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APRESENTAÇÃO 

 

  

 

A Pós-Graduação sustenta-se no processo de avanços científicos e de inovações 

tecnológica. É a instância que possibilita à sociedade acesso ao conhecimento e ao 

domínio das técnicas e recursos que, na atualidade, são imprescindíveis à constituição 

da cidadania na contemporaneidade.  

Nesta perspectiva, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PPG) por meio 

da Coordenação de Pós-Graduação (CPG) da Universidade Estadual do Maranhão, 

comprometida com a produção e difusão do conhecimento científico e fortalecendo um 

dos pilares da Universidade, a pesquisa, disponibiliza à sociedade a produção acadêmica 

dos participantes dos programas Lato Sensu no período de 2013 a 2014 e Stricto Sensu 

no período de 2012 a 2014. 

Essa disponibilização não apenas reforça o compromisso da PPG/CPG quanto a 

difusão do conhecimento, mas remete para o reconhecimento da produção científica 

institucional que sinaliza caminhos para mudanças e inovações contribuindo para o 

enfrentamento dos desafios da atualidade. 
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1.1 Avaliação Educacional 
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ALMICÉA NASSAR ROCHA 

 

AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: A QUALIDADE DOS 

INSTRUMENTOS DE ANÁLISE NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

Orientadora: Profa. MSc.Sandra Regina de Oliveira Marques Passinho 

 

RESUMO: Avaliação do processo ensino aprendizagem na educação profissional é 

uma realidade que se efetiva no cotidiano da sala de aula por meio de instrumentos 

construídos pelo professor/instrutor, a partir do planejamento das aulas, voltado para as 

competências e habilidades a serem instigadas nos discentes que buscam a preparação 

para o mercado de trabalho. Assim, é importante compreender as definições inerentes a 

Educação Profissional e demais termos associados ao ato de avaliar e conhecer as 

possibilidades de instrumentais gerados na prática docente, com a finalidade de 

aproximar o método avaliativo da realidade do aluno e compreender os mecanismos de 

aprendizagem dos discentes. 

 

Palavras-chave: Instrumentos. Avaliação. Educação Profissional. 
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ANTONIA ALICE CASTRO SANTOS 

 

 

AVALIAÇÃO EDUCACIONAL: CONHECENDO O PROCESSO NA 7ª/8ª 

SÉRIES DE ACELERAÇÃO DE ESTUDOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

     

Orientador:Profa. MSc.Sandra Regina de Oliveira Marques Passinho 

 

 

RESUMO: Os métodos avaliativos tradicionais condizem com as necessidades 

pedagógicas atuais, usando formas de avaliação escolares mais inclusivas e construtivas 

que estão auxiliando o processo de formação do aluno como cidadão e o professor está 

desempenhando um papel fundamental na condução desses novos processos avaliativos 

no ensino fundamental. O objetivo deste artigo foi conhecer e contextualizar os desafios 

contemporâneos do processo de avaliação escolar realizado nas 7ª e 8ª séries de 

Aceleração de estudos do Ensino Fundamental. Para isso, realizou-se um levantamento 

de informações e aspectos que permitiram a caracterização do tema. O estudo teve 

caráter bibliográfico, pois se baseou numa revisão de literatura sobre o tema 

supracitado. Conclui-se que a avaliação escolar no ensino fundamental merece atenção, 

pois permite a apreensão e aprendizado do conteúdo das disciplinas escolares e que não 

se fazem representar nos métodos tradicionais de mensuração da aptidão escolar, mas 

que influenciam não somente a formação pedagógica do aluno, como também sua 

evolução como ser humano. 

Palavras-chave: Avaliação. Aceleração de estudos. Ensino Fundamental. 
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CARLA VÉRAS BEZERRA GALVÃO 

 

A REFORMA EDUCACIONAL BRASILEIRA E A IMPLEMENTAÇÃO DAS 

AVALIAÇÕES NACIONAIS DESDE A DÉCADA DE 90 

 

 

Orientadora: Profa. MSc. Dolores Cristina Sousa 

 

RESUMO: O artigo apresenta o panorama histórico da reforma educacional a partir da 

Conferência Mundial de Educação para Todos com a participação de 155 países e os 

nove com os piores indicadores educacionais E-9 para estabelecer como compromisso a 

garantia das necessidades básicas de aprendizagens. Observa-se também que nos anos 

90 o Brasil acumula grandes experiências nas avaliações educacionais em larga escala 

para orientar as políticas governamentais de melhoria da qualidade de ensino, paralelo a 

esse panorama ressalta-se a relevância da criação dos programas que surgiram em 

decorrência dos resultados das avaliações externas. Portanto, reflete-se neste artigo, a 

não desprezar as avaliações, mas sim analisar os processos avaliativos, seus limites e 

ressaltar a possibilidade de tornar o sistema educativo eficaz. 

 

Palavras-chave: Conferência Mundial de Educação. Ideb. Processo Avaliativo. Escola 

Eficaz. 
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GLEYCIANE RODRIGUES LOPES 

 

 

A NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS INOVADORES, DINÂMICAS E 

MUDANÇAS NO PROCESSO DE AVALIAÇÃO ESCOLAR 

 

 

Orientadora: Profa. MSc. Sandra Regina de Oliveira Marques Passinho 

 

 

 

RESUMO: O ato de avaliar não é uma tarefa fácil e atualmente podemos perceber o 

grande índice de reprovações e dificuldades dos alunos no processo avaliativo, isso 

ocorre devido ao modo como a avaliação é tratada e vista pelos professores, o professor 

precisa romper com a prática avaliativa associada à aprovação e reprovação e torna-se 

um professor inovador, este processo exige do educador determinados momentos e 

procedimentos necessários para que haja aspectos positivos no processo de ensino 

aprendizagem. Portanto, o presente estudo apresentar novas perspectivas de como se 

avaliar numa visão inovadora e assim desenvolver uma visão positiva acerca da 

avaliação no cotidiano escolar juntamente com a família e a sociedade. 

 

Palavras-chave: Avaliação Educacional. Inovação nas práticas avaliativas. Mudança no 

ensino. 
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KEILA CRYSTINA TEIXEIRA PEREIRA 

 

AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO EM CICLOS: UMA ANÁLISE DA PRÁTICA 

AVALIATIVA DOS PROFESSORES DA II ETAPA DO 4º CICLO DA 

UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA HAYDÊE CHAVES NO MUNICÍPIO DE 

SÃO LUÍS-MA 

 

Orientadora: Profa. MSc.Dolores Cristina Sousa  

 

 

RESUMO: O presente artigo apresenta um estudo sobre a avaliação na educação em 

ciclos com destaque na análise da prática avaliativa dos professores da II Etapa do 4º 

Ciclo da unidade de educação Básica Haydêe Chaves no Município de São Luís-MA. 

Explicita-se concepções pedagógicas sobre avaliação da aprendizagem, avaliação em 

ciclos, destaca-se a origem da Educação em Ciclos no Brasil, a proposta dos Ciclos de 

aprendizagem e sua implementação no município de São Luís. Enfoca-se os 

pressupostos teóricos desta nova organização de ensino bem como, a análise dos dados 

sobre a prática avaliativa dos professores deste segmento. Utilizou-se uma abordagem 

qualitativa e quantitativa com procedimentos técnicos da pesquisa bibliográfica e de 

campo,através da aplicação de questionários para professores e alunos desta etapa de 

ensino. Após a analise dos dados verificou-se que mesmo sendo um novo modelo de 

organização do ensino e também de avaliar, as impressões dos alunos sobre avaliação 

continuam voltadas para a verificação e mensuração, enquanto os docentes, mesmo 

conscientes de suas concepções teóricas inovadoras, apontam mais dificuldades do que 

avanços em suas práticas avaliativas nesta educação em ciclos.  

 

Palavras-chave:Avaliação da aprendizagem. Avaliação em ciclos. Prática avaliativa. 
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PAMELA CARVALHO FERREIRA 

 

 

A CONTRIBUIÇÃO DOS FÓRUNS DE DISCUSSÃO PARA O PROCESSO 

DEAVALIAÇÃO NA DISCIPLINA DE NEGOCIAÇÃO E ARBITRAGEM DO 

CURSO BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A DISTÂNCIA 

DE UMA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO 

 

Orientador: Prof. MSc.José Carlos Belo Rodrigues Júnior 

 

RESUMO: Este artigo pretende analisar a contribuição dos fóruns de discussão para o 

processo de construção de conhecimentos e avaliação de alunos da disciplina de 

Negociação e Arbitragem do curso Bacharelado em Administração Pública adistância 

de uma instituição pública de ensino. Para tanto, apresentou as principais características 

do ambiente virtual de aprendizagem (AVA) da disciplina, explicou o conceito, 

finalidade e os principais tipos de fóruns, destacou a análise prática dos fóruns no AVA 

e algumas orientações de como avaliar os fóruns no AVA. Desse modo, foi observado 

como ocorre o processo de interação, as formas de observação e descrição contínua da 

produção de conhecimentos dos alunos por meio das discussões nos fóruns junto com a 

mediação do professor foi possibilitado na disciplina em estudo. 

 

 

Palavras–chave: Fóruns. Processo. Interação. Conhecimentos. Avaliação. 
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1.2 Ciências Ambientais 
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BERGSON BRAGA CHAGAS 

 

CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS PARA BOVINOS COM REDUÇÃO DE 

IMPACTOS AMBIENTAIS NA MESORREGIÃO SUL MARANHENSE  

 

Orientadora: Profa. Dra. Geovânia Maria da Silva Braga  

 

RESUMO: A ensilagem, ou mesmo a reserva e conservação de alimentos é praticada 

devido à ocorrência de diversidades climáticas constantes, na qual acarreta a 

manifestação visível de queda na produção rural, principalmente do gado bovino em 

sistema extensivo, na fase de engorda, quando existe um período seco mais prolongado. 

Com isso o uso da silagem se torna conveniente e muitos criadores dependem da prática 

da ensilagem, pois utilizando desta técnica válida e eficaz, os rendimentos alcançados 

trazem lucros vantajosos na criação. Em se tratando de fatores informativos, as 

pesquisas de orientação aos pecuaristas carentes de informações sobre ensilagem de 

matéria verde, visando uma maior produtividade a cerca de promover um melhor 

desempenho nos bovinos de dupla aptidão, sendo nas fases de recria a engorda, o 

momento mais importante da atividade pecuária, sem impacto ambiental. O ideal 

desenvolvimento da investigação a campo como um trabalho extensivo a que se propõe 

este projeto seria o de informar e direcionar aos produtores rurais da região tocantina a 

vantagem da difusão de divulgação de informações por meio de técnicas voltadas às 

comunidades rurais como transmissão e propagação da ensilagem sem ímpeto 

ambiental. Foram selecionadas 17 propriedades rurais da mesorregião sul maranhense, 

para orientação aos pecuaristas sobre ensilagem de matéria verde. Os resultados 

esperados foram de grande valia, como o de informar e direcionar aos produtores rurais 

da vantagem da difusão de divulgação de informações por meio de técnicas voltadas às 

comunidades rurais, como transmissão e propagação da ensilagem sem ímpeto 

ambiental. Todos os produtores atendidos pelo projeto corresponderam à aplicação da 

técnica de ensilagem na região.  

 

Palavras-chave: Ensilagem. Bovino. Impacto Ambiental. Alimentação. 
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JHONATAM DE OLIVEIRA CARVALHO 

 

ESTABILIDADE TÉRMICA E EFEITO DO pH NA ATIVIDADE DA ENZIMA 

POLIFENOLOXIDASE EXTRAÍDA DO FRUTO DE BURITI (Mauritia flexuosa 

L. f.)  
 

Orientador: Prof. MSc. José Fábio França Orlanda  

 

 

RESUMO: Polifenol oxidase (PFO) do buriti foi extraída pelo método de extração que 

utilizou tampão 13, fosfato 50 mmol.L-1, pH 7,0. Para análise do efeito da temperatura 

e pH foram realizados 14 a 55, 65 e 75 ºC, nas faixas de pH de 1 a 10. A concentração 

de proteína total foi determinada pelo método do biureto empregando albumina de soro 

bovino como padrão de proteína. Os resultados mostraram que o melhor procedimento 

de extração foi o método 2 (proporção de 1 g:10 mL), obtendo uma elevação de 66% da 

atividade enzimática em relação 18 ao método 1 (proporção de 1 g:4 mL). O teor de 

proteínas totais no extrato bruto foi de 6%. O pH ótimo da enzima foi 7,0 e a inativação 

térmica teve um máximo de 59,93% após 20 minutos de incubação 77 °C.  

 

Palavras-chave: Polifenoloxidase. Atividade enzimática. Estabilidade enzimática. 
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RAILANE OLIVEIRA BRITO 

 

ANÁLISE DA QUALIDADE SANITÁRIA E USO DE ESTRATÉGIAS NA 

REDUÇÃO DE FITOPATÓGENOS EM SEMENTES DE SOJA (Glicyne max (L.) 

Merrill)  

 

 

Orientadora:Profa. MSc.Ivaneide de Oliveira Nascimento  

 

 

 

RESUMO: As sementes de soja assumem importante papel na disseminação e 

transmissão de inúmeros microrganismos, sendo os fungos os patógenos de maior 

ocorrência. O objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade sanitária de sementes de 

soja, e o controle de fitopatógenos com a microbiolização das sementes com 

rizobactérias. Foram avaliadas sementes de soja da variedade BRS 279 RR, BRS 

Sambaíba e BRS Tracajá. A análise submeteu-sea dois processos, no primeiro ocorreu o 

teste de sanidade das sementes de soja realizado no Laboratório de Fitopatologia, 

Microbiologia e Alimentos do Centro de Estudos Superiores de Imperatriz UEMA – 

CESI, pelo método do papel de filtro “Blotter Test”, com amostras de 1200 sementes 

sendo 400 de cada variedade, que passaram por uma desinfestação em solução de 

Hipoclorito de Sódio (NaOCl) a 1% de cloro ativo por 3 minutos, seguida de 3 lavagens 

com água destilada. Em seguida, foram plaqueadas e incubadas a 26ºC, com 

fotoperíodo de 12 horas. O outro processo foi o de microbiolização de sementes com 

suspensões bacterianas, onde foram usadas Pseudomonas fluorescens e Burkholderia 

pirrocinia, para avaliar a redução de incidência fúngica. Na microbiolização utilizou-se 

400 sementes de cada amostra. Após sete dias de incubação, as sementes foram 

analisadas em microscópio para reconhecimento dos fungos presentes. Sendo 

identificados os gêneros Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Aspergillus ochraceus, 

Colletotrichum sp., Fusarium semitectum e Rhizoctonia. Houve redução de incidência 

fúngica nas sementes microbiolizadas, contudo, a menor incidência foi promovida pela 

bactéria do gênero Burkholderia pirrocinia, chegando a 93,66% de controle.  

