúdico há a expressão da criatividade 

e do interesse pelo aprender do aluno. Este trabalho tem como objetivo estimular e 

aperfeiçoar a aprendizagem do aluno de maneira prazerosa para que o mesmo obtenha um 

rendimento melhor na disciplina de química, principalmente com o conteúdo de tabela 

periódica. Desse modo foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa na Escola Estadual Wady 

Fiquene, localizada em Itapecuru-Mirim Maranhão, onde foram entrevistados 30 alunos do 

1º Ano do ensino médio, a coleta de dados foi feita através de um questionário com 

perguntas objetivas referentes à tabela periódica. A partir do resultado da pesquisa foi 

desenvolvido o jogo Baralho Periódico que contém 86 cartas que foram confeccionadas 

com papel cartão e plastificadas, cada carta possui como informação o número atômico, 

família, grupo, configuração eletrônica e o nome do elemento químico. Este jogo foi 

planejado obedecendo à ordem de família, com exceção do grupo B que não foram 

incluídas no jogo como mostra na Figura 1. 
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Figura 1 - Demonstração de algumas cartas do baralho. 

 

Antes da aplicação do jogo foi explanada uma breve explicação do conteúdo de tabela 

periódica, afim de que os estudantes tenham um conhecimento prévio do conteúdo trabalho 

no jogo. Ao iniciar o jogo a turma foi dividida em grupos de 3 alunos, um dos jogadores 

distribuirá as cartas. Cada jogador deverá ter 6 cartas e o restante das cartas deverão ser 

colocadas no baralho. A ordem do jogo obedece ao sentido horário. Logo após, o primeiro 

jogador deverá tirar uma carta no baralho e descartar uma ou a mesma carta, que está dará 

início ao jogo. A partida termina quando o aluno formar 6 pares iguais. A avaliação do 

jogo foi feita através da observação individual de cada aluno, tal como participação, 

empenho no desenvolvimento do jogo e pelo levantamento da opinião dos mesmos 

referentes à assimilação do conteúdo de tabela periódica. O resultado obtido é mostrado na 

Figura 2 onde pode-se observar o rendimento dos alunos após a aplicação do jogo. 

 

 
Figura 2 - Resultado do rendimento dos alunos após a aplicação do jogo 

 

De acordo com esse resultado foi comprovado que os alunos compreenderam o conteúdo 

de tabela periódica de forma fácil e divertida sendo possível suprir as deficiências desse 

conteúdo. Foi perceptível também que a maioria dos estudantes apresentaram mudança de 

74% 

20% 

6% 

Resultado do Rendimento dos Alunos Após à 
Aplicação do Jogo Baralho Periódico 

Alunos que acreditam ter um rendimento 
melhor 

Alunos que acreditam ter um rendimento 
regular 

Alunos que acreditam não ter rendimento 
nenhum 
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comportamento e mostraram-se mais interessados e motivados. Com isso o jogo Baralho 

periódico demonstrou ser uma metodologia motivadora e atraente para melhorar o 

rendimento escolar dos alunos na disciplina de química. Com a aplicação desse jogo foi 

possível comprovar que essa ferramenta lúdica supriu as deficiências de aprendizagem do 

conteúdo de tabela periódica e obteve um melhor rendimento escolar dos estudantes no 

qual os mesmos compreenderam o conteúdo de forma prazerosa. O jogo Baralho Periódico 

demonstrou ser uma metodologia motivadora e atraente, fica evidente que é necessário 

complementar recursos alternativos e lúdicos nas aulas de química para que possa auxiliar 

o professor no ensino desta disciplina motivo o qual este jogo foi criado. 

 

Palavras-chave: Lúdico. Química. Baralho periódico. 
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O LÚDICO EM QUÍMICA: JOGO DE TRILHA COMO INSTRUMENTO 

PEDAGÓGICO. 

 

Orientandas: Jasiane Leal DOURADO; Larissa Rocha MENDONÇA – Voluntárias. 

Acadêmicas do curso de Licenciatura – Habilitação em Química – Programa Darcy Ribeiro 

– UEMA. 

 

Orientadora: Christianne Corrêa de AZEVEDO. 

Prof. Esp. do Programa Darcy Ribeiro/UEMA. 

 

Lúdico é uma palavra originária do latim, “ludus”, que significa brincar. Neste brincar 

pedagógico, estão inclusos os jogos, brincadeiras e divertimentos onde possa ocorrer uma 

aprendizagem significativa e motivacional.
 
O jogo didático é aquele que está diretamente 

relacionado ao ensino de conceitos e/ou conteúdos, organizado com regras e atividades 

programadas e que mantém um equilíbrio entre a função lúdica e a função educativa do 

jogo, sendo, em geral, realizado na sala de aula ou no laboratório.
 
No ensino de química, os 

jogos constituem ferramentas que podem auxiliar o processo de ensino-aprendizagem, 

considerando que os conteúdos tratados nessa disciplina abordam aspectos que requerem a 

abstração por parte dos alunos e que, na maioria das vezes, são difíceis de ser 

compreendidos, visto que a utilização deste recurso pode minimizar essa dificuldade e 

facilitar a compreensão de tais conteúdos. Objetivou-se neste trabalho utilizar o jogo de 

trilha como recurso pedagógico para promover o processo de ensino da ciência química 

enquanto disciplina no Centro de Ensino Barreirinhas, com os alunos do 1º ano do ensino 

médio. Aplicou-se inicialmente um questionário-diagnóstico para 28 alunos, 10 do sexo 

masculino e 18 do sexo feminino, na faixa etária entre 15 a 17 anos e em seguida elaborou-

se o jogo de trilha Química, bem como sua construção, utilizando material de baixo custo, 

desenhada à mão e colagem de imagens relacionadas à química de forma muito atrativa 

para chamar a atenção visual dos alunos participantes dessa proposta. De acordo com o 

gráfico 01 abaixo, dos 28 alunos, 11 responderam que acharam regular a aprendizagem em 

relação ao conceito da disciplina química; 08 bom e apenas 01 ruim (Figura 1). Isso 

demonstra que é preciso trabalhar os assuntos de química de forma contextualizada para 

que os educandos consigam absorver melhor os conteúdos.  

 
Figura 1 -  Conceitos sobre Química 
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Em relação à confecção do material executado nessa proposta, o jogo de trilha (Figura 2) é 

um instrumento de fácil fabricação, pois o jogo pode ser desenhado em papel de todos os 

tamanhos, as casas onde formam o percurso podem também ser sobrepostas em papel, tipo 

cartolinas ou em painéis de lona, o que exige apenas um pouco da criatividade do professor 

e também do próprio aluno. Podem ser abordados vários temas em um jogo ou um tema 

específico, proporcionando assim, a efetivação do aprendizado.  

 
Figura 2 -  Fase de pintura e enumeração da Trilha. 

 

Percebeu-se que a utilização do jogo de trilha para o ensino de Química possibilitou uma 

metodologia dinâmica e essencial para mediar à aprendizagem dos alunos que participaram 

dessa proposta, principalmente no resgate dos conteúdos abordados nas aulas no decorrer 

do ano letivo. Observou-se que durante a aplicação do jogo (Figura 02) houve uma 

integração entre os estudantes e motivação para aprender os conteúdos desta ciência, pois 

através dessa metodologia os educandos se interessaram em conhecer os conceitos no 

momento que eles se esforçaram para enfim tornarem-se vencedores nessa atividade 

lúdica.  