 

Palavras-chave: Microbiolização. Microrganismos. Sanidade. 
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REGIANE KÉSSIAS DE SOUSA LIRA  

 

AVALIAÇÃO ENZIMÁTICA DE FUNGOS COM POTENCIAL DE 

DEGRADAÇÃO DO INSETICIDA CARBOFURAN  
 

 

Orientador: Prof. MSc. José Fábio França Orlanda  

 

RESUMO: A seleção de microrganismos produtores de enzimas capazes de degradar o 

inseticida carbofuran (2,3-diidro-2,2-dimetil-7-benzofuranil-N-metil carbamato), foi o 

objetivo principal deste trabalho. Para o teste de biodegradação foram selecionadas dez 

linhagens de fungos filamentosos isolados de amostras de solo de mandioca, milho e 

amendoim. A avaliação da atividade enzimática das linhagens foi determinada pelo 

método de difusão em ágar, sendo que foram analisadas as enzimas lacase, peroxidase e 

manganês peroxidase. Os resultados mostraram que os fungos têm potencial para 

degradar o agrotóxico, sendo que a linhagem MA 03 (Aspergillus ochraceus) apresentou 

o maior nível de produção da enzima manganês peroxidase (6,601 UL-1), considerada 

como a principal enzima degradadora do carbofuran entre todas as linhagens avaliadas 

neste trabalho. Sobretudo as linhagens do gênero Aspergillus sp. MI 01 e MA 01 

apresentaram 32 e 34% de degradação, respectivamente, sugerindo a possibilidade de 

aplicação destas linhagens em estudos de biorremediação em áreas contaminadas com 

carbofuran. 
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1.3 Ciências Biológicas 
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JONAS DA SILVA SANTOS  

 

INCIDÊNCIA DE CASOS DE INFECÇÃO POR PROTOZOÁRIOS EM UMA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ – MA  

 

Orientador: Prof. MSc.Marcelo Francisco Silva 

 

 

RESUMO: O estudo teve como objetivo determinar a incidência de infecção por 

protozoários em uma população atendida no município de imperatriz. Cujo método foi a 

analise dos exames de maio a julho de 2010; segundo idade, gênero e parasitas 

encontrados. Os resultados mostraram uma incidência de 58% de infecção 42% de não 

infectados por protozoários na população estudada. Sendo dos 84 infectados 45% por 

Giardia lamblia, 26% por Entamoeba histolytica e coli, 25% por Endolimax nana e 4 % 

por Entamoeba coli. Quanto ao gênero o sexo masculino apresentou maior índice de 

infecção em comparação com o sexo feminino e as crianças apresentaram maior índice 

de infecção em relação aos adultos.Os dados encontrados no estudo estão em 

consonância com os índices de infecção descritos em estudos de prevalência realizados 

no estado do Maranhão. 

 

Palavras-chave: Protozoários. Infecção. Incidência. 
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VALÉRIA AGUIAR E SILVA CASTRO 

 

ESTUDO ETNOFARMACOLÓGICO DOS FRUTOS DE MORINDA 

CITRIFOLIA LINN 

 

Orientador: Profa. MSc.Sheilla Elke Áraujo Nunes  

 

RESUMO: Plantas medicinais são quaisquer plantas, que ao serem administradas, 

exercem algum tipo de ação farmacológica. Popularmente conhecido como noni, os 

frutos de Morinda citrifolia, vem sendo cada vez mais utilizados no Brasil e no mundo 

devido às promessas curativas que apresenta. Este trabalho tem como objetivo realizar 

um estudo etnofarmacológico do fruto de Morinda citrifolia, de modo a identificar os 

principais usos populares na comunidade do município de Imperatriz. Para isso, foi 

realizada a prospecção fitoquímica, utilizando extratos hidroalcoólicos e hidrofílicos do 

fruto. Para a prospecção dos constituintes, foi utilizada a metodologia de Matos (1997) e 

de Barbosa et al, (2004).Ao final dos testes o resultado foi positivo para os seguintes 

metabólitos secundários: alcalóides, flavonóides, saponinas, glicosídeos e 

polissacarídeos. A descrição deste trabalho abre caminhos para o desenvolvimento de 

novos estudos, visando à confirmação científica das propriedades terapêuticas do noni. 

 

Palavras-chaves: Morinda citrifolia. Etnofarmacológico. Metabólitos Secundários. 
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VANESSA SANTIAGO ARAUJO 

 

A FAUNA DE SARCOPHAGIDAE (DIPTERA: OESTROIDEA) EM DOIS 

AMBIENTES ANTROPIZADOS AO LONGO DE UM TRECHO DA 

FERROVIA NORTE-SUL, IMPERATRIZ, MARANHÃO 

Orientador: Prof. MSc.José Roberto Pereira de Sousa 

 

 

RESUMO:Estudou-se a composição e a abundância de Sarcophagidae (Díptera: 

Oestroidea) em duas áreas antropizadas ao longo da Ferrovia Norte-Sul em Imperatriz-

Ma. Foram dispostas 60 armadilhas em 4 coletas, somando-se 240 armadilhas, durante 

os meses de junho a setembro de 2007. Foram coletados 11.595 sarcofagídeos com 

4.830, identificados em níveis mais específicos (gênero e espécie), com o registro de 07 

gêneros, 04 subgêneros e 21 espécies. As três espécies mais abundantes foram 

Oxysarcodexia thornax com 28,86% (1.394) Sarcodexia lambens com 13,64% (659) e 

Peckia (Peckia) Chrysostoma com 7,81% (659). Entre os espécimes identificados em 

nível genérico, verifica-se Oxysarcodexia spp (1115), Ravinia sp¹ (42), Helicobia sp¹ 

(13). È de grande relevância a continuidade de estudos na região, visto que os 

sarcofagídeos podem servir para avaliação de áreas no que se refere ao grau de 

antropização, além de apresentarem grande importância médico-sanitária pelo prejuízo 

gerado a saúde pública e a econômica pecuária.  

Palavras-chave: Sarcophagidae. Dípteros caliptrados. Neotropical. 
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TALYTA CORDEIRO DA SILVA  

 

ESTUDO COMPARATIVO DA ANATOMIA FOLIAR DE BYRSONIMA 

CRASSIFÓLIA (L.)KUNTH CULTIVADA 1 EM TRÊS MUNICÍPIOS NO 

CERRADO MARANHENSE 

 

Orientadora: Profa. MSc. Ivaneide de Oliveira Nascimento 

 

RESUMO: O presente trabalho objetivou realizar um estudo comparativo da anatomia 

foliar de Byrsonima crassifólia (murici), cultivada em Governador Edson Lobão, São 

João do Paraíso e Riachão, localidades do cerrado Maranhense. Utilizou-se pesquisa de 

campo 10 e laboratorial seguindo instruções de microtécnica vegetal descrita por 

(Azevedo et al, 2000) na preparação das lâminas houve fixação do material após 

coleta,cortes paradermicos, transversais e longitudinais,desidratação,clareamento e 

coloração sendo que para as laminas permanentes a colagem dos cortes nas laminas 

foram realizados  com glicerina 50% ,vedado com esmalte incolor, na preparação de 

corantes e reagentes seguiu-se as fórmulas indicadas por Oliveira (1989), Morita e 

Assumpção (1990). Analisando as amostras estudadas observou-se que a planta em 

estudo apresentou folhas simples, pilosa, opostas, pecioladas, peninérveas, consistência 

coriácea, formação do limbo elíptica, ápice cuspidado com base acunheada, com 

variação no tamanho das folhas. Em relação a anatomia pode-se observar que no pecíolo 

em corte transversal apresentou um formato de pequena curva na parte abaxial, 

colênquima do tipo angular, presença do parênquima e tecido vascular e em corte 

longitudinal observou-se no pecíolo um tecido vascular, células 

parenquimáticas,traqueídeos do tipo anelar e as substancias ergásticas, encontradas nas 

duas secções. Na região do limbo a epiderme possui células com formato variável, 

estômatos paracíticos, anfiestomáticos, estruturas tectoras e substancias ergasticas. No 

mesofilo observou-se parênquimas do tipo paliçádico e lacunoso e substancias 

ergásticas, algumas variações foram observadas nas espécimes estudadas em locais 

diferentes tais como a diversidade de estômatos, tricomas e substâncias ergásticas como 

sinais dos efeitos dos fatores de déficit hídrico, intensidade luminosa e poluição.  

 

Palavras-chave: Condições ambientais. Variação anatômica. Murici.  
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1.4 Ciências Criminais 
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APOLIANA FERREIRA SARAIVA 

 

O DIREITO DE ACESSIBILIDADE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

FÍSICA NA PENITENCIÁRIA DE PEDRINHAS: UMA ANÁLISE DA 

ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO 

 

 

Orientadora: Profa. MSc. Lena Cláudia Ripardo Pauxis 

 

 

RESUMO: O presente trabalho busca abordar o direito de acessibilidade das pessoas 

com deficiência física, em especial, na Penitenciária de Pedrinhas, destacando a atuação 

do Ministério Público do Maranhão, analisando-se, consequentemente, se as 

prerrogativas do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, inserida na Carta Magna, 

referente à locomoção das pessoas com deficiência física, com destaque no referido 

presídio, estão sendo concretizadas, visando averiguar quais são os obstáculos 

encontrados para a efetivação desse direito. Para cumprir com esse propósito, fez-se um 

estudo monográfico abordando o tema por meio de pesquisas doutrinárias, 

jurisprudenciais, fazendo-se necessário um estudo de campo, a fim de verificar quais as 

barreiras arquitetônicas existenciais no referido estabelecimento prisional.  

 

Palavras-chave: Acessibilidade. Direitos da Pessoa com Deficiência Física. Princípio 

da Dignidade da Pessoa Humana. Penitenciária de Pedrinhas. Atuação do Ministério 

Público. 
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CAROLINA DARMASSO MARINHO 

 

 

RELEITURAS SOBRE A ESCOLA DE CHICAGO: DAS RELAÇÕES ENTRE A 

DESORGANIZAÇÃO SOCIAL E URBANA E A CRIMINALIDADE 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Alberto Gabriel Guimarães 

 

RESUMO: O Presente trabalho visa analisar a importância da doutrina da Escola de 

Chicago no âmbito da Criminologia, à luz da onda de violência e do aumento da 

criminalidade que se verifica no Brasil nesta primeira década do século XXI. Nele 

procura-se destacar que a redução da incidência criminal, depende muito mais de 

políticas públicas de saúde, segurança (preventiva), transporte e educação, do que da 

reformulação do sistema penal. Discute-se medidas estatais e medidas patrocinadas pela 

sociedade civil com esse objetivo, destacando-se a necessidade de se reforçar o controle 

social informal, através de uma série de procedimentos, inclusive a recuperação 

urbanística de áreas degradadas e o fortalecimento dos laços sociais comunitários, com 

vistas à obtenção do desiderato acima mencionado.  

 

Palavras-chave: Escola de Chicago. Ecologia humana. Sociologia urbana. 

Desorganização urbana. Criminalidade. 
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CLARA REGMA SILVA DE LIMA SERRA 

 

DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL PRATICADOS CONTRA 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES: ANÁLISE DA METODOLOGIA DO 

“DEPOIMENTO SEM DANO” NO ORDENAMENTO PROCESSUAL PENAL 

BRASILEIRO 

 

Orientador: Prof. Dr. Cássius Guimarães Chai 

 

 

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo analisar a participação da criança 

vítima de violência intrafamiliar nas audiências criminais, principalmente em crimes 

contra a dignidade sexual. As crianças não foram consideradas, durante muito tempo, 

sujeitos de direito, entretanto, a atual legislação brasileira adota a doutrina da proteção 

integral que, por sua vez, respeita seu peculiar estágio de desenvolvimento através do 

princípio do superior interesse da criança. Portanto, a presença de crianças nas salas de 

audiência é questionada tendo em vista a sua revitimização e, consequentemente, a 

violação de seus direitos garantidos por lei. Por ocasião, o projeto Depoimento Sem 

Dano é analisado de forma a estabelecer que a sua implantação nas varas criminais do 

Brasil não é a solução para que se evite essa violência institucional. A participação dos 

psicólogos nas audiências, como intermediador das perguntas realizadas pelos 

operadores do Direito às crianças, é vista como uma forma de inquirição, ou seja, esse 

profissional está realizando uma atribuição que deveria ser do magistrado. O 

depoimento da criança vítima de violência intrafamiliar deve ser uma excepcionalidade, 

ao invés da inquirição. Essa situação deve ter uma abordagem interdisciplinar para que 

o juiz junte aos autos, como um meio de prova, a perícia psicológica realizada através 

de uma avaliação dos familiares e da criança violentada.  

 

Palavras-chave: Crimes contra a dignidade sexual. Depoimento Sem Dano. 

Revitimização. Proteção Integral. Superior Interesse da Criança. 
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CLÁUDIA LUÍSA DE SOUSA CHAVES 

 

A AUSÊNCIA DA CRIMINALIZACÃO DA HOMOFOBIA NO BRASIL: 

ANÁLISE DO TRÂMITE DO PLC 122/2006 

 

 

Orientadora: Profa. MSc. Karla Adriana Holanda Farias Vieira 

 

 

RESUMO: A violência contra os LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 

transexuais e transgêneros) tem aumentado. E a sociedade brasileira começa a se 

preocupar com a necessidade de uma Lei contra a homofobia. Recentemente, foi 

proposto o Projeto de Lei 122/2006, que visava criminalizar a homofobia. Este trabalho 

tem por objetivo de analisar como este Projeto de Lei voltado para proteger uma 

minoria trouxe à tona para o plano oficiala discriminação contra os homossexuais, 

notada a partir dos discursos proferidos no Congresso e como esse projeto evidenciou, 

ainda mais, a necessidade de uma tipificação específica para essa espécie de crime de 

ódio. 

 

Palavras-chave: Homofobia. Criminalização. Discurso de Ódio. Discriminação. 
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DÉRCIO COUTINHO SANTIAGO 

 

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE TOXICÔMANOS: TRATAMENTO OU 

HIGIENIZAÇÃO SOCIAL? 

 

Orientador: Prof. MSc. Cleópas Isaías Santos 

 

 

RESUMO: Este estudo busca analisar a internação compulsória de dependentes de 

drogas sob aperspectiva da política de Justiça Terapêutica, atualmente adotada no 

Brasil. Para tanto, faz-senecessário realizar um estudo prévio da contextualização das 

drogas como um problemasocial, resgatando-se registros histórico-legislativos que 

originaram essa concepção. Retrata-setambém a evolução do tratamento dispensado aos 

dependentes de drogas até a promulgaçãoda mais recente Lei Antidrogas. Tendo em 

vista as políticas públicas promovidas por estediploma legal, serão abordadas diferentes 

políticas que combatem as drogas, existentes noBrasil e no mundo, analisando-se os 

lados positivos e negativos de cada uma. Finaliza-se otrabalho com a retomada do 

assunto central, qual seja a internação compulsória dedependentes de drogas, 

apresentando o seu conceito e duas operações governamentais que aaplicam. Enfatiza-se 

o fenômeno de sua ampliação através da demonstração dos principaisobjetivos do 

Projeto de Lei da Câmara nº 7.663/2010 e do Projeto de Lei do Senado nº 

111/2010, tecendo-se uma análise crítica acerca de sua possível adoção no Brasil, bem 

como das implicações advindas da facilitação da medida interventiva. 