 

 
Figura 3 - Aplicação do jogo 

 

Palavras-chave: Jogo, Aprendizagem, Química. 
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DIAGNÓSTICO DOS RESUMOS DE MONOGRAFIAS DEFENDIDAS ENTRE 

AGOSTO DE 2013 E JULHO DE 2014 SOBRE GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS E ÁREAS AFINS LOCALIZADAS NA SALA DE ESTUDOS RENATO 

BACELAR - CCSA - CAMPUS PAULO VI - SÃO LUÍS (MA). 

 

Orientando: Lucas Carneiro Santos VERAS – Voluntário. 

Acadêmico do Curso de Administração – CCSA/UEMA. 

 

Orientadora: Káty Maria Nogueira MORAIS. 

Profª. Mestre em Administração pela EBAPE/FGV da Universidade Estadual do Maranhão 

– Departamento de Administração CCSA/UEMA. 

 

O tema do presente trabalho versam sobre os trabalhos acadêmicos que abordam sobre 

administração de recursos humanos, atividade profissional privativa dos administradores e, 

portanto um assunto amplo e bastante enfatizado nos trabalhos de conclusão dos cursos de 

administração. A finalidade foi realizar um diagnóstico dos resumos das monografias, que 

relatam sobre Recursos Humanos ou suas sub-áreas, defendidas nos dois últimos semestres 

letivos (segundo semestre de 2013 e primeiro semestre de 2014) pelos alunos concluintes 

do curso de Administração Bacharelado, modalidade presencial, do Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas da Universidade Estadual do Maranhão na cidade de São Luís - MA. A 

metodologia desta pesquisa é de natureza básica, tendo em vista que gera conhecimento 

potencialmente útil para o avanço da ciência, mas não tem aplicação prática prevista. Sob a 

ótica da abordagem do problema é trabalho quantitativo, tendo em vista que a maioria das 

variáveis levadas em consideração é quantificável. Também é uma pesquisa qualitativa, 

visto que foram consideradas variáveis para interpretação qualitativa de referencial teórico 

para selecionar os trabalhos acadêmicos utilizados na amostragem através de termos-

chave. A abordagem qualitativa também figura na comparação dos resumos das 

monografias com a “NBR 6028: Informação e documentação: Resumos - Apresentação” 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Em termos de objetivos, é uma pesquisa 

descritiva, pois descreve características da amostra. Esta por sua vez, foi não probabilística 

com amostras intencionais, resultando em 7 (sete) amostras. No que se refere aos 

procedimentos técnicos foi uma pesquisa bibliográfica, devido à consulta a material já 

publicado, constituído de livros, trabalhos acadêmicos já defendidos e materiais 

disponibilizados na internet. O instrumento de coleta de dados foi a observação sistemática 

da bibliografia e dos resumos. A análise dos resultados indica que todos os resumos dos 

trabalhos em comparação às definições pela NBR 6028 têm características típicas do 

resumo do tipo informativo, visto que em linhas gerais informam finalidades, metodologia, 

resultados e conclusões dos documentos aos quais se referem, as monografias. Em se 

tratando dos aspectos metodológicos dos resumos, nenhum dos resumos deixa claro qual o 

método científico utilizado (dedutivo ou aristotélico, indutivo, hipotético dedutivo, 

dialético ou fenomenológico). Porém, todos os textos informam pelo menos um dado 

metodológico sobre as pesquisas, como a natureza (básica ou aplicada), abordagem do 

problema (qualitativa ou quantitativa), a classificação dos objetivos (exploratória, 

descritiva ou explicativa), o tipo de procedimento técnico (pesquisa bibliográfica, 

documental, experimental, levantamento, estudo de caso, ex-post-facto, ação e 

participante). Ainda em referência ao método, 100% dos resumos apresentaram os 

instrumentos de coleta utilizados (Em relação aos instrumentos de coleta, vale ressaltar que 

três dos sete resumos citam a aplicação de entrevistas, outro resumo cita que houve 

questionamento às pessoas da amostra (sem deixar claro qual foi o instrumento de coleta), 

um resumo cita a observação em campo, outro cita o levantamento documental e por 
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último, um resumo cita a aplicação de questionário). Apenas 28,57% dos resumos citam o 

tipo da abordagem do problema, no caso um trabalho quantitativo e outro qualitativo. 

Outra observação é que todos os trabalhos realizaram pesquisa bibliográfica e estudo de 

caso segundo seus resumos. Porém apenas dois tipos de resumos informam qual/quais 

tipos de estudo de caso foram utilizados: um resumo cita que o estudo de caso fora 

exploratório, descritivo e explicativo, em outro há a informação de que o estudo de caso 

fora apenas exploratório e descritivo. Todos os componentes da amostra redigiram o 

resumo em parágrafo único. Não houve uso de símbolos ou contrações de uso incomum. 

Fórmulas, diagramas ou equações também não figuraram nos resumos. Toda a amostragem 

obedece a NBR 6028/2003 quanto à quantidade de palavras, visto que são resumos de 

trabalhos acadêmicos e por isto devem ter entre 150 e 500 palavras (o menor tinha 160, o 

maior 299 e em média os sete resumos tinham 220,43 palavras). Dois resumos usam três 

termos chave. Três resumos utilizam quatro palavras-chave. E os outros dois resumos 

empregam cinco palavras ou expressões chave. Ao total, incluindo as repetições, foram 

encontradas 28 palavras-chave. Percebe-se que a CEMAR (Companhia Energética do 

Maranhão) é uma empresa que concentra uma parcela de 28,57% do campo de estudo dos 

trabalhos de administração de recursos humanos e áreas afins. Talvez por ser uma empresa 

de grande porte e por ganhar prêmios de referência na área de gestão de pessoas, como o 

“GreatPlacetoWork®”. Concluiu-se que a maioria dos trabalhos discorre sobre “cultura 

organizacional”, “clima organizacional” e “liderança”. Além disso, percebe-se que uma 

boa redação do resumo pode atrair o leitor a consultar futuramente a obra original e 

aumentar as chances dele citar o trabalho acadêmico de terceiros como referência nos seu 

próprios trabalhos. 

 

Palavras-chave: Recursos Humanos. Resumos. Universidade Estadual do Maranhão. 
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A AFETIVIDADE NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM: UM DIÁLOGO 

COM HENRI WALLON 

 

Orientanda: Marcela Meireles ARAÚJO – Voluntária. 

Graduada do Curso de Pedagogia – Licenciatura. 

 

Orientadora: Iris Maria Ribeiro PORTO. 

Profª. Drª. Curso de Geografia – CECEN. 

 

Este é um estudo sobre afetividade e sua implicação no processo ensino aprendizagem. 

Tem como objetivo analisar a afetividade na escola entre professor e aluno estendendo o 

olhar para a gestão, tomando por base sua importância no planejamento e na execução das 

atividades pedagógicas. Foca a analise sobre a atuação e postura dos professores em 

relação aos seus alunos. Fundamenta suas bases teórico metodológicas em Henri Wallon, 

tendo como assertiva o fato de que afetividade é importante para a aprendizagem. Para 

efetivar os estudos, estabelece suas categorias de análise na relação entre a afetividade e as 

bases da Neuroeducação para a compreensão do comportamento da criança e do professor. 

Utiliza como método o Fenomenológico. A pesquisa é do tipo Qualitativa, pois trabalha 

com valores, crenças e significados que não podem ser quantificados. Utiliza como 

instrumento de coleta de dados os questionários específicos sobre afetividade e 

aprendizagem elaborados por Daniel e Michael Chabot (2005).  Utiliza como sujeitos da 

pesquisa, com dez crianças e dez professoras da escola Pedro Alvares Cabral, para analisar 

o fenômeno da relação professor-aluno e sua relação afetiva na formação da pessoa. 

Apresenta como resultado a constatação de que a afetividade se constitui num grande fator 

de aprendizagem e facilitador das relações sociais que se dão na escola. Conclui que há 

necessidade de a escola em sua função social como instituição de formação, exercer o 

papel de educadora e estimuladora das questões afetivas na educação, buscando conhecer 

as bases da Neuroeducação para fundamentar suas práticas pedagógicas para torná-las mais 

efetivas e contextualizadas com a as reais necessidades da criança. Obteve-se como dados 

qualitativos 8 tabelas que descrevem a relação resposta/questão das professoras e dos 

alunos, também obteve-se 29 gráficos que expressam a porcentagem dos dados. A tabela 

abaixo demonstra o primeiro bloco de questões relacionadas ao tema comunicação. Nesse 

bloco de comunicação, as perguntas giravam em torno da proximidade e comunicação 

entre a professora e seus alunos, questionando se existe uma relação de confiança, 

compreensão das emoções e estimulo por parte da professora com seus alunos. Os gráficos 

demonstram o percentual dos conceitos a cada questão. De acordo com os números da 

tabela 1 constatou-se as seguintes porcentagens: 
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Tabela 1 - Comunicação 

 
 

                
Figura 1 - porcentagem conceito 4   Figura – 2 porcentagem conceito 5 

utilizado no primeiro bloco.       utilizado no primeiro bloco. 

 

Wallon, em toda sua teoria faz um alerta sobre a necessidade de se trabalhar com os dois 

aspectos naturais da pessoa, que se completam e ao mesmo tempo contrapõe-se, o afetivo e 

o intelectual. Uma vez que para produzir-se intelectualmente não se deve submeter-se ao 

poder da emoção, pois no “momento da emoção a percepção do real torna-se nebuloso 

dificultando a atividade intelectual” Almeida, (1999, p. 82). A emoção faz parte da vida da 

pessoa, assim como a intelectualidade e dessa relação entre emoção e inteligência depende 

o desenvolvimento da pessoa completa. Ao relacionar a educação e afetividade para 

construção de um ambiente afetivo, constatou-se na escola Pedro Alvares Cabral que os 

objetivos educacionais, bem como a prática pedagógica encontram-se pautadas em 

princípios como confiança, otimismo, paciência e afeto. No entanto, é perceptível a 

predominância dos aspectos cognitivos em relação aos afetivos. 
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              CONCEITO

QUESTÃO
C1 C2 C3 C4 C5 C6

Q1 1 7 2

Q2 2 5 3

Q3 4 1 3

Q4 7 3

Q5 6 4

Q6 2 8

Q7 2 2 6

Q8 1 5 4

Q9 1 3 6

COMUNICAÇÃO: TABELA 1
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6.7 ENGENHARIAS 

6.7.1 Mecânica 
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ANÁLISE E SELEÇÃO DO GRUPO PROPULSOR DE UM DRONE MODELO 

QUADRICÓPTERO 

 

Orientando: João Luis de Meneses BARROS - Voluntário 

Graduado em Engenharia Mecânica – Universidade Estadual do Maranhão- CCT/UEMA 

 

Orientador: Denner GUILHON 

Prof. Msc. do Departamento de Engenharia Mecânica - CCT/UEMA 

 

É notável o crescimento do uso de drones ou Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs), 

principalmente, no reconhecimento de áreas que possam ou não apresentar risco à vida 

humana, como em vigilância de barragens, plantações e regiões de fronteiras. Isso se dá 

graças a maior eficiência e baixo custo desses sistemas em relação às soluções 

tradicionalmente empregadas, como aeronaves tripuladas (GOMES, 2013). Devido a 

projeto aeronáutico tratar-se de estrito compromisso no dimensionamento entre os diversos 

componentes do sistema (RODRIGUES, 2009) buscou na literatura de referência por 

padrões que o projeto deveria seguir, sendo identificado que, para um projeto piloto, o 

modelo de quadricóptero em configuração “X” tem características ideais, tais como: 

Dinâmica de voo bem conhecida, bem como vasta literatura de projetos neste modelo; 

Diferente dos bicópteros e tricópteros, já dispensa uso de servo comandos direcionais, 

contando apenas com a dinâmica dos quatro motores; Melhor compromisso entre 

desempenho/preço final, se comparado com multicópteros com mais motores, tais como 

hexa e octocópteros. Quanto à condição de voo de equilibrado, é necessário que as 

resultantes das forças de sustentação do veículo sejam iguais à força da gravidade. Para 

este projeto considerou-se ainda que a resultantes inerciais das hélices não influenciam 

decisivamente na resultante vertical do quadricóptero, sendo então o somatório de τ 

(momentos angulares) igual a zero.  

 

 
Figura 1- Equilíbrio entre forças de tração e gravitacional 

 

Considerou-se como requisito mínimo para voo do quadricóptero que o mesmo deve 

manter voo equilibrado em 50% do comando do stick de aceleração; esta determinação é 

bastante observada em sistemas comerciais, o que permite uma margem considerável de 

força de tração para demais ações, tais como movimentos de guinada ou avanço, além de 

dar margem de segurança ao fator do sistema ter uma dinâmica não linear. Por equilíbrio 

de forças e considerando o número de motores do sistema, tem-se a seguinte razão para 

voo equilibrado: 

 
(1) 

Onde: 

 - força total requerida das hélices, em newtons; 
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 - peso vazio do quadricóptero; 

 - peso da carga paga. 

 

O componente  foi identificado a partir da análise do peso dos diversos componentes 

que compõe o quadricóptero, sendo estas especificações disponibilizadas pelos fabricantes. 

Os pesos dos diversos componentes que são descritos ao longo deste trabalho e a resultante 

de peso vazio do quadricóptero estão listados na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Listas de componentes embarcados do quadricóptero 

COMPONENTE PESO UN.(g) QUANTIDADE (g) SUBTOTAL (g) 

Estrutura  200 1 200 

Motores 70 4 280 

ESCs 35 4 140 

Hélices 15 4 60 

Baterias 280 1 280 

PESO TOTAL 960 

 

Por ser um veículo multimissão, a carga do quadricóptero não foi especificada, portanto 

optou-se por determinar por implementar no cálculo uma carga paga variável, de 0 a 

aproximadamente 800 gramas, o que é suficiente para caracterizar a maioria dos 

equipamentos que são atualmente transportados por multicópteros, cumprindo também os 

requisitos de projeto. Tomando como base as referências de projeto, fez-se uma pesquisa 

de mercado e levando em conta a necessidade de aquisição de peças de baixo custo, 

decidiu-se tomar como base para o projeto o motor AX-2810Q, que tem especificações 

condizentes com as premissas do projeto: constante de RPM em função de voltagem de 

750Kv, desenvolvendo de 444W a 18.5V e 333W a 11.1V, aceitando baterias de 3-4S Li-

Po. Quanto à análise e seleção das hélices, para determinação do empuxo, optou-se por um 

modelo matemático fundamentado na análise da potência disponível no eixo do motor e na 

eficiência da hélice em função da razão de avanço. A tração estática pode assim ser 

determinada com grande confiabilidade, sendo o modelo resultado de intensas pesquisas 

realizadas por Durand & Lesley (1920) e também validado pro Diehl (1933) com base em 

diversos ensaios estáticos. Para este projeto, levou-se em consideração o histórico de 

multicópteros de mesma classe, além das recomendações do fabricante do motor, levando-

se a escolha da hélice SF 1045, que é um modelo bi-pá de passo fixo, de diâmetro 10” e 

passo de 4,5” por volta. Os parâmetros operacionais das hélices (rendimento para cada 

razão de avanço e a potência no eixo) foram adquiridos através do programa AeroDesign 