 

 

Palavras-chave: Internação Compulsória. Dependentes de Drogas. Justiça Terapêutica. 
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DYRANT CARDOSO DE OLIVEIRA 

 

A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DIRETA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E A 

REJEIÇÃO DA PEC 37/2011: ASPECTOS JURÍDICOS E ANÁLISE CRÍTICA 

 

 

Orientadora: Profa. MSc. Maria Lena Cláudia Ripardo Pauxis 

 

 

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo analisar a legitimidade, frente ao 

ordenamento jurídico pátrio, do Ministério Público para conduzir diretamente 

investigações criminais mediante procedimento administrativo próprio, bem como 

debater sobre a PEC 37/2011, proposta de emenda à Constituição que visava atribuir, 

com exclusividade, às autoridades policiais a função de realizar atividades 

investigatórias no âmbito penal. Para tanto, serão esmiuçadas teses favoráveis e 

contrárias à atuação proativa do Parquet na investigação de fatos delituosos, extraídas 

de lições oriundas de fontes doutrinárias, jurisprudenciais e legais, sem olvidar do 

estudo comparativo com o tratamento dispensado ao tema em diplomas normativos 

estrangeiros. Com isso, espera-se que este estudo, calcado nos métodos indutivo e 

monográfico, possa contribuir com um debate acadêmico de imensurável importância 

nos âmbitos jurídico e social, demonstrando que impedir o Ministério Público de 

realizar diligências investigatórias é, na verdade, negar-lhe todas as atividades 

necessárias à manutenção da ordem jurídico-penal e que são corolário lógico da 

sistemática constitucional vigente.  

 

Palavras-chave: Ministério Público. Investigação Criminal. Legitimidade. PEC 

37/2011 
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HAGAMENON DE JESUS AZEVEDO 

 

O EXERCÍCIO EFETIVO DO CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE 

POLICIALE A TUTELA DIFUSA DA SEGURANÇA PÚBLICA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

Orientador: Prof. MSc. José Cláudio Cabral Marques 

 

 

RESUMO: Análise da atribuição constitucional do Ministério Público exercer o 

controle externo da atividade policial objetivando maior domínio sobre a produção de 

provas, como titular ação penal, mostrado que seu exercício efetivo tem reflexos diretos 

e indiretos numa melhoria da segurança pública, como direito difuso. A ineficiência 

atual do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público decorre de um 

modelo de combate à criminalidade violenta realizado através do uso de Inquérito 

Policial seletivo e ultrapassado e da falta de estrutura das policias e do Parquet. Faz-se 

necessário uma mudança de paradigma na atuação Ministerial para procurar soluções 

concretas, mediante ações integradas com os demais órgãos e instituições, além da 

sociedade, na formulação e efetivação das políticas de segurança pública e controle da 

criminalidade, objetivando a efetivação dos direitos e garantias fundamentais dos 

cidadãos e alcançar a paz social.  

 

Palavras-chave: Controle externo atividade policial. Efetividade. Melhoria segurança 

pública. 
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HOENDEL FALCÃO PEREIRA JUNIOR 

 

 

A EFICÁCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTAS NA 

LEI N.º 11.340/2006 - LEI MARIA DA PENHA 

 

 

Orientador: Prof. MSc. Cláudio Luiz Frazão Ribeiro 

 

 

RESUMO: O presente trabalho desenvolveu-se em torno do estudo da Lei nº 11.340/06 

a qualfoi elaborada e sancionada com o principal objetivo de coibir e prevenir a 

violênciadoméstica e familiar contra as mulheres, levando em consideração a 

aplicaçãocautelar das medidas protetivas de urgência e a sua efetividade. Discute 

questõesrelacionadas desde o surgimento da Lei, levando em consideração, as formas 

deviolência, conceitos e as medidas protetivas em detalhes. 

 

Palavras-chave: Lei nº 11.340/06. Lei Maria da Penha. Violência Doméstica. Medidas 

Protetivas. Eficácia. 
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LINDOJON GERÔNIMO BEZERRA DOS SANTOS 

 

A ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA: A CONDUTA CRIMINAL PREVISTA NO ART. 71 DA LEI Nº 
8.078/90  

 

Orientador: Prof. MSc. Cleopas Isaías Santos 
 
 

RESUMO: O presente trabalho foi realizado no intuito de provar a ilegalidade da 
suspensão do fornecimento de energia elétrica ao consumidor, demonstrando o viés 
criminal desta conduta. O objetivo principal é levar ao consumidor uma abordagem 
técnico-jurídica dos direitos que todos têm, mas que por vezes não sabemos utilizá-los e 
reivindicá- los. Assim como existe a responsabilidade civil e administrativa dos 
fornecedores de energia elétrica que insistem em transgredir o Código de Defesa do 
Consumidor, também há a responsabilidade criminal, prevista no artigo 71 deste códex. 
Desta forma, buscamos demonstrar ao consumidor que existem responsabilidades nesta 
lei consumerista que não é de conhecimento de todos, nem tampouco há interesse na 
divulgação, considerando o interesse econômico envolvido. Todavia precisam ser 
trabalhados em obras científicas para que o mesmo tenha a divulgação necessária a fim 
de atender a sua finalidade social.  
 
 
 
Palavras-chave: Consumidor. Cobrança. Ilegalidade. Energia elétrica. Crime.  
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OSSIAN BEZERRA PINHO FILHO 

 

MEDIAÇÃO PENAL SOB A PERSPECTIVA DA POLÍTICA CRIMINAL DE 

INTERVENÇÃO PENAL MÍNIMA 

 

Orientador: Prof. Dr. Cássius Guimarães Chai 

 

 

RESUMO: O avanço crítico dos estudos criminológicos evidenciou o fracasso do 

sistema penal pautado unicamente no modelo tradicional de justiça criminal conflitiva, 

em que a vítima é totalmente afastada do processo que se desenvolve pela atuação 

adversária estabelecida entre o infrator e o Estado. Nesse contexto, surge a proposta de 

intervenção penal mínima como política criminal alternativa, propugnando a contração 

do Direito Penal como resposta à criminalidade, através de múltiplas medidas dentre as 

quais se inclui a necessidade de modernização da justiça criminal, através de mudanças 

que introduzam um caráter humanitário ao processo penal. A mediação penal está 

inserida nesse cenário de diversificação do tratamento do conflito criminal, destacando-

se como um dos mecanismos da Justiça Restaurativa, que propõe a construção de um 

novo paradigma de justiça penal, no qual se promova a participação ativa de todas as 

partes afetadas pelo crime, em especial vítima e ofensor, na busca de uma solução 

restaurativa para o evento criminal. Nesse panorama, a presente pesquisa pretende 

desenvolver uma análise discursiva da mediação penal, de natureza teórico-explicativa, 

com a finalidade de investigar a escola criminológica e a política criminal nas quais se 

insere o instituto e, com isso, identificar os seus aspectos particularizadores, o seu 

conteúdo e os principais requisitos para a construção de um modelo de mediação penal 

que se harmonize com os postulados da política criminal minimalista.  

 

Palavras-chave: Intervenção Penal Mínima. Política Criminal. Mediação Penal. Justiça 

Restaurativa. 
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SANDRO SOUSA SANTOS 

 

 

A CRISE NO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO E O AUMENTO DA 

CRIMINALIDADE 

 

Orientador: Prof. MSc. Bruno da Silva Azevedo. 

 

RESUMO: O presente trabalho analisa a crise do sistema prisional brasileiro. Aborda o 

surgimentoda pena de prisão na história e no Brasil, suas principais escolas penais e 

teorias sobre os finsda pena. Descreve sobre a historicidade da pena de prisão no Brasil 

e do instituto da ExecuçãoPenal. Analisa a situação do sistema prisional brasileiro, 

abordando de forma sucinta asuperlotação, ainda a saúde dos detentos, a questão da 

alimentação e vestuário, a religiosidade dentro das cadeias, o controle do tempo de 

atividade dos presos e a arquitetura prisional dos estabelecimentos de controle punitivo 

criados no país. Aborda, ainda, como funciona a assistência judiciária e social reservada 

ao preso e a situação dos agentes penitenciários que atuam nestes estabelecimentos. 

Aborda o surgimento e modo de atuação das organizaçõescriminosas mais conhecidas 

no sistema prisional brasileiro gerados como efeito da atual crise penitenciária. Analisa 

a superlotação do sistema penitenciário como um problema crescente diante da 

criminalidade e apresenta a nova política criminal e penitenciária nacional. 

 

Palavras-chave: Sistema Prisional Brasileiro. Pena de Prisão. Lei de Execuções Penais. 

Superlotação nos presídios. Criminalidade. Política Criminal. 
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1.5Educação Infantil 
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ALGIANNA RÍCYLIA BRASIL PEREIRA 

 

 

O DESENVOLVIMENTO SÓCIO - EDUCACIONAL DA CRIANÇA AUTISTA 

NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO ESCOLAR: UM ESTUDO DE CASO NA 

ESCOLA DOM QUIXOTE 

 

Orientador: Prof. MSc. Washington Luis Coelho 

 

 

RESUMO: A presente monografia nos remonta a historicidade da inclusão de crianças 

autistas no ensino regular. Elenca-se as políticas públicas inclusivas, tendências e 

aspectos globais numa postura educativa, desdobrando a legislação que regulamenta a 

educação especial no Brasil. Explicita-se aspectos relevantes acerca da síndrome do 

autismo, com suas variações, etiologia, distinções e diagnóstico do autismo infantil. 

Trata-se do método de ensino para a escolarização do aluno com autismo, a proposta do 

método TEACCH princípios e objetivos para o ensino e orientações para compreensão 

do processo de comunicação. Aborda-se a inclusão escolar da criança autista no ensino 

regular: a experiência revelada.  

 

Palavras – chave: Desenvolvimento sócio-educacional. Autismo infantil. Inclusão 

escolar. 
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ALZIRA LOURDES CARDOSO LOBATO 

 

ESCOLA E FAMÍLIA: UMA PARCERIA POSSÍVEL NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL? 

 

Orientadora:Profa. MSc. Heloisa Cardoso Varão Santos 

 

 

RESUMO: O estudo realizado vem demonstrar a importância da relação família e 

escola enquanto dois contextos de desenvolvimento fundamentais para a trajetória de 

vida das pessoas. Destacam-se, portanto, as contribuições destes contextos para a 

promoção do desenvolvimento humano, enfatizando suas implicações nos processos 

evolutivos. Focaliza-se a concepção de família ao longo da história, destacando suas 

funções e analisa-se o contexto escolar e as funções específicas considerando sua 

influência no processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança. Apontam-se 

algumas considerações sobre a necessidade de compreender as inter-relações entre 

escola e família, visando facilitar a aprendizagem e desenvolvimento humano, 

destacando-se a experiência de Coordenação Pedagógica e suas implicações, portanto 

agrega-se a pesquisa bibliográfica à pesquisa de campo de natureza descritiva com 

vistas a discutir sobre a parceria e a integração entre esses dois contextos face aos 

desafios impostos pela sociedade em relação às práticas dos profissionais e da família.  

 

Palavras-chave: Família. Escola. Desenvolvimento humano. 
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CÉLIA MARIA COSTA LEITE 

 

 

JOGOS E BRINCADEIRAS NA INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM 

NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NA ESCOLA 

 

 

Orientador: Prof. MSc. Washington Coelho 

 

 

RESUMO:Este estudo mostra as diferenças e complexidades entre o brincar ou jogar 

para criança com necessidades especiais.  Brincar ajuda a criança no seu 

desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social, pois, através das atividades lúdicas, 

a criança forma conceitos, relaciona ideias, estabelece relações lógicas, desenvolve a 

expressão oral e corporal, reforça habilidades sociais, reduz a agressividade, integra-se 

na sociedade e constrói seu próprio conhecimento.Desta forma, espera-se oferecer uma 

leitura mais consciente acerca da importância do jogo e da brincadeira na vida do ser 

humano, e em especial na vida da criança.  

Palavras-chave: Jogos. Brincadeiras. Educação Inclusiva. Crianças. Necessidades 

Especiais. 
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CARLOTA CRISTINA VELOSO CAMARA 

 

PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DO BALANCED SCORECARD (BSC) COMO 

INDICADOR DE DESEMPENHO EM UMA EMPRESA DE CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

 

 

Orientador:Prof. MSc. Ronaldo Sérgio de AraújoCoêlho  
 

RESUMO: O Balanced Scorecard constitui-se em uma importante ferramenta de gestão 

estratégica que auxilia as organizações a medirem seu desempenho financeiro e não 

financeiro. Portanto, ela permite que as organizações alinhem a missão, visão e valores 

aos seus objetivos mensuráveis, respeitando os respectivos indicadores de desempenho, 

nas quatro perspectivas: financeira, clientes, processos internos e aprendizado e 

crescimento. Diante desse contexto, a pesquisa tem o propósito elaborar estratégias para 

uma empresa de construção civil, utilizando um sistema medidor de desempenho, 

baseado no Balanced Scorecard. A metodologia da pesquisa consistiu, inicialmente, em 

uma revisão bibliográfica sobre planejamento estratégico e o uso de indicadores de 

desempenho como estratégia de gestão. Em seguida foi realizada uma pesquisa de 

campo numa construtora, através de entrevista não-estruturada com os gestores, no 

intuito de verificar o planejamento e de construir uma análise SWOT para a elaboração 

do mapa estratégico. Constatou-se que a empresa não possui um planejamento formal e 

que não há estratégias empresariais definidas. Assim, verificou-se a necessidade de 

elaborar uma proposta de indicador de desempenho, com intuito de desenvolver 

melhorias que satisfaçam as necessidades dos clientes e nos processos internos.  

 

Palavras-chave: Gestão estratégica. Indicador de desempenho. Balanced Scorecard. 

Construção civil. 
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CLEYVALDO REIS DA SILVA 

 

 

A LOGÍSTICA INTEGRADA NO PROCESSO DE PRODUÇÃO ENXUTA.  
 

Orientador:Prof. MSc.Vítor Ramos Viana 

 

RESUMO: O objetivo deste artigo é investigar a relação existente entre a logística 

integrada e a produção enxuta, no que diz respeito à influencia causada pela logística 

integrada na produção enxuta. Onde foram apresentadas suas definições bem como suas 

aplicabilidades, levando em consideração o modelo de produção enxuta na forma Just-

In-Time pelo mecanismo de puxar produção através do kanban, buscando ainda 

demostrar a importância da logística integrada para o processo de produção enxuta, 

sabendo que, ambos devem trabalhar no menor lead time possível para que os objetivos 

da produção possam ser alcançados, e ainda aplicar as ferramentas de melhoria continua 

como o kaizen e ciclo PDCA e que tais praticas podem ser adotas por qualquer 

organização e assim serem muito bem sucedidas.  