Propeller Selector, que tem seu algoritmo de solução baseado no trabalho de Lesley 

(1939). A hélice também tem sua tração reduzida com o aumento da velocidade do ar que 

passa no seu sentido de avanço, principalmente devido maior absorção de energia do 

sistema, como demonstrado no Figura 1-A. 
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Figura 1- A) Curvas de tração das hélices em função da velocidade; B) Curva de tração 

total das hélices em função da voltagem aplicada ao motor, e curvas de tração requerida 

para diversas cargas pagas 

 

Uma vez que o multicóptero não terá elevadas velocidades de subida, pode-se considerar 

de maneira razoável que sua tração disponível é numericamente igual à tração estática das 

hélices em função de diversas velocidades de rotação. Uma vez possuindo também as 

informações sobre a constante Kv do motor e suas especificações, pode-se determinar o 

gráfico mais importante da análise: a tração estática das hélices em função da voltagem 

aplicada no motor (com base na rotação determina pela constante Kv), conforme 

demonstrado no Figura 1-B. Ainda no mesmo gráfico pode ser identificado a tração 

mínima para que o quadricóptero possa alçar em diversas condições de carga paga. Através 

da análise do cruzamento destes dados, pode-se concluir que os valores de tração requerida 

pelo multicóptero são alcançados, partindo da premissa de projeto de que o quadricóptero 

deve elevar carga máxima à aproximadamente 50% de tração disponível pelo comando do 

rádio. 

 

Palavras-chave: Quadricóptero, hélices, dimensionamento. 
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SELEÇÃO DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DA CARENAGEM  DE UM 

VEÍCULO MINI BAJA 
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A carenagem tem como principal característica proteger o pitoto contra objetos que possam 

atingi-lo, mas além disso,  deve também proteger partes mecânicas e elétricas do veículo, 

acrescentar de forma positiva no aspecto visual e melhorar a aerodinâmica. Os materiais 

comumente utilizados para a fabricação da carenagem de um veículo mini-baja são: fibra 

de vidro, fibra de carbono e polipropileno. Porém, neste estudo acrescentamos o 

poliestireno de alto impacto (PSAI), pois é um produto facilmente encontrado no mercado 

local, ao contrário do polipropileno (PP) que não é comercializado no mesmo. Os materiais 

(fibra de vidro, polipropileno e fibra de carbono) escolhidos para este estudo são os mais 

utilizados na carroceria de um veículo mini-baja e além desses o poliestireno. Por isso, 

analisar as suas propriedades no intuito de descobrir o melhor, é essencial. O primeiro fator 

levado em consideração é a resistência do material, pois nas provas tanto dinâmicas quanto 

estáticas  o veículo é analisado e testado ao extremo pelos juízes e por obstáculos 

encontrados  nos locais de prova, inclusive no enduro (corrida de resistência). Outros 

fatores  levados em consieração são a maleabilidade e leveza. Baixa absorção de umidade é 

muito importante, tendo em vista que o veículo deve oferecer proteção ao piloto e a corrida 

é relizada com a pista extremamente encharcada.  Na competição é exigido que o carro 

tenha resistência, leveza, agilidade e, especificamente no caso da carroceria, maleabilidade 

do  material empregado.  Portanto, foi separado estes materiais por permitirem produção 

em moldes simples e baratos, viabilizando a comercialização de peças grandes e com 

baixos custos de produção. Buscou-se selecionar um material que atenda maior quantidade 

possível das características: resistência, peso, maleabilidade, custo, facilidade de 

manutenção e a facilidade de moldagem de peças. A Tabela 1 apresenta as propriedades 

mecânicas mais relevantes para o estudo dos materiais e seus respectivos valores em 

média, assim como nas outras tabelas posteriores. 
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Faz-se necessário estudar cada material de forma individual, para que se possa, em estudo 

posterior, verificar qual o mais adequado ao emprego da carenagem. A expressão fibra de 

vidro pode tanto referir-se à própria fibra, como também ao material compósito Polímero 

Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV). É um material composto da aglomeração de 

finíssimos filamentos de vidro que não são rígidos e são altamente flexíveis. Quando 

adicionado a resina poliéster (ou outro tipo de resina), transforma-se em um composto 

popularmente conhecido como fibra de vidro, mas na verdade o nome correto é Polímero 

Reforçado com Fibra de Vidro (PRFV) “Wikipédia (2011)”. A fibra de vidro permite a 

moldagem de peças complexas e inteiriças, sem emendas, juntas, parafusos ou rebites. 

Possui grade resistência a tração, impacto e flexão. Além disso, é leve, não conduz corrente 

elétrica, não enferruja e tem excelente resistência a ambientes que são altamente agressivos 

a outros materiais tais como o aço. Com o PRVF, os custos de manutenção são baixos 

devido a alta inércia química e resistência a intempéries, inerentes ao material. Já as Fibras 

de Carbono ao serem combinadas com materiais matrizes, resultam em um composto com 

propriedades mecânicas excelentes. A resistência das fibras de carbono à presença ou 

contato direto com produtos químicos corrosivos, e suas estruturas moleculares têm 

permitido seu uso em peças móveis para a indústria automotiva.  Dependendo de sua 

composição, os componentes podem ser utilizados em condições adversas de temperatura e 

pressão “Químico estudante (2012)”. As propriedades do polímero reforçado com fibra de 

carbno (PRFC) dependem das disposições da fibra de carbono e da proporção de fibras de 

carbono em relação ao polímero. O processo pelo qual a maioria dos polímeros reforçado 

com fibra de carbono é feita varia, dependendo da peça a ser fabricada, o revestimento 

requerido, e quantos desta peça em particular vão ser produzidos. O polipropileno é um 

tipo de plástico que pode ser moldado usando apenas aquecimento, ou seja, é um 

termoplástico. Possui propriedades muito semelhantes as do polietileno (PE), mas com 

ponto de fusão mais elevado “Secretaria da educação, Paraná Governo do Estado”.As 

propriedades do polipropileno (PP) incluem: semi-rigidez, translúcido, boa resistência 

química, resistente, resistência a fadiga, boa resistência ao calor e boa ductilidade. Três 

tipos de polipropileno estão atualmente disponíveis. Cada um tem suas especificações 

particulares e custeio. Neste caso, utiliza-se a classificação de Homopolímeros, que pode 

ser usado numa variedade de aplicações diferentes. O Poliestireno de alto impacto (PSAL) 

tem características semelhantes ao polipropileno. Variando o teor de elastômero que é 

incorporado ao poliestireno simples, têm-se os poliestirenos de médio e alto impacto. O 

PSAL tem aplicação comum na termoformagem e termomoldagem, (através  de molde e 

temperatura) no formado desejado “divulgação comercial Vick (2013)”. Suas pricipais  

propriedades mecânicas são: boa resistência mecânica, boa resistência ao calor 

(inflamável), boa ductilidade, maleabilidade, resistência ao impacto, estabilidade química, 

isolante elétrico e etc. Esse material é encontrado facilmente no mercado local, pois é 

muito usado no comércio de comunicação visual. Fez-se necessário, avaliar cada material 

através de índice de mérito, pois com isso pode-se selecionar o material mais viável. É 

extremamente importante que o material selecionado tenha um peso baixo, e que o mesmo 

proteja o piloto sem transferir a energia de impacto ao mesmo.  

 

obs: 

esse 

peso 

foi 

cálcul

ado 

para chapas de 1m x 1m x 0,01m= 0,01m
3 
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Para entender o objetivo de pré-selecionar os materiais, é necessário a realização dos 

cálculos do IM de cada material, que servirá como o indicador de desempenho desses 

materiais citados. 