 

Palavras-chave: Logística. Integrada. Produção. 
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DARCIO PEREIRA DAMACENO 

ADEQUAÇÃO TARIFÁRIA E USO DE GRUPO GERADOR COMO FORMAS 

DE REDUÇÃO DO CUSTO COM ELETRICIDADE: UM ESTUDO DE CASO 

EM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEL 

 

 

Orientadora: Profa. MSc. Maria Amália Trindade de Castro 

 

 

RESUMO: O consumo de eletricidade vem aumentando de forma exponencial com o 

passar dos anos, principalmente para o setor industrial no qual tem suas atividades 

estreitamente ligadas a esse insumo, a competividade e a busca pela eficiência faz com 

que as empresas busquem reduzir seus custos sem necessariamente reduzir o uso de 

insumos. Se tratando de eletricidade uma forma de reduzir os custos é evitar o 

desenvolvimento de atividades no horário em que há maior demanda no sistema desse 

insumo, más essa alternativa não é uma opção para muitas empresas devido a natureza 

de sua atividade. Outra forma de reduzir os custos é adoção de uma tarifa que mais o 

beneficie dentre as existentes: Convencional, horo-sazonal azul e horo-sazonal verde. 

Aliada a adoção da tarifação adequada pode-se implantar o uso de geradores no horário 

de ponta, uma vez que nesse horário o custo da eletricidade é maior, essa medida além 

de reduzir de forma significante os custos com eletricidade, evita paradas quando 

houver falta de energia. O presente trabalho tratou-se de um estudo de caso em uma 

empresa de distribuição de combustível, no qual buscou-se analisar e propor melhorias 

sobre a opção tarifaria adotada, e fazer uso um grupo gerador no horário de ponta como 

formas de redução do custo com eletricidade.  

 

Palavras-chaves: Eletricidade. Custos. Gerador. Tarifas. 
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GABRIEL SEABRA NOGUEIRA CANDANEDO GUERRA 

 

IMPACTOS E BENEFÍCIOS DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO 

ERP NAS EMPRESAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE MARANHENSES 
 

 

 

Orientador:Prof. MSc. Wellinton Assunção 

 

 

RESUMO: O processo de globalização, em si, tem exigido dos gestores, independente 

do porte de organização que administrem uma postura cada vez mais estratégica e 

preparada. A demora em se obter uma informação, assim como a falta de consolidação 

e, por conseguinte, confiabilidade, das mesmas, traz grande desvantagem, quiçá, 

prejuízo, as empresas, com relação à disputa existente no mercado. Tais problemas 

afetam a agilidade do processo decisório e empobrecem o embasamento do 

planejamento estratégico de uma organização. O avanço da tecnologia, por sua vez, tem 

trazido muitas oportunidades e desafios aos administradores, que, em diversos 

momentos, encontram nesta, a possibilidade de dirimir as questões acima relacionadas. 

Os sistemas ERP (Enterprise Resource Planning), surgiram desta maneira: como uma 

forma de sanar os problemas referentes à confiabilidade das informações e a dispersão 

destas, assim como, um meio de integrar todos os diversos processos de uma 

organização. Porém, a viabilidade da utilização do ERP, por parte de empresas de 

pequeno e médio porte, sempre é um dos primeiros pontos a ser questionado. Isso, 

devido os altos custos de implementação dos sistemas. Este artigo, portanto, tem como 

ideal, apresentar os resultados de uma pesquisa survey realizada numa amostra de 500 

empresas ludovicenses de pequeno e médio porte. Buscando, desta maneira, avaliar o 

impacto da utilização dos sistemas ERP sobre as variáveis estratégicas dessas 

organizações. Para tanto, o instrumento de coleta de dados utilizado fora uma adaptação 

do original, criado por Mahmood e Soon (1991), para avaliação do impacto da 

Tecnologia da Informação nas empresas. Neste, foram analisadas as sete principais 

variáveis estratégicas, estas também constantes nos formulários analíticos do SEBRAE: 

Clientes e Consumidores; Rivalidade Competitiva; Fornecedores; Mercado; Produção; 

Eficiência e Eficácia da Organização e Eficiência Interorganizacional. E os resultados 

podem ser sucintamente destacados em: a percepção, por parte dos respondentes, que 

são poucas as contribuições do sistema quanto às variáveis estratégicas Clientes, 

Consumidores, Rivalidade Competitiva e Mercado; Que o sistema ERP oferece 

importantes contribuições para a Eficácia Organizacional e especialmente para a 

Eficiência Interorganizacional, facilitando a integração e comunicação entre diferentes 

unidades organizacionais; E que a adoção de tais sistemas, para apoio às atividades de 

gestão nas empresas, atualmente tende a ser um critério qualificador no mercado, visto 

que cada vez mais o uso de recursos computacionais traz benefícios aos que o utilizam. 

Porém os custos associados a essa utilização tendem a ser altos e permanentes. Dessa 

forma, o presente trabalho vem expor, através de uma análise crítica, os benefícios e 

desvantagens da utilização desses sistemas.  

 

Palavras Chave: Enterprise Resource Planning (ERP). Cloud Computing. Impacto 

Estratégico; Pequenas e médias empresas. Small and medium enterprises.  
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JANAÍNA BRUZACA SANTOS  

 

 

CÉLULAS AUTÔNOMAS DE TRABALHO: MODELO DE GESTÃO 

APLICADO A UMA INDÚSTRIA CIMENTEIRA 

 

 

Orientador: Prof. MSc.Vitor Ramos Viana 

 

 

RESUMO: As organizações modernas e competitivas devem exercitar seu 

conhecimento e suas potencialidades em busca de novas tecnologias com o objetivo de 

desenvolver novos princípios na produção, maior envolvimento e flexibilidade na 

cadeia produtiva para satisfazer um mercado cada vez mais volátil, com um mínimo de 

esforço, tempo e custo. Estimular e desenvolver relacionamentos mais cooperativos e 

criativos entre indivíduos e grupos interdependentes e um ambiente mais participativo 

dentro das organizações, através de um sistema de Células Autônomas de Trabalho 

apresenta atualmente uma importante estratégia para as organizações. Neste sentido, o 

presente trabalho faz abordagem a um modelo de gestão participativa com intuito de 

aumentar a interação, colaboração nas tarefas e troca de informações entre organização 

e colaboradores. O cenário que serviu de estudo do modelo de gestão proposto foi de 

uma empresa líder na fabricação de cimento.  

 

Palavras-chaves: Células Autônomas de Trabalho. Gestão Participativa. 

Desenvolvimento de Competências.  
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JUSSIER VIEIRA DE SOUSA 

A INFLUÊNCIA DO PROCESSO DE COMISSIONAMENTO NA 

PERFORMANCE DE EQUIPAMENTOS MINERO-PORTUÁRIOS 

 

Orientador: Prof. MSc. Wellinton de Assunção 

 

RESUMO:O presente trabalho aborda no primeiro capítulo a importância do processo 

de comissionamento, bem como as vantagens de sua utilização, além dos principais 

conceitos do processo de comissionamento, apresentando seus métodos e práticas gerais 

que podem ser aplicadas não só na indústria minero-portuária, mas a qualquer tipo de 

instalação. Por ser o processo de comissionamento pouco conhecido por profissionais 

de implantação de projetos na indústria de mineração, explorar temas nessa área é 

obrigatório para melhoria das entregas de projetos visando à operabilidade e 

manutenabilidade ao longo do ciclo de vida desses ativos, como os bons resultados de 

performance e segurança alcançados em uma empilhadeira de minério, objeto do 

estudo, verificado no quarto capítulo.  

 

Palavras-chave: Completação Mecânica. Pre-Comissionamento. Comissionamento. 

Operabilidade. Manutenabilidade. Performance. 
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LENARDO MACIEL DE CARVALHO 

 

 

APLICAÇÃO DO CONCEITO DE CUSTO DE OPORTUNIDADE PARA A 

TOMADA DE DECISÃO 

 

Orientador: Prof. MSc. Wellinton de Assunção 

RESUMO: A gestão de custos deve fazer parte da estratégia das empresas, pois se 

torna uma vantagem competitiva. Com isso, este artigo apresentará a importância e a 

necessidade da aplicação do conceito de custo de oportunidade para a tomada de 

decisão, sendo um fator fundamental para auxiliar o gestor na melhor decisão a ser 

tomada dentre as outras existentes. Isso porque o sucesso da tomada de decisões deve 

estar amarrado à habilidade em desenvolver e analisar as alternativas disponíveis para as 

soluções dos problemas. Assim, o conceito de custo de oportunidade está ligado ao 

custo inerente às alternativas abandonadas, sendo esta uma variável de grande 

relevância para a mensuração dos resultados econômicos e, bem como para a avaliação 

do talento dos gestores envolvidos no processo de obtenção desses resultados. 

 

Palavras-chave: Gestão de custos. Custos de Oportunidade. Tomada de decisão. 
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TIAGO PONTES PEREIRA 

 

 

APLICAÇÃO DOS CONCEITOS DO SISTEMA TOYOTA NA INSPEÇÃO DE 

LOCOMOTIVAS EM UMA OFICINA DE MANUTENÇÃO FERROVIÁRIA  

 

Orientador: Prof. Msc. Wellinton de Assunção  

 

RESUMO: O presente artigo apresenta um estudo de caso sobre a aplicação do Sistema 

Toyota de Produção, em uma oficina de manutenção de locomotivas, com o objetivo de 

garantir o fluxo contínuo, reduzir os desperdícios e melhorar resultados da manutenção. 

Os conceitos do sistema Toyota foram adaptados à manutenção com a aplicação de 

algumas ferramentas como a definição do takt-time, trabalho padronizado e análise de 

agregação de valor. A oficina de manutenção no qual foram aplicados tais conceitos, faz 

parte do sistema de transporte de minério de ferro, tendo assim papel fundamental na 

sustentação do transporte de minério no Brasil. Os resultados apresentados com a 

aplicação do sistema Toyota foram bastante positivos, demonstrando a viabilidade da 

aplicação dos conceitos enxutos no universo da manutenção.  

 

Palavras-chave: Sistema de Produção Toyota. Oficina. Manutenção. Locomotivas. 
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THIAGO FERNANDES LIMA  

 

APLICAÇÃO DA PRODUÇÃO ENXUTA PARA REDUZIR OS CUSTOS DA 

CUSTOMIZAÇÃO EM MASSA 

Orientador: Prof. MSc.Jorge Henrique França  

 

 

RESUMO: O objetivo deste artigo foi analisar como a produção enxuta pode reduzir 

custos dentro da customização em massa. A estratégia selecionada para a pesquisa foi 

um estudo bibliográfico e exploratório. Para esse estudo, buscou-se aprender todas as 

características e ferramentas dos dois sistemas de gestão da produção apresentados. Ao 

se ter o conhecimento necessário sobre os sistemas pôde-se chegar aos resultados 

pretendidos, que foram mostrar a grande influência e as ferramentas que tornam o 

sistema de produção enxuta indispensável para que o paradigma de customização em 

massa apresente viabilidade em seus processos. 

 

Palavra-chave: Gestão da Produção. Produção Enxuta. Customização em Massa. 
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WALLACE DE SOUSA CANTANHEDE  

 

ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DE UMA CENTRAL DE TRATAMENTO DE 

RESÍDUOS NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO – MA  

 

Orientador: Profa. Dra. Rossane Cardoso Carvalho  

 

 

RESUMO: Este artigo apresenta uma análise sobre a implantação da Central de 

Tratamento de Resíduos - CTR no município de Rosário, Maranhão. Esta CTR é 

privada, pertencente à Central de Gerenciamento Ambiental Titara SA, e foi planejada 

para suprir as necessidades em relação ao tratamento e à destinação final de resíduos 

sólidos produzidos nos municípios de Rosário, São Luís, e outras cidades locais, além 

de receber os resíduos de empresas privadas, dentro do contexto da Lei Federal 

12.305/2010, por meio da qual fica proibida a destinação final de resíduos sólidos ou 

rejeitos a céu aberto. A pesquisa foi realizada por meio documental, que tornou possível 

conhecer o processo de estruturação da CTR; e, por meio da observação in loco, pôde-se 

verificar o estado avançado em que as obras se encontram a exemplo do Aterro de 

Classe I e Classe II que já receberam licença de operação.  

 

Palavras - chave: Central de Tratamento de Resíduos. Aterro. Lei federal 12.305/2010. 

Resíduos Sólidos. 
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1.7 Engenharia Sanitária e Controle 

Ambiental 
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CARLOS MORENO SILVA AZEVEDO 

 

AVALIAR OS IMPACTOS AMBIENTAIS GERADOS PELA CONSTRUÇÃO 

CIVIL NA IMPLANTAÇÃO DO RESIDENCIAL CIDADE VERDE, EM PAÇO 

DO LUMIAR /MA 

 

Orientador: Prof. MSc. Ronaldo Sérgio de Araujo Coêlho. 

 

 

RESUMO: Este estudo foi realizado e teve como objetivo avaliar os impactos 

ambientais gerados pela construção civil na implantação do Residencial Cidade Verde 

no município de Paço do Lumiar com 1.200 unidades residenciais visando á ocorrência 

desses impactos e magnitude nas fases de implantação do canteiro de obras e construção 

das unidades residenciais e seus projetos complementares identificando os aspectos 

ambientais e os tipos de impactos causados em construção civil, para que se encontrem 

meios viáveis para a minimização destes impactos utilizou-se uma pesquisa de campo e 

levantamento de dados para a obtenção dos resultados. de forma a caracterizar toda a 

área do empreendimento e do entorno com levantamento planialtimetrico, plantas de 

localização e implantação, relatório fotográfico estudo da fauna e flora e viabilidade 

ambiental junto á legislação vigente demonstrando a forma correta de implantação para 

cada etapa do empreendimento de forma a minimizar os impactos e degradações 

decorrentes de cada etapa de implantação das obras para que os mesmos possam ser 

minimizados recomenda-se que as empresas busquem alternativas na tentativa de 

diminuição dos impactos gerados em suas obras civis, usando como ponto de partida a 

identificação dos aspectos e impactos ambientais gerados, para que futuramente se 

implante um sistema de gestão ambiental completo. 
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CUSTÓDIO ROQUE TAVARES 

 

 

CHUVAS INTENSAS NO ESTADO DO MARANHÃO 

 

Orientador:Prof. MSc. Ronaldo Sérgio de Araújo Coêlho 

 

RESUMO: Este estudo foi realizado e tem como objetivo a ampliação da quantidade de 

informações disponíveis sobre as chuvas intensas no Estado do Maranhão. Para tanto 

foram estabelecidas as relações entre intensidade, duração e frequência das 

precipitações pluviais para 12 estações pluviométricas, pertencentes à rede 

hidrometeorológica da Agência Nacional de Águas (ANA). Para cada estação 

pluviométrica foram determinadas as precipitações extremas de um dia pelo método de 

Gumbel, as intensidades para as durações de 6 minutos, 1 hora e 24 horas pelo método 

das Isozonas e a montagem das equações utilizando a regressão linar e o método dos 

mínimos quadrados, sendo feita a análise dos resultados. Também foi realizado um 

estudo sobre interpolação que subsidiou a montagem do aplicativo Toró – Chuvas 

intensas no Estado do Maranhão.  