Fibra de vidro:                                            Polipropileno: 

  IM = 4,9/25,4 = 0,1929                             IM=50/9,1=5,49                                 

Fibra de carbono:                                       Poliestireno de alto impacto: 

  IM = 1,9/18 = 0,1055                                IM=60,5/10,4=5,8173   

 

 

 

 

 

 

 

 

O Índice de Mérito e o custo foram considerados os critérios mais importantes para o uso 

do material na carenagem. Tendo em vista os aspectos aqui apresentados, pode-se perceber 

que o poliestireno de alto impacto é o material mais viável, pois como mostrado no IM, ele 

representa uma maior vantagem em relação aos outros. Além disso, é um material que tem 

propriedades mecânicas e físicas desejáveis para esta aplicação, apresenta também um 

pouco peso, fácil modelagem e por fim um baixo custo.  

 

Palavras-chave: carenagem, poliestireno, termo moldagem 
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Vários fatores influenciam na integridade superficial de uma peça durante o processo de 

usinagem, dessa forma, ter conhecimentos acerca de quais e como influenciam é um 

importante diferencial no campo industrial. Este trabalho tem por objetivo investigar o 

perfil de rugosidade superficial em peças de aço ABNT 1045 usinadas pelo processo de 

fresamento de topo, bem como verificar os efeitos dos principais parâmetros de entrada: 

velocidade de corte (vc); avanço (f) e profundidade de corte (ap) na usinagem a seco e em 

Mínima Quantidade de Fluido (MQF). Como resposta para os ensaios, adotou-se as 

rugosidades Ra e Rz por serem parâmetros médios. O experimento será baseado em um 

planejamento fatorial , sendo os efeitos e níveis de significância das variáveis 

determinados pelo programa StatSoft 7.0 e OriginPro8. As investigações científicas dos 

fenômenos ligados aos diversos processos de usinagem são de extrema importância para o 

avanço tecnológico da área da fabricação mecânica. São muitas as pesquisas que visam 

obter subsídios que auxiliam na escolha dos parâmetros de corte ideais para uma dada 

situação de usinagem, pois estes exercem influência marcante em diversas variáveis do 

processo (MELO, et al.; 2003). O processo de fresamento consiste na operação de 

usinagem em que o material é removido por uma ferramenta giratória denominada fresa de 

múltiplos insertos cortantes. Cada inserto remove uma pequena quantidade de material em 

cada revolução do eixo onde a ferramenta é fixada. A máquina que realiza esta operação é 

chamada de fresadora. O fresamento destaca-se por apresentar grande versatilidade em 

relação à capacidade de gerar geometrias, bem como custos relativamente reduzidos 

(DINIZ, ET al.; 2006). O aumento da velocidade de corte, em geral, tende a melhorar o 

acabamento superficial. Em baixas velocidades as forças são maiores e pode acontecer 

APC - aresta postiça de corte. À velocidades de corte mais elevadas, o acabamento 

superficial torna-se insensível à velocidade de corte (MACHADO, et al.; 2009).Os ensaios 

foram realizados em um centro de usinagem CNC Discovery modelo 560 com comando 

numérico Siemens 810, potência de 9 KW e rotação 7 a 7500 rpm fabricada pela ROMI. A 

ferramenta utilizada nos testes foi a fresa de código ASX445-080ª06R (MITSUBISH) de 

diâmetro de 80 mm com capacidade para 6 insertos reversíveis de forma quadrada cuja 

referência é SEMT13T3AGSN-JMF7030 (MITSUBISH). Na pesquisa, foi utilizado 2 

inserto para economia dos mesmos. Para leitura da rugosidade utilizando-se um 

rugosímetro digital modelo TR 220 da TimeGroup Inc., com resolução de 0,01 µm, 

comprimento de amostragem cut-off (le) de 0,8 mm e um notebook com software 

desenvolvido na linguagem DELPHI que registra a medida em forma de gráfico. A 

rugosidade foi medida 5 (cinco) vezes em diferentes posições da superfície do corpo do 

prova após cada passada, conforme condições de corte do planejamento e as medidas 
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foram obtidas pelo rugosímetro portátil digital modelo: TR200. Foi utilizado o fluido de 

corte LB 2000 . Planejamento dos ensaios: (1) Foram realizados testes pré-testes, a fim de 

averiguar o funcionamento do rugosimetro e máquina ferramenta. (2) Foi utilizado um 

programa CNC para usinar a peça no centro de usinagem, o qual era modificado de acordo 

com as condições de corte indicado no planejamento. Variaram-se os itens em negrito, a 

rotação, a profundidade e o avanço da mesa. O corpo de prova de aço ABNT 1045 foi 

inicialmente cortado em uma serra de fita nas dimensões brutas de 100 mm de diâmetro 

por 250 mm de comprimento e posteriormente fresado no centro de usinagem 

DISCOVERY 560 para dimensões finais 60 x 70 x 250 mm
3
 ISSO 6888-1 de 1999. O 

fluido de corte utilizado óleo vegetal comercial Accu-Lube®/LB-2000 foi aplicado na 

forma de mínima quantidade de fluido ou MQF, através de um aparelho pulverizador de 

fluido, modelo O2AO-STD da ITW FluidProductsGroup, que operou com um fluxo 

contínuo de ar comprimido, ajustado em torno de 4 bar, e “spray” intermitente de fluido na 

frequência de 1 pulso por segundo.  A realização dos testes respeitou esta sequência de 

ações: 

a. Posicionamento adequado da peça na morsa, tomando o cuidado de mantê-la 

nivelada. 

b. Fresamento da superfície com programa CNC adequado conforme planejamento. 

c. Limpeza da área e marcação de 5 (cinco) espaços para medição da rugosidade. 

d. Posicionamento do rugosimetro sobre a peça. 

e. Realização da leitura e registro através do software no notebook. 

f. Repetição do teste por 2(duas) vezes caracterizando réplica e tréplica para análise 

posterior. 

Os resultados dos testes 1, 4, 6 e 7 que foram realizados na condição a seco encontram-se 

na tab.3 e os testes 2, 3, 5 e 8 que foram submetidos ao método do MQF com o fluido 

LB200.A Figura 1 mostra o gráfico de barras das médias de desvio padrão da rugosidade 

Ra e Ry da usinagem a seco e com aplicação de MQF-LB2000 comparados na mesma 

condição. 

 
Figura 1 - Rugosidade Ra e Ry em função das condições de corte teste a seco x LB2000. 

 

Neste gráfico podemos observar que em todas as condições do teste com MQF a 

rugosidade Ra foi menor que o teste a seco, o que já era esperado. Observa-se também que 

mantendo a velocidade de corte constante e aumentando o avanço a rugosidade aumenta. 

Neste gráfico podemos observar que em nem todas as condições prevaleceu uma 

rugosidade Ry menor do que a seco. Utilizando o ANOVA para fazer a análise estatística 

temos que quando a velocidade de corte foi aumentada de 210 m/min para 350 m/min a 

rugosidade Ra aumentou em média 0,114435 µm (19,29 % não significativo) 
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provavelmente devido a maior geração de calor provocando dessa forma o aumento da 

temperatura. O aumento do avanço de 0,1 mm/rot. para 0,2 mm/rot. também aumentou a 

rugosidade Ra em média 0,164900µm (28,07%não significativo), Fig. 5(b). Com aplicação 

de fluido LB2000 aplicado na forma MQF, houve um ligeiro aumento na rugosidade Ra 

0,034865 µm (5,96 % não significativo) comparado com a usinagem a seco. Já para a 

rugosidade Ry permaneceu praticamente constante. Isto significa que na usinagem a seco e 

com MQF, não há diferença quanto ao parâmetro Ry, ou seja, a utilização ou não do fluido 

não vai interferir na rugosidade Ry. Os resultados obtidos dos testes de fresamento frontal, 

nas condições impostas pela metodologia do presente trabalho, nos possibilitaram as 

seguintes conclusões: 

Constatou-se estatisticamente que a rugosidade não apresentou diferença significativa 

quanto aos métodos aplicados. O fluido de corte LB2000 aplicado na forma (MQF) 

apresentou estatisticamente uma ligeira vantagem quanto ao parâmetro Ra em relação à 

usinagem a seco. Chegou-se a conclusão que o parâmetro rugosidade Ra sofreu redução 

não significativa com o aumento da velocidade de corte diminuição do avanço. 

 

Palavras-chave:  Acabamento superficial, parâmetros de rugosidade, Técnica MQF 
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Ensaios não-destrutivos podem evitar a maioria das desvantagens dos métodos destrutivos, 

e especialmente o ensaio por ultrassom tem recebido maior atenção nos últimos anos.. O 

ensaio por ultrassom é um método não destrutivo no qual feixes de ondas sonoras de alta 

freqüência são introduzidos nos materiais para a detecção de falhas na superfície ou abaixo 

da superfície do material. A inspeção por ultrassom é entre os ensaios não-destrutivos, um 

dos métodos mais amplamente utilizados. A aplicação primária na inspeção de metais é a 

detecção e caracterização de falhas internas, descontinuidades na superfície, medida de 

espessura e extensão de corrosão. Os ensaios foram realizados em uma embarcação do tipo 

Ferry Boat da Internacional Marítima utilizando um equipamento medidor de espessura 

por ultrassom VA8041, com freqüência da onda ultra-sônica de 5MHz, faixa de medição 

de 1,2 mm a 225 mm(aço), exatidão (a 20°C) de ±0,1% do valor medido ±0,1 mm, 

resolução de 0,1 mm, tempo de resposta de 0,5 segundos, velocidade da onda ultra-sônica 

de 1000 a 9999 m/s, fonte de alimentação 3 pílhas AAA(1,5 V), bloco de calibração em 

aço com espessura de 4,0 mm, com dimensões/peso 165 mm x 60 mm x 30 mm/ 210 g, 

contento medidor de espessura, sonda ultra-som, gel para ultra-som, alça de mão, manual 

para utilização. O Ferry Boat tem um comprimento de total de 51,80 metros, boca moldada 

de 12,80 metros e suporta uma carga máxima no convés (por roda) de 2,50 toneladas.   

 

 
Figura1 -  Ferry Boat Cidade de Pinheiro. 

 

Para a realização dos experimentos foram definidos como parâmetros a espessura de uma 

chapa nova de 3/8” que equivale a 9,525 mm e comparadas as aferições a essa espessura. A 

realização dos testes respeitou esta sequência de ações: 

a. Realização da Limpeza utilizando esmerilhadeira. 

b. Calibração do aparelho de Ultra-som Ligue o VA8041 e aplique de um pouco de 

pasta de engate sobre a superfície do bloco de metal embutido no painel, colocação 

da sonda, e pressione-a e em seguida faça a medição. 
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Figura 2 - Vista dos pontos aferidos nas chapas do convés da embarcação. 

                                                       

O corpo de prova de aço ASTM A 131 naval foi inicialmente lixado com uma 

esmerilhadeira em dimensões de 5 cm  x 5 cm . O exame ultra sônico, assim como todo 

exame não destrutivo, visa diminuir o grau de incerteza na utilização de materiais ou peças 

de responsabilidades. No tratamento estatístico, foi utilizado o valor base de uma chapa de 

3/8” (9,525 milímetros) e baseado na NORMAM que fala que toda chapa que tem acima 

de 20% de desgaste deve ser trocada. Admitindo-se que 20% de desgaste equivale a 1,905 

milímetros após aferir os pontos, foi analisado através de gráficos do excel o teor de 

desgaste de cada chapa baseando-se na média de todos os cinco pontos aferidos por chapa. 

Encontramos em todos os pontos aferidos com os seus respectivos desgastes (desgastes 

acima de 20% as chapas foram trocadas). Em alguns pontos foram  aferidas espessuras 

acima da espessura original, isso porque abaixo da chapa tinha espessas camadas de 

carepas (corrosão acentuada) devido a umidade e salinidade dos porões causando desgaste 

da chapa por falta de pintura e um tratamento de jateamento adequado. A salinidade 

interfere diretamente na corrosão das estruturas que estão com pintura antiga ou sem um 

bom acabamento, causando inchaço da tinta e causando um desgate. Para comprovar a 

validação do estudo e entender a necessidade da troca das chapas, foram feitas simulações 

no Inventor das estruturas e da chapa velha em comparativo com a chapa nova. Na figura 

3, temos a deformação de aproximadamente 1,042 milímetros no seu ponto máximo. 

Consideramos uma deformação pequena gerada pela deformação natural a qual a estrutura 

está sujeita. 

 

 
Figura 3 - Simulação da chapa nova com sua respectiva deformação. 
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Na figura 4, temos a deformação de aproximadamente 4,418 milímetros no seu ponto 

máximo. Consideramos uma deformação acentuada gerada pela pequena espessura da 

chapa considerada de 5,9 milímetros (após o desgaste). Se levarmos em conta que em 

certas ocasiões temos um carregamento bem maior que 3 toneladas (quando considera-se 

um caminhão carregado com uma determinada carga), teremos uma deformação muito 

maior, o que poderia ocasior uma possível deformação originando uma fratura, podendo 

causar um acidente de pequenas até grandes dimensões. 

 

 
Figura 4 - Simulação da chapa velha com sua respectiva deformação 

 

Os resultados obtidos dos testes de ultra-som, nas condições impostas pela metodologia do 

presente trabalho, nos possibilitaram as seguintes conclusões: Trocas de uma média de 

70% das chapas aferidas com certeza; Qualidade e segurança aos tripulantes e aos 

passageiros que utilizam o Ferry Boat Cidade de Pinheiro no transporte marítimo;  

Redução de custo a longo prazo, visto que com uma estrutura em bom estado e sem sinais 

de corrosão a embarcação ficará um tempo maior sem precisar sofrer paradas de longos 

períodos para troca de chapas, o que possibilita um maior tempo de trabalho gerando um 

lucro maior para a empresa; Diminuição das paradas para manutenção corretiva por trinca 

de chapas (os ferrys enfrentam um mar muito agitado durante as travessias, o que tem 

influência direta nos esforços gerados nas chapas da estrutura caso as mesmas não estejam 

nos padrões da norma); Após a troca e estruturação das chapas é utilizada a manutenção 

preventiva, utilizando a pintura como principal meio de proteção contra a corrosão; 

Através da simulação no inventor percebemos a real necessidade da troca das chapas. 