 

Palavras-chave: Chuvas intensas, Hidrologia. 
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JOSE CARLOS LIMA MARQUES 

 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS COM 

DISPOSIÇÃO FINAL EM CÓRREGOS 

 

Orientador:Prof. MSc.Ronaldo Sérgio De AraújoCoêlho 

 

RESUMO: Este trabalho propõe solução para minimizar os impactos causados aos 

córregosexistentes na Ilha de São Luis, decorrente de lançamentos de esgotos 

sanitáriosproveniente dos conjuntos habitacionais nos locais não servidos por redes 

coletoras deesgotos da Companhia de Saneamento Ambiental (CAEMA) assim como, 

também osempreendimentos já implantados em bacias que já existem redes coletoras 

em funcionamento com seu “lançamento in natura” nos talvegues ou córregos. Este 

estudofoi realizado em um empreendimento denominado residencial Jardim Primavera I 

quefica localizado na Bacia Santo Antônio no município de Paço do Lumiar, estado 

doMaranhão, Brasil. O empreendimento faz parte do programa Federal, Minha 

CasaMinha Vida, composto por 984 unidades habitacionais, com uma população de 

3.936habitantes. O estudo propõe um sistema de esgotamento sanitário dotado de ETE, 

a serimplantada no empreendimento, com boa eficiência, de baixo consumo de energia, 

queocupe menos espaço, com geração mínima de lodo, lodo descartado já digerido 

eestabilizado e que não haja proliferação de maus odores, podendo assim ser 

implantadapróximo de residências que cause minimos impactos ambientais e com 

alternativa dereuso do efluente tratado com foco na recuperação gradativa dos cursos 

d’água. 

 

Palavras-chave: Tratamento de esgoto. Eficiência da ETE. Qualidade da água. 
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MARCOS HENRIQUE RODRIGUES CARVALHO 

 

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA, FÍSICA E MICROBIOLÓGICA DO LODO 

DE ESGOTO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES 

DOMÉSTICOS EM SÃO LUÍS, MARANHÃO 

 

 

Orientador:Prof. Dr. Alessandro Costada Silva 

 

 

 

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo realizar uma avaliação química, 

física e microbiológica do lodo de esgoto produzido em estação de tratamento de esgoto 

doméstico. Inicialmente foi realizada a coleta do lodo com posterior secagem da 

amostra. A análise química consistiu no tratamento da amostra pela técnica de 

espectrometria de emissão atômica por plasma acoplado indutivamente (ICP-AES) com 

os respectivos metais pesados qualificados e quantificados em mg/Kg. A análise 

microbiológica utilizou indicador ambiental específico para caracterização de amostras 

ambientais sólidas. Foi realizada também a análise de estabilidade do biossólido 

produzido, para a caracterização do resíduo em estabilizado ou não estabilizado, 

segundo a legislação vigente. Os parâmetros analisados encontraram-se todos conforme 

o estabelecido na resolução CONAMA 375/06. O lodo foi caracterizado como classe A 

quanto à concentração de bactérias do grupo coliformes termotolerantes, apresentou 

ainda a concentração dos metais estudados dentro de limites seguros para utilização 

agrícola, bem como estabilizado quanto à atratividade de insetos vetores de doenças.  

 

Palavras-chave: Lodo de esgoto. Metais pesados. Concentração de bactérias e 

Estabilização 
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MICAELA ABREU MOREIRA  

 

IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELOS RESÍDUOS SÓLIDOS NA 

BACIA DO RIO BACANGA 

Orientador: Prof. MSc. Ronaldo Sérgio de Araújo Coêlho 

 

RESUMO: O presente estudo objetivou analisar as condições em que se encontra a 

Bacia do rio Bacanga com o impacto do lançamento de resíduos sólidos. Para a 

realização da pesquisa, foram localizados cinco pontos de disposição de resíduos 

sólidos através das imagens de satélite DigitalGlobe e em seguida foi realizada uma 

visita de campo para registros fotográficos a fim de detectar os tipos de resíduos e os 

seus efeitos. Em cada ponto de lançamento, foram encontrados: restos de materiais de 

construção (tijolos e cimentos), resíduos orgânicos (restos alimentares, papéis, 

madeiras, galhos e folhas de árvore), resíduos inorgânicos (sacolas plásticas, vidro, 

garrafas PET, papelões) e outros. Foi aplicado um questionário aos moradores com o 

propósito de determinar os aspectos sociais e ambientais na região. O perfil dos 

moradores da área revelou a irregularidade da coleta que favorece o descarte de lixo nas 

ruas, sendo que os problemas citados foram: a presença do mau cheiro, proliferação de 

vetores biológicos como: baratas, ratos, moscas e mosquitos, causadores de diversos 

tipos de doenças. Quanto ao lançamento de lixo nas proximidades do Rio Bacanga, a 

maioria respondeu que já presenciou alguém jogando lixo neste local. Quanto à 

sugestão para a melhoria da qualidade ambiental, destacou-se a conscientização da 

comunidade em relação ao destino do lixo. Concluiu-se que para melhorar a situação da 

Bacia do Rio Bacanga, sugerem-se melhorias da coleta de lixo, campanhas, programas 

de educação para sensibilizar os moradores no tocante à problemática relacionada aos 

resíduos sólidos que são jogados em locais inapropriados causando impactos aos 

habitantes da região e o meio ambiente.  

 

Palavras-chave: Impactos ambientais. Meio ambiente. População. Resíduos sólidos. 

Rio Bacanga. 
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PABLO DA SILVA COSTA 

 

DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA VILA 

SÃO JOÃO, LOCALIZADA NA ÁREA DO ITAQUI-BACANGA, MUNICÍPIO 

DE SÃO LUÍS-MA 

 

 

Orientador: Prof. MSc. Ronaldo Sérgio de Araújo Coêlho 

 

 

RESUMO: A água é um bem essencial a todos os seres vivos e deve ser utilizado e 

gerenciado de forma racional, e disponibilizado para todos, devido seu caráter essencial 

e vital. A composição do setor de abastecimento de pequenas comunidades no 

município de São Luís, estado do Maranhão, tem sido irrelevante e, por isso, sem 

condições de propiciar condições adequadas de qualidade de vida aos seus moradores 

bem como o seu desenvolvimento. Dessa forma, foi realizado um diagnóstico com 

intuito de verificar a situação atual desse setor em uma área inserida em uma zona de 

expansão urbana e com base nas respostas obtidas pela população local, pôde-se ter um 

panorama do sistema de abastecimento existente.  

 

Palavras-chave: Abastecimento de água. Comunidade. Diagnóstico.  
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1.8 Estatística 
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ALAN KARDEC REIS PACIENCIA 
 

 

ESTATÍSTICA EDUCACIONAL: UMA ANÁLISE TEÓRICA E APLICATIVA 

 

Orientador: Prof. Esp. Raimundo Merval Gonçalves. 

 

 

RESUMO: A Estatística como ciência coleta e transforma dado (teoria) em 

informações úteis para individuos onde o mesmo se responsabiliza pela tomoda de 

decisões (prática). É nessa óptica que esse trabalho monográfico visa apresentar 

ferramentas de Estatística Descritiva para auxilio na vida do homen em seu contexto 

social, dando-lhe um carater enfático à praticidade, de forma resumidade e elementar.  

 

Palavras-chave: Estatística. Amostras. Variavél. Desvio. Média. Variância. Tabela. 
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CARLINDO LISBOA ALVES 

 

A HISTÓRIA DA DISTRIBUIÇÃO NORMAL 

 

 

Orientador: Prof. MSc. Mauro Guterres Barbosa 

 

 

RESUMO: A história da matemática mostra como esta ciência conseguiu desenvolver 

todas suas técnicas que são utilizadas nos dias de hoje. Através de fórmulas que são 

adquiridas de maneiras rigorosas dar respostas significativas a muitas perguntas que são 

efetuadas devido a sua lógicas. Através dela aprende-se como formalizar e dar idéias 

que contribuem de maneira decisiva para algum tema estudado. Investigando o Futuro e 

o passado, com registros Históricos que são investigados ou alguma notação 

matemática. O estudo contribui para o surgimento de novas técnicas e ideias de grande 

importância para os dias de hoje, vale resaltar que é uma ciência que demora dar 

resultados, pois trabalha muito o raciocínio lógico e abstrato. Uma das partes pouco 

abordadas da História da Matemática e a estatística, pouco se sabe sobre a história de 

como ela surgiu, de quem foi o primeiro passo para dar início a uns dos tópicos mais 

importantes da matemática, que consiste na base de dados para dar soluções para alguns 

problemas básicos e compexos que desafiam os dias de hoje. Dos tempos antigos, o 

desenvolvimento da criatividade matemática foi seguida por séculos de estagnação 

Começando na Grécia antiga ao Renascimento, novos progressos da matemática, 

interagindo com as novas descobertas cient´ıficas, foram realizados de forma crescente, 

continuando assim até os dias atuais. Nesse trabalho será abordado um dos ramos mais 

importantes, a distribuição normal, que teve seu estudo baseado nas obras dos irm˜aos 

Bernoulli e em seguida foi aprofundada pelo matemático francês De Moivre e, em 

seguida, após um longo tempo esquecida nas linhas de interesse de pesquisa, foi 

estudada por Laplace e em seguida desenvolvida por Gauss, até chegar nos dias atuais e, 

de acordo com pesquisas mais aprofundadas ter o modelo 

padrão e a fórmula que conhecemos hoje. 
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EDSON JANSEN PEDROSA DE MIRANDA JÚNIOR 

 

 

UTILIZAÇÃO DO PÓ DE VIDRO PLANO PARA AUMENTO DA 

RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DO CONCRETO DE CIMENTO 

PORTLAND: UMA ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

 

Orientador: Prof. Dr. Ewaldo Eder Carvalho Santana 

 

 

 

RESUMO: Atualmente, no Brasil, são produzidas milhares de toneladas de embalagens 

de vidro por ano, utilizando parte da matéria-prima reciclada na forma de cacos. A 

utilização de resíduo vítreo como agregado no concreto de cimento Portland já tem sido 

estudada e existem alguns países utilizando-o. Entretanto, o pó de vidro plano, com 

aplicação em concreto estrutural, foi muito pouco estudado. Este trabalho teve como 

principal objetivo realizar uma análise estatística para a avaliação da influência da 

incorporação de pó de vidro plano na resistência a compressão do concreto cimento 

Portland. Foram utilizadas as porcentagens de resíduos vítreos de 5%, 10% e 20%, em 

substituição à areia, e relações água/cimento (a/c) 0,50, 0,55 e 0,58. Para a análise 

estatística, foram utilizados o teste de Tukey, ANOVA (análise de variância) e teste de 

normalidade de Shapiro-Wilk. Ademais, utilizou-se o método dos mínimos quadrados 

para verificar a relação entre a resistência a compressão e o índice de vazios para as três 

relações a/c. A análise estatística aponta para uma qualidade satisfatória dos resultados 

do ensaio de resistência a compressão. Nós sugerimos que é viável a utilização do pó de 

vidro plano, como agregado miúdo do concreto de cimento Portland, com aplicação 

estrutural para a relação a/c 0,50 e para a relação a/c 0,55 com 20% de resíduo vítreo.  

 

Palavras-chave:Análise estatística. Concreto de cimento Portland.Pó de vidro plano. 

Resistência à compressão. 
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EDSON JANSEN PEDROSA DE MIRANDA JÚNIOR  

 

UTILIZAÇÃO DO PÓ DE VIDRO PLANO PARA AUMENTO DA 

RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DO CONCRETO DE CIMENTO 

PORTLAND: UMA ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

 

Orientador: Prof. Dr.Ewaldo Eder Carvalho Santana 

 

 

 

RESUMO: Atualmente, no Brasil, são produzidas milhares de toneladas de embalagens 

de vidro por ano, utilizando parte da matéria-prima reciclada na forma de cacos. A 

utilização de resíduo vítreo como agregado no concreto de cimento Portland já tem sido 

estudada e existem alguns países utilizando-o. Entretanto, o pó de vidro plano, com 

aplicação em concreto estrutural, foi muito pouco estudado. Este trabalho teve como 

principal objetivo realizar uma análise estatística para a avaliação da influência da 

incorporação de pó de vidro plano na resistência a compressão do concreto cimento 

Portland. Foram utilizadas as porcentagens de resíduos vítreos de 5%, 10% e 20%, em 

substituição à areia, e relações água/cimento (a/c) 0,50, 0,55 e 0,58. Para a análise 

estatística, foram utilizados o teste de Tukey, ANOVA (análise de variância) e teste de 

normalidade de Shapiro-Wilk. Ademais, utilizou-se o método dos mínimos quadrados 

para verificar a relação entre a resistência a compressão e o índice de vazios para as três 

relações a/c. A análise estatística aponta para uma qualidade satisfatória dos resultados 

do ensaio de resistência a compressão. Nós sugerimos que é viável a utilização do pó de 

vidro plano, como agregado miúdo do concreto de cimento Portland, com aplicação 

estrutural para a relação a/c 0,50 e para a relação a/c 0,55 com 20% de resíduo vítreo.  

 

Palavras-chave: Análise estatística. Concreto de cimento Portland. Pó de vidro plano. 

Resistência a compressão. 
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ELZENIR DE ARAUJO MONTES 

 

UM ESTUDO SOBRE OS MODELOS DE DISTRIBUIÇÕES DISCRETOS DE 

PROBABILIDADES 

 

 

Orientador: Prof. MSc. Mauro Guterres Barbosa 

 

 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo conhecer e saber como se aplicam 

as Distribuições de Probabilidade Discreta, enfatizando ainda sobre as variáveis 

aleatórias de forma que se possa distinguir quando uma variável aleatória é discreta ou 

contínua. Ressalta ainda as principais características de uma Distribuição de 

Probabilidade Discreta de forma que se possa escolher o modelo ideal a ser aplicado de 

acordo com as características do experimento a ser analisado e com isso, descrever 

todas as probabilidades possíveis daquela variável. Também é mostrada uma 

comparação entre alguns modelos de distribuição como a Distribuição de Bernoulli e a 

Distribuição Binomial que tem como diferença apenas na realização do número de 

provas de um experimento, pois na de Bernoulli se realiza uma única prova enquanto na 

Binomial é realizada n provas. Também se pode fazer uma aproximação da Distribuição 

Binomial pela Distribuição de Poisson, isto é, mesmo que o experimento possua todas 

as características da Binomial, mas se n     + ∞ e p      0, pode-se aplicar o modelo de 

Poisson no lugar da Binomial.  

 

 

Palavras-chave: Variáveis aleatórias. Função de probabilidade. Distribuição de 

probabilidade discreta. 
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LUIS NEY COIMBRA REIS 

 

FUNÇÃO GERATRIZ DE MOMENTOS 

 

Orientador: Prof. Ewaldo Eder Carvalho Santana 

  

 

RESUMO: Neste trabalho apresentaremos o conceito de função geratriz de momentos, 

algumas de suas propriedades e exemplos de aplicação deste conceito em alguns 

modelos de distribuição de probabilidade. No entanto, para fins de fundamentação 

teórica, serão apresentados inicialmente os conceitos de série de Taylor, esperança 

matemática e momentos de uma variável aleatória.  