 

Palavras-chave: Ultrassom, Espessura, Aço Naval  
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Desde a história da humanidade a Combustão tem sido a fonte de calor e trabalho mais 

utilizada de forma efetiva e confiável para a conversão de energia. A restrição do uso das 

reservas de combustíveis fósseis e a crescente preocupação com a emissão de poluentes na 

atmosfera tem gerado um grande avanço na pesquisa de processos para aprimoramento da 

combustão nas últimas décadas (OLIVEIRA, 2007). Neste cenário a Combustão Pulsante 

tem se mostrado uma interessante ferramenta no aprimoramento da geração de energia, 

pois oferece grandes vantagens sobre o processo de combustão convencional devido a uma 

maior taxa de mistura entre o combustível e o oxidante, aumentando a turbulência na 

região de chama, o que gera uma queima mais eficiente e, consequentemente, uma redução 

na quantidade de combustível utilizada (LACAVA et al., 1999). O presente trabalho teve a 

finalidade de projetar e construir um queimador para se realizar um estudo da emissão de 

fuligem usando a técnica da combustão pulsante. O queimador possui um sonofletor 

acoplado de forma sistemática para identificar o comportamento da fuligem na chama 

durante a combustão. O queimador é composto por conectores, adaptador, corpo do 

queimador e difusor. Seus componentes foram dimensionados com auxílio do software 

SolidWorks e posteriormente confeccionados (Tabela 1). Devido à literatura de 

queimadores ser restrita a queimadores convencionais, foi utilizado alguns métodos 

empíricos para obter a configuração do atual queimador. Entretanto houve associação entre 

os estudos realizados por Gaydon & Wolfhard (1970) para obter a dimensão ideal de 

queimadores comumente utilizado em laboratório, como exemplo o Bico de Bunsen e 

queimador de Méker.   

 

Tabela 1 – Descrições componentes do queimador. 

Componente Dimensões (mm) Qte de componentes Material 

Corpo do queimador 1 1/4” schedule 40 1 Aço 1020 

Sistema de injeção 25 3 Espiga 1/4 NPT 

Difusor 42,16 x 9,38 1 Aço 1020 

 

Após confecção do queimador foi realizado o dimensionamento de um transdutor 

eletrodinâmico para otimização em um sonofletor por meios de parâmetros sugeridos por 

Thiele-Small Assim, foram realizadas as seguintes etapas: a) utilizaram-se os parâmetros 

Thiele-Small do transdutor eletrodinâmico; b) estudo de sonofletores com auxílio de um 

instrumento de análise e correção acústica em técnica RTA (analisador em tempo real); c) 

utilização de geradores de sinal rosa e métodos computacionais para simulação. Após as 
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etapas apresentadas anteriormente fez-se a varredura dos dados encontrando assim a 

frequência de ressonância do queimador (frequência natural) que foi utilizada como 

referência para conseguinte sintonizar o queimador, o transdutor eletrodinâmico e o 

sonofletor. O efeito do campo acústico sobre a estrutura da chama e ainda sobre a taxa de 

mistura entre o combustível e o oxidante foi estudado em 1999 em chamas pré-misturadas 

de GLP com ar, pulsadas acusticamente com alto falante (LACAVA et al., 1999). Chamas 

difusivas pulsantes livres usando GLP foram estudadas por Bastos (2001) indicando que a 

combustão pulsante altera sensivelmente a aparência da chama, transformando-a de 

amarela em azul, o que denota uma melhor mistura entre combustível e oxidante e diminui 

as emissões de fuligem. Os experimentos foram realizados no Laboratório de Engenharia 

do Produto, localizado no NUTENGE, em um queimador livre, ou seja, não confinado em 

uma câmara de combustão (Figura 1). O combustível utilizado foi o Gás Liquefeito de 

Petróleo (GLP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Realização dos testes no Laboratório Engenharia do Produto, NUTENGE. 

 

A identificação de maior ou menor emissão de fuligem foi detectada com auxilio do 

sistema de captura de imagens. Estudos apresentado por Lacava e Bastos comprovam que a 

cor amarelada da chama é característica de presença de fuligem na chama. A mudança de 

coloração de amarela para azul denota uma melhor mistura entre combustível e oxidante e 

diminuição nas emissões de fuligem. Segundo Oliveira (2007), para o caso de uma chama 

difusiva a sua transformação de laminar para turbulenta está relacionada com o número de 

Reynolds do jato de combustível. Por exemplo, considerando um combustível gasoso cujo 

jato emerge de um orifício circular de diâmetro  em uma atmosfera estagnada de ar. 

Quando a velocidade do jato aumenta, as características da chama mudam. Para os jatos de 

baixa velocidade a taxa de mistura com ar estagnado é baixa e a chama é longa e suave 

(laminar). O comprimento da chama laminar aumenta quase que linearmente com a 

velocidade do jato até um ponto onde a chama começa a se tornar turbulenta. Deste ponto, 

o comprimento da chama diminui devido ao rápido processo de mistura turbulenta. Na 

região de completo desenvolvimento turbulento, o aumento do número de Reynolds 

praticamente não afeta mais o comprimento da chama, sendo que a justificativa para esse 

fato é que nessa região o aumento da taxa de mistura entre combustível e oxidante é 

aproximadamente proporcional ao número de Reynolds (Turns, 1996). Os resultados 

experimentais revelam que a estrutura da chama é bastante sensível à frequência de 

oscilação, influenciando no corpo da chama obtendo forma mais delgada a partir da 

aplicação de frequência em 500 Hz. Observamos que a chama difusiva laminar tinha uma 

região de alta formação de fuligem, e ao aumentar a frequência para 550 Hz, e oscilar a 

pressão gerando turbulência na região próxima ao difusor a chama mudou sua coloração de 
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amarelada para azul. Esta condição azulada indica melhor taxa de mistura entre os 

reagentes possibilitando menor proporção na emissão de fuligem. As condições de 

frequência que obteve menor emissão de fuligem foram na variação 570 – 580 Hz onde a 

produção de fuligem é reduzida até que a chama se torna, quase, completamente azul 

(Tabela 2). A região de pré-mistura, devido a grande zona de turbulência, formada entre o 

bocal do queimador e a base da chama levantada justifica a diminuição da formação de 

fuligem. A partir de 600 Hz fração de fuligem produzida começa a aumentar novamente, 

ao passo que a pressão acústica diminui. Como consequência, a coloração azul da chama 

passa a ser tomada pelo tom avermelhado, característico da radiação emitida por essas 

partículas. 

 

Tabela 2 - Análise visual da fuligem na chama com e sem atuação acústica 

400 Hz 450 Hz 500 Hz 550 Hz 570 Hz 580 Hz 600 Hz 650 Hz 

        

 

Palavras – chave: Combustão pulsante; Chama difusiva; Fuligem. 
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O emprego de fluidos de corte melhora a eficiência dos processos de usinagem 

proporcionando: aumento da vida da ferramenta de corte, maior controle de tolerâncias 

dimensionais, melhoria no acabamento superficial da peça usinada, promove a redução nas 

forças de usinagem e amenização de vibrações (Rodrigues e Rodrigues, 2005; Woods, 

2005). O efeito do uso de fluidos de corte depende não somente das propriedades do 

fluido, mas também das condições de usinagem, ou seja, da ferramenta de corte, material 

peça e parâmetros de corte. O uso de fluidos de corte na usinagem de materiais começou a 

ser feita em 1883, por F. W. Taylor. Inicialmente o fluido utilizado foi à água, depois se 

utilizou a água e soda ou água e sabão, com o intuito de evitar a oxidação da 

peça/ferramenta. Em 1890, ele demonstrou que um jato de água aspergido na ferramenta, 

no cavaco e na superfície da peça tornava possível o aumento da velocidade de corte em 