 

Palavras-chave: Função Geratriz.  Momentos.  Distribuição de Probabilidade. 
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FERNANDA MACHADO DE LIMA  

 

EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA: UMA ANÁLISE DA IMPORTÂNCIA DO 

ENSINO DAS MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL, NO 9º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Orientador: Prof. MSc. Mauro Guterres Barbosa 

 

 

RESUMO: O interesse em desenvolver a pesquisa nessa temática tem como objetivo 

analisar a importância das Medidas de Tendência Central, no 9º ano do Ensino 

Fundamental, no sentido de interpretar um conjunto de dados e descrevê-lo como um 

todo, de modo que o aluno venha a construir concepções para a interpretação, 

organização e analise dos dados que aparecem em seu dia a dia.  

 

 

Palavras-chaves: Educação Estatística. Medidas de Tendência Central. Ensino 

Fundamental. 
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JEANDSON CORREA NEVES 

 

 

PASSEIO ALEATÓRIO E MOVIMENTO BROWNIANO 

 

 

Orientador:Prof. Ph.D Axel Peter Winterhalder  

 

 

RESUMO: Este trabalho é uma brevíssima introdução de uma aplicação moderna de 

probabilidade na Física, o passeio aleatório. Tal estudo é essencial para prever o quão 

rapidamente um gás se propaga num outro ou quão rapidamente o calor se propaga num 

sólido. Estudaremos o caso mais simples de um passeio aleatório correspondente ao 

movimento unidimensional de uma partícula que salta ao acaso sobre os inteiros. Desta 

forma, iremos caracterizar o movimento do passeio aleatório em termos de lançamento 

de moedas honestas. Fazendo uso da teórica da lei derivada primeiramente por Albert 

Einstein, propomos neste trabalho a solução da equação da difusão, com a ajuda do 

passeio aleatório unidimensional.  

 

Palavras-chave: Passeio Aleatório. Movimento Browniano e Difusão. 
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LUÍS CARLOS BRAGA COELHO 

ANÁLISE ATRAVÉS DA ESTATISTICA DESCRITIVA DOS RESULTADOS 

DA PROVINHA BRASIL REFERENTES AO 20 ANO DA U.E.B.MÁRIO 

PEREIRA NO ANO DE 2013 

 

Orientador: Prof. Dr.Ewaldo Eder Carvalho Santana  

 

RESUMO: Conhecer informações sobre o processo de alfabetização assim como sua 

qualidade e eficiência, ajuda para a melhoria da qualidade de ensino, redução das 

desigualdades, gerando subsídios para estratégias de enfrentamento em consonância 

com as metas e políticas estabelecidas pelas diretrizes da educação nacional. O trabalho 

foi realizado por análise dos dados dos resultados dos coeficientes dos alunos 

matriculados na U.E.B.Mário Pereira, coletados no site do INEP, onde buscou avaliar o 

rendimento escolar dos alunos do 20 ano no ano de 2013 de três turmas A, B, C do 

período matutino, as ferramentas de análise são as provas ANEB e ANRESE que 

servem de indicadores no aprimoramento da qualidade, realizadas anualmente em todas 

as escolas da rede publica. Após a pesquisa no site do INEP os dados foram transferidos 

para o Excel e seguidamente elaborados os gráficos com os resultados. O percentual de 

acerto encontrado foi de 69,7% para a prova de PRT e 74,3% para MTM, tendo como 

notas por sexo fem 71,9% PRT e 73,1 para MAT, já no sexo mas os resultados foram 

67% para PRT e 75,1 para MTM. Quanto à taxa de aprovação de 94,9% em 2009 subiu 

para 97,9% em 2013. Já a média geral dos alunos se destacou na turma A com 14,5 para 

PRT e 16,7 MTM. Analisando ainda o percentual do total das escolas municipais 

observou-se IDEB inferior a 3,9% com média ideal de 4% a 4,9%, se mantendo abaixo 

do limite médio inferior. Este estudo avaliou o desempenho dos alunos no IDEB com o 

objetivo de desenvolver estratégias para elevar os índices com trajetória crescente nos 

níveis educacionais. 

 

Palavras-chave: Educação. Provinha Brasil. IDEB. São Luís 
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MARCOS ANTONIO DE SOUZA SILVA 

 

 

INDICADORES ESTATÍSTICOS: ANÁLISE DE DESEMPENHO COMO 

FERRAMENTA DE GESTÃO 

 

Orientador: Prof. Dr. Ewaldo Eder Carvalho Santana 

 

RESUMO: Com o advento do uso do Balanced Scorecard no judiciário brasileiro, 

amanipulação de indicadores que auxiliam na tomada de decisão, influenciam nos 

resultados dos objetivos de um mapa estratégico, norteiam correições e comparam 

resultados, tornou-se uma constante. Dentro desse contexto, após comparação de 

indicadores semelhantes (que se utilizam das mesmas variáveis ou parâmetros de 

cálculo), observou-se que uma determinada unidade obtém uma leitura diferente de 

outra. Dessa forma, há indícios de que diferentes leituras para um mesmo resultado 

podem ser provenientes de equívocos de análise ou erros de cálculo, principalmente no 

que diz respeito ao “grau de cumprimento” ou “percentual de cumprimento” de 

determinada meta o que pode desviar ações de correção, implementação de projetos ou 

processos de trabalho de forma equivocada. Assim sendo, os objetivos aqui propostos 

visam:  1) Padronizar os chamados “Graus de cumprimento” ou “Percentuais de 

cumprimento” para indicadores que apresentem variáveis ou parâmetros idênticos; 2) 

Adequar o Mapa Estratégico do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região à 

metodologia do Balanced Scorecard. 

 

Palavras-chave: Planejamento estratégico. Plano estratégico. Indicador. Grau de 

cumprimento. Mapa estratégico. Análise fatorial. Análise por componentes principais 

comunalidade. Autovalores. 
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MARCELO COSTA DA ROCHA 

 

 

ESTUDO DE CASO: O PROBLEMA DA FILA EM UMA AGÊNCIA 

BANCÁRIA 

 

Orientador: Prof. MSc. Ricardo José Fernandes Anchieta  

 

RESUMO: Esse estudo refere-se a um estudo de caso com objetivo de analisar o 

problema das filas no sistema bancario. Pretendemos a partir de uma agencia analisar 

sobre o prisma da Estatistica, cujos elementos estao presentes na Teoria das Filas. A 

pesquisa de aspecto quantitativo visa confrontar os dados obtidos a partir da observacao 

natural com os dados obtidos atraves das formulas da referida teoria. Entendemos que o 

aspecto qualitativo tambem faz parte de nossa analise, pois nos faz refletir a relacao do 

consumidor com o sistema bancario, que e sempre muito traumatica com relacao as 

filas. Os resultados obtidos nos possibilitam a abrir uma discussao sobre o papel da 

entidade bancaria com a sua comunidade e que apesar de todo investimento feito pelos 

bancos em tecnologia, o problema das filas continua. 

 

Palavras-chave: Teoria das Filas. Distribuicao de Poisson. Estatistica. 
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MARCELO DA SILVA PENHA 

 

 

ESTUDO DESCRITIVO SOBRE O AUMENTO DE HOMICÍDIOS DOLOSOS 

NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO LUÍS DE 2011 PARA 2012 

 

Orientador: Prof. Dr. Ewaldo Eder CarvalhoSantana 

 

 

RESUMO: Neste trabalho apresentamos o estudo descritivo sobre o aumento de 

homicídios dolososna região metropolitana de São Luís, onde verificamos que através 

dos dados dos anosanteriores (2011 e 2012), aplicando a estatística descritiva e a 

correlação e regressão, crimesdesta modalidade vêm crescendo cada vez mais. E após 

esta aplicação, serão identificadosos pontos de maior incidência de crime desta natureza 

para que posteriormente o PoderPúblico tome providências cabíveis em reduzir da 

melhor maneira possível este tipo decrime na nossa cidade. 

 

Palavras-chave: Estatística. Homicídio. Incidência. 
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NELMA CONCEIÇÃO SOUZA ANUNCIAÇÃO 

 

O PERFIL SOCIOECONÔMICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO LUMIAR NO 

PERÍODODE 2010 A 2013 

 

Orientador: Prof. MSc. Anselmo Baganha Raposo 

 

 

RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo traçar o perfil socioeconômico de 

crianças eadolescentes vítimas de abuso sexual no município de Paço do Lumiar-MA 

nos anos de 2010 a 2013. Para traçar o perfil utilizou-se os resultados da 

pesquisadocumental, a partir da sistematização dos dados coletados nos processos da 

1ªSecretaria Judicial do Termo Judiciário de Paço do Lumiar, perfazendo um total de41 

crianças e adolescentes, para fins de obtenção da caracterização da vítima, doabuso e as 

circunstâncias da violência. Através dos resultados pode-se concluir queas meninas são 

as maiores vítimas de abuso sexual nesse município, observa-setambém a 

predominância da faixa etária de 12 a 13 anos com o maior índice deabuso. Dos 41 

casos de abusos sexuais, tem-se 31 casos que envolvem relaçõesextrafamiliares, ou seja, 

o abusador não é parente da vítima. Entretanto, nota-se que a maioria dos abusadores 

tem um vínculo de proximidade com a vítima e/ou com a família da vítima, o que pode 

justificar o fato da residência da vítima estar com 46,34% dos casos ocorridos. A 

maioria dos abusos aconteceu por meio de força física e com contato físico com a 

vítima. Esta pesquisa propiciou um levantamentodos dados a respeito da ocorrência 

desse crime, obtendo-se um conhecimentosobre a dimensão desse fenômeno, podendo 

subsidiar os profissionais que atuamno município. 

 

Palavras-chave: Abuso Sexual Infanto-Juvenil.Violência. Infância e Adolescência. 
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WANDERSON RAFAEL MENDONÇA BATISTA 

 

 

ANÁLISE DE REGRESSÃO: MODELO DE PREVISÃO PARA 

ARRECADAÇÃO DE ICMS NO ESTADO DO MARANHÃO  

 

Orientador:Prof. Esp. Raimundo Merval. 

 

RESUMO: Entre os anos de 1985 e 1994 o Brasil passou por uma incessante busca por 

estabilização econômica, somente obtida com a implantação do Plano Real. A 

estabilização por sua vez, demostrou a fragilidade das contas públicas e do baixo nível 

de controle sobre as despesas, tendo em vista a não existência de leis de 

responsabilidade fiscal na época. A evolução das leis fez com que o controle fiscal se 

tornasse restritivo exigindo acurácia técnica no controle das contas públicas. Como 

forma de equilibrar as receitas e despesas de entidades públicas desenvolveram-se 

metodologias de previsão de receitas para posterior fixação de despesas. Tendo em vista 

o caso do Estado do Maranhão onde a arrecadação do Imposto sobre a Circulação de 

Mercadorias e Serviços – ICMS é de grande relevância, adotou-se como base de estudo 

para comparação de três diferentes tipos de modelos de regressão linear: Simples, 

Exponencial por Anamorfose e Múltipla.  

 

Palavras-chave: Previsão. ICMS. Regressão. 
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1.9 Gestão Ambiental de Áreas Protegidas 
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ADEILDO MESQUITA DE ARAÚJO 

 

 

GESTÃO AMBIENTAL NA EMPRESA BODIM BICICLETAS E MOTOS NA 

CIDADE DE IMPERATRIZ-MA 

 

Orientador:Prof. MSc. Ronaldo dos Santos Barbosa 

 

 

RESUMO: A Bodim Bicicletas e Motos atua no comércio local e regional no segmento 

de duas rodas comercializando motos e bicicletas e peças para reposição, a empresa 

também atua com oficina para bicicletas e motos e na prática dessas atividades produz 

um quantitativo considerável de resíduos sólidos, como papel (utilizado como 

embalagens dos produtos vindos dos fornecedores), plásticos, (embalagens dosóleos 

lubrificantes e graxas e outras peças) madeira(embalagens das motos novas que são 

adquiridas da fábrica) ferro (peças de motos e bicicletas usadas e substituídas por novas) 

e resíduos líquidos (óleo de motor utilizado periodicamente). Todos esses resíduos são 

coletados pela empresa que faz a coleta de lixo na cidade sem nenhuma preocupação 

quanto a destinação e, são misturados aos mais variados tipos de lixo e sem nenhuma 

perspectiva econômica e ambiental para esse lixo. Sendo assim, é bastante pertinente 

este trabalho que tem como objetivo sugerir a c6riação do projeto de Gestão Ambiental 

para os resíduos sólido e líquidos da Empresa Bodim Bicicletas e Motos. 

 

Palavras-chave: Gestão Ambiental. Projeto. Resíduos. Empesa Bodim 
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ANDERSON SILVA DE ARAÚJO 

 

A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA CIDADE DE JOÃO LISBOA-MA: 

UMA ANÁLISE A PARTIR DOS ASPECTOS LEGAIS DA LEI 12.305/2010 

 

Orientador:Prof. Esp. Warckson Gleyvison Lima Firmino 

 

 

RESUMO: Devido ao padrão de consumo atual houve um aumento significativo na 

produção de resíduos sólidos no planeta. Esse fato gerou sérios debates ambientais no 

que se refere à disposição final desses resíduos. Portanto, este artigo tem como objetivo 

analisar a gestão e a disposição final dos resíduos sólidos produzidos na cidade de João 

Lisboa – Ma. Nesse sentido procurou-se destacar a Lei Federal nº 12.305/10 que institui 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos e também outros mecanismos de gestão 

ambiental. 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Gestão 

Ambiental. 
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JANEIDE DE MEDEIROS OLIVEIRA 

 

A EDUCAÇÃO COMO PROCESSO DE FORMAÇÃO DE UMA CONSCIÊNCIA 

AMBIENTAL NA ESCOLA GIOVANNI ZANNI EM IMPERATRIZ – MA 

 

Orientador:Prof. Dr. Luis Carlos Araújo dos Santos 

 

 

RESUMO: O presente trabalho visa analisar a educação como processo de formação de 

uma consciênciaambiental na escola de ensino fundamental do 6º ao 9º ano da Rede 

Municipal de EnsinoPúblico, do Município de Imperatriz, no estado do Maranhão, 

Brasil, tendo por base umapesquisa realizada na Escola Giovanni Zanni. A análise tem 

por objeto de estudo o papel dacomunidade escolar como mediadora de uma 

consciência crítica e participativa dos alunos,conhecendo as ações desenvolvidas pela 

escola, a partir do que estabelecem os ParâmetrosCurriculares Nacionais. Buscou-se 

também compreender como os conteúdos definidos portemas transversais propiciam a 

constituição de um conhecimento capaz de transformaçãotanto na escola como na 

comunidade na qual estão inseridos. Este trabalho se constrói combase em discussões 

sobre o conhecimento produzido na área de Educação Ambiental e pelolevantamento de 

informações por meio de entrevistas e questionários junto aos profissionaisda Educação 

Municipal. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Escola. Conhecimento. 
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JOSÉ ALENCAR VIANA DE ARAÚJO  

 

 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL PARA ENTENDIMENTO DA AFETIVIDADE DA 

POPULAÇÃO DE IMPERATRIZ – MA COM O BAIRRO BEIRA RIO 

 

Orientador: Prof. MSc. Allison Bezerra Oliveira 

 

RESUMO: A percepção ambiental é uma maneira de se aferir o grau de satisfação de 

uma população com determinados locais que exerçam algum tipo de afetividade. Neste 

contexto, o Bairro Beira Rio e em especial sua área localizada às margens do rio 

Tocantins caracterizam-se como importante espaço de lazer usufruído por toda 

população Imperatrizense que, de maneira negativa ou positiva, guardam algum tipo de 

afetividade com este espaço. Assim, é importante que se pesquise como se manifesta 

essa afetividade, quais as impressões da população. Buscamos analisar essa percepção 

através de entrevistas realizadas com pessoas que fazem uso desse espaço em diferentes 

horários do dia e com distintas finalidades de lazer.  
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MARIA DINALVA DA SILVA CARDOSO 

 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS MORADORES E VISITANTES DA BEIRA 

RIO EM IMPERATRIZ - MA 

 

Orientador: Prof. MSc.Luiz Carlos Araújo dos Santos 

 

RESUMO: A percepção ambiental é uma maneira de se aferir o grau de satisfação de uma 

população com determinados locais que exerçam algum tipo de afetividade. Neste contexto, o 

Bairro Beira Rio e em especial sua área localizada às margens do rio Tocantins caracterizam-se 

como importante espaço de lazer usufruído por toda população Imperatrizense que, de maneira 

negativa ou positiva, guardam algum tipo de afetividade com este espaço. Assim, é importante 

que se pesquise como se manifesta essa percepção, quais as impressões da população. Buscou-se 

analisar essa percepção através de entrevistas realizadas com pessoas que fazem uso desse 

espaço em diferentes horários do dia e com distintas finalidades de lazer. 