30% a 40%. Foi essa constatação, feita por Taylor e por outros pesquisadores, que 

impulsionou o estudo e o desenvolvimento de vários tipos de fluidos de corte ao longo dos 

anos e, principalmente nas últimas décadas (Silliman, 1992; Machado e Diniz, 2000). O 

sucesso dos fluidos de corte nos dias atuais é também devido aos avanços obtidos nos 

processos de fabricação dos fluidos, mas muito mais pelo desenvolvimento de novos 

aditivos. Com isto, os fluidos de corte atuais apresentam melhores propriedades 

refrigerantes, melhores propriedades lubrificantes, apresentam menos perigo ao operador e 

duram consideravelmente mais, com menos problemas de armazenagem do que os fluidos 

de corte de gerações passadas (Machado et al., 2009; Pereira et al. 2006). Neste trabalho 

foram realizadas sequências de ensaios de torneamento contínuo a seco e com fluidos de 

corte aplicados por meio de dispositivo em amostras retiradas de barras de aço ABNT 1040 

com diâmetro de 25,5mm e comprimento de 1000 mm, usinadas em um Torno ROMI S – 

20A. A medição de temperatura da superfície de saída da ferramenta de corte foi feita em 

um pirômetro infravermelho MINIPA modelo MT-350, precisão: ± 2ºC, campo de visão: 

100 mm a 1000 mm e diâmetro do alvo de 2,5mm a uma distância de 200 mm. Também se 

utilizou um Multímetro alicate MINIPA modelo ET – 3200A para monitoramento da 

corrente elétrica. A ferramenta da classe P30 e suporte porta-ferramenta foi fornecida pela 

Mitsubishi Materiais e possuem a seguinte geometria conforme fabricante: Ferramenta de 

metal duro - DCMT070202-UTI20T; Suporte porte-ferramenta: Tipo LL, 

SDJCR/L1010E07.  Os fluidos utilizados na direção sobre cabeça sob uma vazão de 

aproximadamente 5ml/min, foram: O fluido contendo 50% de óleo de babaçu diluídos em 

água; e o comercial da marca VONDER, emulsionavel em água (10%). Esse último trata-

se de um fluido de base semissintética com aditivos antioxidantes, inibidores de corrosão, 

antiespumantes, detergentes e biocidas. De acordo com Fig.(1), constatou-se que o 

emprego de fluidos de corte reduz consideravelmente a corrente elétrica em função da ação 

lubrificante. Á medida que a velocidade de corte é aumenta, nota-se que o desempenho do 
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fluido á base de óleo babaçu é mais eficiente que os demais fluidos empregados no 

processo de usinagem. 
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Figura 1 - Variação da corrente elétrica em função da velocidade de corte para f = 

0.35mm/rot e ap = 0.5mm 

 

Com base na Fig.(2), percebe-se que aplicação de fluidos de corte, independente da 

composição, possibilitou uma redução considerável da temperatura de corte, no entanto a 

ação do o fluido a base de óleo babaçu foi mais expressiva, uma vez que foram obtidos 

baixos valores da temperatura em relação até mesmo ao comercial para elevadas 

velocidades de corte. Acredita-se que a ação lubrificante desse fluido tenha reduzido a 

restrição ao escoamento do cavaco no plano de cisalhamento secundário (redução do atrito) 

promovendo assim uma redução do calor gerado e consequentemente da temperatura de 

usinagem. Constatou-se que à proporção que se aumenta o avanço, aumenta o volume de 

material que deslizar sobre a superfície de saída da ferramenta de corte, nisso a ação do 

fluido a base de babaçu é mais eficiente permitindo a redução do atrito e calor gerado nos 

planos de cisalhamento primário e secundário. 
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Figura 2. Variação da temperatura em função da velocidade de corte para f = 0.35mm/rot 

e ap = 0.5mm 

 

O fluido de corte de origem vegetal apresentou melhores resultados ao se analisar à 

corrente elétrica e a temperatura de corte na usinagem do aço ABNT 1040 

 

Palavras – chave: Fluido de Corte. Babaçu. Torneamento.  
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Este projeto apresenta uma proposta metodológica para a caracterização dos sistemas 

produtivos das empresas do segmento moveleiro da cidade de São Luís, Maranhão. A idéia 

consiste em desenvolver uma pesquisa que englobe o máximo de empresas possíveis, de 

portes variados, de onde se pretende extrair um conhecimento consistente acerca do setor 

em questão, almejando, por falta de iniciativas anteriores, tornar a pesquisa uma referência 

para acadêmicos, produtores, e possíveis investidores no ramo. A metodologia utilizada 

envolve pesquisas da bibliografia, de campo e documental. Pretende-se aplicar uma 

pesquisa survey do tipo descritiva, por suas características estarem ligadas ao 

entendimento, a relevância de certo fenômeno e a descrição deste a partir da amostra 

extraída de uma população. De acordo com Gorini (1998) o setor moveleiro no Brasil 

avançou em muitos aspectos, e hoje sua produtividade iguala-se a níveis internacionais, o 

que inclusive possibilitou um grande salto exportador em meados da atual década. Dados 

da ABIMÓVEL (2005) apud Andrade (2006) indicam que o estado do Maranhão é o 8° 

maior exportador de móveis do Brasil, tendo como referência a região de Imperatriz, com 

destaque para o município de João Lisboa. No Maranhão, apesar da região de Imperatriz 

ser a de maior destaque no segmento moveleiro no Estado, não é, ainda, considerado um 

polo moveleiro nacional (Tabela 1), conforme Valença et al (2002). 

Tabela 1 – Distribuição estadual de municípios moveleiros 

Paraná Arapongas Espírito Santo Linhares 

 

Curitiba 

 

Colatina 

 

Londrina   Vitória 

 

Cascavel Minas Gerais Ubá 

  Francisco Beltrão 

 

Bom Despacho 

Santa Catarina São Bento do Sul 

 

Martinho Campos 

 

Rio Negrinho 

 

Uberaba 

 

Coronel Freitas 

 

Uberlândia 

 

Pinhalzinho 

 

Governador Valadares
a
 

  São Lourenço do Oeste 

 

Vale do Jequitinhonha
a
 

Rio Grande do Sul Bento Gonçalves   Carmo do Cajuru 

 

Caxias do Sul São Paulo Votuporanga 

 

Restinga Seca 

 

Mirassol 

 

Santa Maria 

 

São Paulo 

 

Erechim 

 

Bálsamo 

 

Lagoa Vermelha 

 

Jaci 

 

Passo Fundo   Neves Paulista 

 

Canela Rio de Janeiro Nova Iguaçu
a
 

 

Flores da Cunha   Duque de Caxias
a
 

  Gramado Bahia Salvador
a
 

Amazonas Manaus Pernambuco Recife
a
 

Maranhão Imperatriz
a
 Ceará Fortaleza

a
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 O trabalho está subdividido em seis partes. Na primeira parte são apresentados: a 

problemática que envolve as empresas do ramo moveleiro; o principal questionamento que 

embriona esta proposta de trabalho: como se configuram, atualmente, os sistemas 

produtivos do setor moveleiro da cidade de São Luís, Maranhão; e os objetivos geral e 

específicos deste estudo. Na segunda parte é apresentada a justificativa para a realização da 

pesquisa. Na terceira parte é mostrada a fundamentação teórica que envolve a indústria de 

móveis e a função produção. Na quarta parte é feita a apresentação da proposta 

metodológica para a realização do estudo. Na quinta parte as considerações finais e, por 

fim, são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas. Ao final do estudo pretende-

se caracterizar a cadeia produtiva da indústria de móveis de São Luís, MA; levantar as 

características dos principais projetos em Administração da Produção das empresas desse 

setor; conhecer dados operacionais das empresas moveleiras de São Luís, MA; conhecer os 

sistemas de melhoramento utilizados pelas empresas do ramo moveleiro; Identificar o 

papel estratégico e os objetivos dos sistemas produtivos desse setor; entender e documentar 

como as empresas atendem aos objetivos específicos da Administração da Produção. 

 

Palavras - chave: Sistemas produtivos. Segmento moveleiro. Modelo de administração de 

operações.  
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