Palavras-chave: Percepção ambiental. Espaço delazer. Beira Rio.  
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STÉFANIE SORRÁ VIANA PEREIRA 

 

GESTÃO AMBIENTAL NAS ÁREAS DE FORMAÇÃO DO LAGO PELA 

ATIVAÇÃO DA UHE DE ESTREITO NO MUNICÍPIO DE CAROLINA-MA 

 

Orientador:Prof. Dr. Luiz Carlos Araújo dos Santos 

 

RESUMO: O artigo analisa e apresentar o cenário atual das áreas atingidas pela represa 

do rio Tocantins ocasionada pela ativação da UHE (Usina Hidrelétrica) de Estreito, no 

município de Carolina – MA. Pouco foi discutido pelas autoridades a respeito de uma 

utilização consciente das áreas inundadas em Carolina-MA, a serviço do pequeno 

produtor de hortaliças. Sustentabilidade é manter nesse mundo a continuidade de 

produtos necessários à vida dos que ainda estão por vir. Se grandes áreas foram tão 

degredadas com a cheia do rio pela Usina, por que não utilizar o que ficou próximo por 

uma causa sustentável? Essa é a questão que baseia a construção desse trabalho. 
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1.10 Gestão Empresarial 
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ALISSON DA LUZ VIEIRA 

 

NETWORKING: UM ESTUDO SOBRE A IMPORTÂNCIA DAS REDES DE 

RELACIONAMENTO PARA O ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO 

 

 

            Orientador: Prof. MSc. Antonio de Lucena Pereira Neto 

 

 

RESUMO: Este estudo tem como objetivo principal, verificar, através de uma revisão 

de literatura, a importânciadas redes de relacionamento, networking, para o acesso ao 

mercado de trabalho. Em nenhummomento da vida as pessoas conseguem viver 

isoladas, inclusive porque ninguém pode se autosuficiente.O ser humano é um ser 

social. Ao nascer a pessoa é recebida no mundo por uma rede depessoas que fazem 

parte de sua família e/ou das relações dessa família. Para sobreviver, emqualquer 

estágio da vida, o ser humano necessita de se relacionar com seus semelhantes e com 

omeio natural. No mercado de trabalho, as coisas não são diferentes. Sobrevive quem é 

capaz dedesenvolver competências e estabelecer relações. Por isso, recursos como o 

networking, são tão importantes, tanto para o acesso quanto para a permanência em um 

mercado em pelo menos 70%dos cargos são preenchidos por indicação. Ou seja, as 

relações são muito importantes, sejam elasfísicas ou virtuais. Vive-se em um mundo 

marcado pelo desenvolvimento tecnológico, de modoespecial, pelo desenvolvimento 

das tecnologias da informação e da comunicação. Então, não aproveitar de seu potencial 

para estabelecer contatos e estreitar relacionamentos, seria não apenasinadequado, mas 

até irracional. As redes de relacionamento em todos os níveis, inclusive profissional, são 

uma realidade, cujo potencial deve ser aproveitado pelos profissionais que desejam 

permanecer viáveis em um mercado cada vez mais exigente ou a ele ter acesso. 

 

Palavras-chave: Networking. Redes de relacionamento. Emprego. 
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ANACYLDE DE MENESES GOMES 

 

ANÁLISE DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO PRONAF PELOS 

AGRICULTORES FAMILIARES DO POVOADO DE CAPEMBA D’AGUA NO 

MUNICÍPIO DE JOÃO LISBOA – MA 

 

 

Orientador: Prof. MSc. Francircley Sampaio Nobre  

 

 

RESUMO: O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF) foi criado com o objetivo de promover o desenvolvimento da agricultura 

familiar por meio da disponibilização de linhas de crédito rural, que diferenciam-se das 

linhas disponíveis para as demais classes de produtores rurais. Esse Programa tem como 

fim financiar projetos individuais ou coletivos, que gerem renda aos agricultores 

familiares e assentados da reforma agrária. Um dos maiores atrativos é o fato de possuir 

as mais baixas taxas de juros dos financiamentos rurais. O objetivo deste trabalho é 

analisar de quais formas ocorre a aplicação dos recursos do PRONAF pelos agricultores 

familiares do povoado de Capemba d’agua no município de João Lisboa – MA, e de que 

forma esses produtores estão sendo beneficiados com esta linha de financiamento. Essa 

localidade foi escolhida por estar rodeada de produtores rurais, em especial os pequenos 

agricultores, que realizam em sua maioria uma agricultura de subsistência voltada para 

o sustento da família. 
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ANTONIO REGIVAN VIEIRA DA SILVA 

 

 

A INFRAERO COMO AGENTE DE ATUAÇÃO DA RESPONSABILIDADE 

SOCIAL: O CASO DO PROJETO SOCIAL CINTURÃO VERDE EM 

IMPERATRIZ 

 

     Orientador: Prof. Msc. Francircley Sampaio Nobre 

 

 

 

RESUMO: Esse artigo aborda sobre a realidade da Infraero em Imperatriz, enfatizando 

seucomprometimento com a responsabilidade social através do Projeto Social 

CinturãoVerde em torno do aeroporto local. Os objetivos propostos são identificar como 

aspolíticas de responsabilidade social da Infraero estão sendo implantadas 

nascomunidades carentes para promover o desenvolvimento social das 

famílias.Também visa difundir esta atividade para o aprofundamento, teórico-prático, 

do temaresponsabilidade social e da experiência real e dinâmica da interação 

entreinstituições, empresas e sociedade, no enfrentamento dos problemas 

dedesigualdade e exclusão social. E, despertar a consciência de superação da 

gestãosobre administração através da demanda de participação ativa de todos que 

atuamna comunidade para a tomada de decisão. O artigo concluiu a viabilidade do 

ProjetoSocial Cinturão Verde pela Infraero na cidade de Imperatriz, como forma 

decontribuição para o desenvolvimento social de famílias carentes do entorno 

doaeroporto, que apesar de ser a segunda maior cidade do estado, se observa quegrande 

parte das empresas desconhece ou fazem vista grossa a responsabilidadesocial. 

 

Palavras-chave: Responsabilidade social. Infraero. Projeto Social Cinturão Verde. 
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CLAUDILENE HOLANDA DE ARAÚJO 

 

PONTOS FORTES: É POSSÍVEL FORTALECER O DESEMPENHO 

EVIDENCIANDO COMPETÊNCIAS 

 

 

Orientador:Prof. MSc. Hosannah Márcia A. Bandeira 

 

 

RESUMO: Este artigo objetiva a abordagem do direcionamento da gestão de 

competênciascom foco no fortalecimento do desempenho produzido a partir da 

identificação dospontos fortes, com parâmetros comportamentais estabelecidos que 

prospectemcrescimento organizacional. Adotou-se para a elaboração do mesmo a 

pesquisabibliográfica, baseada na análise da literatura já publicada. No Brasil, esta 

culturaganha incrementos consideráveis na quebra de paradigmas provocando 

e/oufortalecendo a visão inovada na gestão que impulsionam os liderados através 

daobservação e reafirmação de suas aptidões natas. Para tanto, busca-se 

aimplementação bem sucedida de usos de avaliação 360 graus, feedback e programade 

desenvolvimento individual (PDI). O ponto de partida para atingir essa meta é aanálise 

da motivação do que leva a pessoa a focar nos seus pontos fortes ou fracos,uma vez que 

eles exercem grande influência sobre suas vidas trazendo satisfaçãoou frustração; a 

adequação dos pontos fortes em atividades chaves é um avançoque instiga a 

manifestação de talentos. 

 

Palavras-chave: Pontes fortes. Pontos fracos. Habilidades. Talento. Desenvolvimento 
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DIMAS FARIAS MELO NETO 

JANAINA MARINO DOS SANTOS 

 

EIRELI: ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DA MAIS NOVA 

MODALIDADEEMPRESÁRIA BRASILEIRA 

 

Orientador: Prof. Joel Gouvêa de Oliveira 

 

 

RESUMO: O presente artigo objetiva analisar e discutir os aspectos positivos e 

negativos da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), a partir da 

Lei n. 12.441/2011, que altera o Código Civil de 2002. Questiona-se acerca desta figura 

jurídica, até então pouco conhecida. A EIRELI expressa um conceito novo, no que 

concerne à possibilidade de formalizar determinado empreendimento com apenas um 

sócio, com responsabilidade limitada ao valor do capital integralizado na empresa. 

Acerca da modalidade jurídica ora estudada, atenta-se precipuamente para os direitos e 

deveres estabelecidos pela legislação ao empreendedor que por ela optar. Dentre os 

tópicos abordados, especifica-se o conceito de EIRELI, além de suas características, 

bem como menciona-se os fundamentos legais da nova modalidade em tela. Faz-se um 

apanhado dos procedimentos exigidos para formalizar uma EIRELI. Para tanto, explica-

se passo a passo, os aludidos procedimentos necessários para formalizar essa nova 

natureza jurídica empresarial. Elenca-se ainda, os possíveis impedimentos que pretenso 

empreendedor da modalidade apresentada poderá enfrentar. Por fim, enfoca-se os 

aspectos positivos e negativos trazidos pela EIRELI, os quais têm despertado algumas 

polêmicas, cuja discussão ousa-se apresentar, ainda que de forma sucinta. A partir de 

pesquisa qualitativa exploratório, na legislação, na doutrina, em revistas e periódicos, 

bem como em sites da internet. A investigação científica aqui apresentada reforçou a 

compreensão sobre o assunto, além de ratificar o entendimento de que as vantagens se 

sobrepõem as desvantagens no que se refere a EIRELI. 

 

Palavras-chaves: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), 

formalizar, empreendedor. 
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EDVALDO TAVARES ALCOFORADO 

 

 

EMPREEENDEDORISMO: MUDANÇA E INOVAÇÃO COMO FORMA DE 

GARANTIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 

 

Orientador: Prof. MSc.Antonio Pereira de Lucena Neto  

 

 

 

RESUMO: O estudo, que se configura como uma revisão de literatura tem como 

objetivo principal, abordar, doponto de vista teórico, o empreendedorismo a partir da 

compreensão de que ele, pautado nasmudanças e inovações, se apresenta como garantia 

de desenvolvimento econômico, seja parapaíses desenvolvidos e ricos, seja para países 

em desenvolvimento e ainda pobres. Oempreendedorismo é quase sempre associado 

pelo senso comum aos riscos inerentes aos empreendimentos inovadores, quase sempre 

de pequeno porte. No entanto, para teóricos comoSchumpeter (1961), ele se apresenta 

como o motor do desenvolvimento econômico das nações,embora ele não ocorra de 

forma igual para todas elas, sendo beneficiadas em maior escala, asnações 

desenvolvidas e ricas, e em escala menor, as nações pobres e que ainda se encontram 

emvias de desenvolvimento. Sem o fenômeno do empreendedorismo, é possível que 

pessoas quepossuem pouco capital para investir em um negócio próprio, mesmo 

possuindo boas idéias, estariam fadadas ao insucesso empresarial, portanto, relegadas à 

pobreza econômica e à exclusão social. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Mudança. Inovação. Desenvolvimento 
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EDNA MESQUITA LOPES DA SILVA 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO LEGAL NOS ESCRITÓRIOS DE 

ADVOCACIA EM IMPERATRIZ/MARANHÃO 

 

 

Orientador:Prof. MSc. José Sergio de Jesus Salles  

 

 

 

RESUMO: Observa-se em várias outras regiões do país a utilização e os benefícios que 

a AdministraçãoLegal pode proporcionar para as organizações de modo geral, e 

acredita-se que essa práticapode ser de grande valia para os escritórios de advocacia de 

Imperatriz/MA. Para identificaressa realidade, realizou-se pesquisa de campo com 

entrevista em alguns escritórios deadvocacia de Imperatriz/MA, e pode-se observar a 

diferença dos poucos escritórios que jáutilizam esses métodos. A Administração Legal é 

uma forma inovadora de melhorar asatividades jurídicas, pois Imperatriz/MA está 

crescendo e trazendo consigo uma concorrênciamais acirrada, obrigando as empresas a 

possuírem um diferencial competitivo. Assim, énotória a necessidade desse ramo da 

Administração nos escritórios de advocacia objeto destapesquisa, pois a falta deste 

profissional tem ocasionado a precariedade dos escritórios noatendimento ao cliente ou 

mesmo num planejamento estratégico definido, pois os advogadostêm que desenvolver 

tanto as tarefas jurídicas, como administrativas, que poderiam estarsendo 

desempenhadas por um profissional da área. 
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ELBA CRISTINA HOLANDA RIBEIRO 

JOÃO KLEBER VIANA 

 

IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE ESTOQUES PARA A VIABILIDADE DAS 

ORGANIZAÇÕES EMPRESARIAIS 

 

Orientador: Prof. MSc. Antonio Pereira de Lucena Neto  

 

 

RESUMO: O estudo, que se caracteriza como uma revisão de literatura tem por 

objetivo demonstrar aimportância da gestão de estoques para a viabilidade das 

organizações empresariais. Os estoquessão necessários às organizações uma vez que 

não há como iniciar o processo de produção se nãohá matéria-prima disponível. Depois, 

passada as fases de elaboração e produção tem início oprocesso de comercialização, e 

para que o mesmo ocorra de forma eficiente, há a necessidade de seter em estoque uma 

quantidade de unidades capaz de atender à demanda pelo produto. Esseproduto deve 

chegar às mãos dos clientes no menor tempo possível e a um custo que mantenha 

acompetitividade da organização. Os estoques se constituem como um dos ativos das 

organizaçõesempresariais e comerciais. Eles geram um custo para sua formação e 

manutenção. No entanto, essecusto pode ser compensado com um bom planejamento e 

com a adoção de um modelo adequado degestão, de forma que os estoques podem até se 

tornar fonte de lucros. Sob o aspecto metodológico,o estudo se classifica como 

qualitativo, constituído a partir de uma revisão de literatura. 

 

Palavras-chave: Estoques. Planejamento. Gestão de estoques. Viabilidade das 

organizações. 
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JORCELYO ALENCAR LIMA 

 

EFEITOS DA LIDERANÇA COMO FATOR DE DESEMPENHO NAS 

ORGANIZAÇÕES DE TRABALHO 

 

Orientador: Prof. MSc. Marco Antonio Nogueira Gomes 

 

RESUMO: A velocidade com que ocorrem as informações no mundo corporativo, bem 

como as transformações por ele produzidas impressionam na mesma proporção que 

impulsionam mais empresas a se inserirem ao seu contexto. As relações de trabalho que 

ocorrem ali são, “via de regra”, conduzidas de forma conflitante por dirigentes pouco 

hábeis que se limitam à busca incessante pelo lucro (apenas) financeiro. Torna-se, 

portanto, essencial a discussão sobre o papel do líder nas organizações de trabalho. 

Assim, este artigo foi produzido a partir do interesse acerca dos temas relacionados, 

cujo objetivo consistiu em analisar os efeitos da liderança e como fator de desempenho 

nas organizações de trabalho, partindo do entendimento de que a liderança deve atuar 

como instrumento facilitador entre colaboradores e empresas no sentido de conduzir a 

ambos em direção aos mesmos objetivos. Desta forma, obterá como resultado o 

desempenho ideal ao atendimento dos objetivos previamente propostos, delegando aos 

seus liderados as suas respectivas responsabilidades de forma a torná-los estimulados à 

motivação permanente em direção à produtividade eficiente e eficaz. 
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MANOEL ALMEIDA DE MELO 

 

ADMINISTRAÇÃO DE RH NO SERVIÇO PÚBLICO 

 

 

Orientador: Prof. MSc.Francisco Alves e Silva  

 

 

 

RESUMO: A promoção de políticas públicas inclusivas encontra-se pautada na 

proposta deuma melhoria nas condições de vida da população de um modo geral a partir 

domomento que passa a influenciar na melhor prestação dos serviços públicos,gerando 

igualdade de oportunidades ao permitir que o cidadão tenha seus direitosresguardados 

no âmbito da administração pública. O presente trabalho tem comoobjetivo abordar a 

administração de RH no Serviço Público. A metodologia utilizada foi de natureza 

bibliográfica, fundamentada em livros que abordam a referida temática. Do exposto, 

conclui-se que para mobilizar e utilizar toda a capacidade das pessoas em suas 

atividades, as organizações têm buscado modificar seus conceitos, alterando suas 

práticas gerenciais, investindo diretamente nas pessoas que entendem dos produtos e 

serviços e em vez de investirem nos clientes, estão investindo nas pessoas que os 

atendem e os servem para causar satisfação e encantamento, não devendo ser diferente 

na gestão pública. 

 

 

Palavras-chave: Recursos humanos. Administração. Serviço Público. 
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KAROLINNE DE OLIVEIRA SOUSA 

 

MARKETING DE GUERRILHA: UM NOVO PENSAR NOS MEIOS 

ACADÊMICOS E EMPRESARIAIS 

 

Orientador:Prof. Dr. Gilbert Angerami Lopes 

 

RESUMO: O presente artigo tem como escopo desenvolver uma abordagem sobre o 

conhecimento do Marketing de Guerrilha, tendo como característica fundamental a 

utilização do diferente no que tange ao planejamento e divulgação de uma marca, 

abandonando assim as mídias comuns e tradicionais; criando novas opções criativas em 

comunicação. Para tanto, buscou-se identificar sua aceitação no universo acadêmico da 

cidade de Imperatriz-MA no curso de Administração de Empresas de uma IES privada. 

Sugere-se assim que o uso do Marketing de Guerrilha, além de ser acrescido nas 

ementas acadêmicas, que seja também viabilizado e utilizado mais freqüentemente nas 

ações de promoção, eventos e campanhas publicitárias, com a finalidade de desenvolver 

o potencial criativo tendo como investimentos preliminares: tempo, energia, imaginação 

e principalmente criatividade. 

 

Palavras-chave: Marketing de Guerrilha. Criatividade. Imaginação. 
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MARCUS JEAN GOMES DE AGUIAR 

 

RELAÇÕES HUMANAS NAS EMPRESAS: A VALORIZAÇÃO DOS 

COLABORADORES  

 

Orientadora: Profa. MSc. Hosannah Márcia Alves Bandeira 

 

 

RESUMO: Neste estudo objetiva-se realizar uma reflexão sobre as relações humanas 

nas empresas, demodo especial, no que se refere à valorização dos colaboradores, uma 

vez que eles seconfiguram como o principal ativo das organizações. Partiu-se da 

compreensão de que osestudos, análises e reflexões sobre o assunto – relações humanas 

constatam a cada dia que avalorização dos colaboradores é fundamental para a 

viabilidade das empresas, principalmenteem um mercado de relações globalizadas. 

Diante disso, é importante que as empresas primempela qualidade de vida de seus 

colaboradores, pois se trata de um mecanismo de sumaimportância diferenciada dentro 

das organizações, fazendo os colaboradores maisparticipativos, a partir da criação de 

um ambiente de interação, independente da questãohierárquica. A qualidade de vida no 

trabalho (QVT) é um programa que busca umaorganização mais humanizada e 

proporciona condições de desenvolvimento pessoal aoindividuo, o bem estar do 

trabalhador e a eficácia organizacional, com ganhos para todos osintegrantes da 

organização. 

 

 

Palavras-chave: Recursos humanos. Colaboradores. Valorização. Competitividade 

organizacional. 
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TATIANE SILVA BARROS 

 

ENDOMARKETING: RECURSO NECESSÁRIO À OTIMIZAÇÃO DO 

ATENDIMENTO NAS EMPRESAS 

 

Orientador: Prof. MSc.Antonio Pereira de Lucena Neto  

 

 

RESUMO: Neste estudo, que se configura como uma revisão de literatura, tem-se por 

objetivo principaldemonstrar que o Endomarketing se constitui como um recurso 

necessário à otimização doatendimento nas empresas, a partir do investimento na 

informação e formação do cliente interno: ocolaborador, uma vez que é dele que 

depende a forma como o cliente externo é atendido. Portanto,depende do cliente interno, 

o colaborador, a construção de relações duradouras e proveitosas, tantopara a empresa, 

quanto para seu cliente externo, o consumidor. O Endomarketing difere-se doMarketing 

tradicional. O Marketing tradicional tem como foco o cliente externo, enquanto o foco 

doEndomarketing é direcionado ao cliente interno. Antes havia a concepção de que as 

empresasdependiam apenas dos clientes externos para viabilizarem-se. Com o passar do 

tempo, essaconcepção se modificou, de forma que, para realizar seus objetivos e 

alcançar os resultadosalmejados, elas reconhecem que necessitam não apenas do cliente 

externo, mas também do clienteinterno. Isso se consegue, de modo especial, através da 

comunicação, a qual tem o poder de tornaros colaboradores conscientes de sua 

importância para a viabilidade da empresa e que a empresa é importante para que eles 

alcancem seus objetivos profissionais e pessoais. 

 

 

Palavras-chave: Endomarketing. Comunicação. Atendimento. Recurso para a 

fidelização do cliente. 
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VALERIA ALVES DOS REIS 

 

EMPREENDEDOR: O PROFISSIONAL QUE MOVE A ECONOMIA 

BRASILEIRA 

 

Orientador:Profa. Esp. Karolem Sousa Silva 

 

 

RESUMO: Este presente trabalho tem como objetivo de estudo, mostrar a importância 

do empreendedorismopara a economia brasileira, mediante uso de pesquisa 

bibliográfica, onde há explanação conceitual,uma breve amostra de sua história, as 

características de um empreendedor e os modos de seempreender – necessidade e 

oportunidade. Por meio da atividade empreendedora a sociedade demaneira geral é 

beneficiada, pois, através do empreendedorismo faz com que a economia 

sejapotencializada. No Brasil, o número de empreendedores tem crescido de maneira 

acentuada. Asmicros e pequenas empresas recebem de órgãos e do governo subsídios, 

como: palestras, cursos, facilidade de formalização, eliminando ou reduzindo certos 

impostos e taxas, oferecendo equilíbriopara que elas superem, principalmente, os 

primeiros anos de sua existência. São diversos osbenefícios que o empreendedorismo 

gera a sociedade. De maneira geral, o empreendedorismoaliado ao governo, proporciona 

desenvolvimento e crescimento a região, novos empregos sãogerados, uma melhoria na 

renda familiar, entre outros. 

 

 

Palavras-chave: Brasil. Benefícios. Economia. Empreendedor. Empreendedorismo 
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1.11 Planejamento E Implementações de 

Rede LAN e WAN 
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AGLESON FERNANDES DA ROCHA 

 

 

A UTILIZAÇÃO DO PROTOCOLO OSPF COM ÊNFASE NO MELHOR 

DESEMPENHO DA REDE DE COMPUTADORES DA EMPRESA LOTEMOC 

DISTRIBUIDORA 

 

Orientador:Prof. MSc. Henrique Mariano Costa do Amaral 

 

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar de forma clara e sucinta 

oprotocolo OSPF (Open Shortest Path First) e suas características para o 

melhordesempenho da comunicação na empresa Lotemoc Distribuidora. Foram 

abordadosinicialmente os conceitos de roteamento e de protocolo OSPF, dando ênfase 

àscategorias vizinho, cálculo de rotas e troca de bancos de dados, bens como as áreasdo 

OSPF, métricas, autenticação e balanceamento de carga OSPF. Posteriormentefoi 

abordado a Empresa Lotemoc Distribuidora LTDA, dando ênfase à apresentaçãoda 

empresa, sobretudo do setor de informática, priorizando informar como eracapacidade 

de comunicação da empresa, focando na necessidade de melhoriadessa comunicação e 

por consequência, a necessidade de fazer os cálculos de redee implantação do protocolo 

OSPF e demonstrando como foi a implantação desse protocolo e como esse processo 

contribuiu para a melhoria da comunicação entre as redes de computadores da Empresa. 

 

Palavras-chave: Roteadores. OSPF. Protocolo. 
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FRANK WENNER RIBEIRO RODRIGUES 

 

MONTAGEM, CONFIGURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE 

DADOS NA DALCAR BMW: UM ESTUDO DE CASO 

 

Orientador: Prof. MSc. Raimundo de Carvalho Silva Neto 

 

RESUMO: Estudo sobre implementação de rede de dados. Tem por objetivo principal 

demonstrar a montagem, configuração e implementação de uma rede de dadosatravés de 

um estudo de caso desenvolvido em uma empresa do grupo Dalcar: a “DALCAR 

BMW”. Para realização do mesmo, procedeu-se a consulta nos ambientes da empresa 

para comprovação de como ocorreu todo o processo de montagem, configuração e 

implementação da rede de dados adotados na mesma. Enfatizam-se ainda a importância 

das tecnologias da informação nas organizações atuais e os tipos de redes sem fio mais 

utilizadas atualmente. Conclui-se que nos tempos modernos, a utilização de redes sem 

fio se constitui em uma estratégia que, quando bem implementada se reverte em uma 

ferramenta positiva no alcance de resultados. 

 

Palavras-chave: Topologia. Implementação. Montagem. Virtualização. DalcarBMW. 
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GISLAINE COSTA DA SILVA 

IMPLEMENTAÇÃO DE UM AMBIENTE VIRTUALIZADO COM A 

FERRAMENTA VIRTUALBOX NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO 

CCET/UFMA 

Orientador: Prof. MSc. Henrique Mariano Costa do Amaral 

 

RESUMO: O presente trabalho aborda a implementação da ferramenta VirtualBox para 

melhorias na infraestrutura do laboratório de informática do CCET/UFMA, superando 

antigos problemas e obtendo as vantagens proporcionadas pela virtualização e suas 

propriedades. O trabalho apresenta os conceitos fundamentais sobre a virtualização e o 

detalhamento da ferramenta VirtualBox, utilizada para criação do ambiente virtual no 

referido laboratório. Sobre a ferramenta, apresentam-se desde sua instalação até as 

mínimas configurações disponíveis para a máquina virtual, como memória, disco virtual 

e as várias opções de configuração da rede (bridge, NAT - Network Address 

Translation, rede interna, host only). Apresenta-se, também, o funcionamento da 

exportação e importação das máquinas virtuais e como criar snapshots para salvar o 

estado atual da máquina, restaurando o sistema a um estado correto de funcionamento, 

caso necessário. Como metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, além de visita 

a sites com manuais da ferramenta VirtualBox e também conteúdos obtidos pela 

experiência prática. Ao final, o trabalho destaca como foi realizada a criação do 

ambiente virtual no laboratório e quais as configurações utilizadas para as máquinas 

virtuais que iriam funcionar como servidoras de parte dos serviços do laboratório. Além 

disso, mostra-se em que pontos a virtualização pôde contribuir para a melhoria da 

infraestrutura do laboratório em aspectos como: segurança, melhor utilização do 

hardware, facilitação de backups, migrações e gerenciamento do sistema. 

Palavras-chave: Virtualização. Máquina Virtual. VirtualBox. 
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MARCELLO VIEIRA MASCARENHAS 

 

NÍVEIS DE INTERFERÊNCIA E DE RADIAÇÃO EM REDES SEM-FIO 

OPERANDO EM 2,4 GHz 

 

Orientador: Prof. Dr. Rogerio Moreira Lima Silva. 

 

RESUMO:As redes de computadores sem fio têm se desenvolvido de maneira rápida 

desde a sua concepção. A busca por canais de comunicação mais velozes e robustos 

levam, dentre outras coisas, a novas técnicas de modulação, novas codificação de canal 

e a mais espectro radioelétrico. O trabalho apresenta parte da teoria de rede de dados 

sem fio, bem como teoria de interferência e robustez dos canais de radiofrequência 

aplicando diferentes técnicas de modulação digital. É discutido também as radiações 

não ionizantes e sua legislação de maneira geral e especifica para faixa de 2.4GHz. Por 

fim, uma analise do espectro de 2.4 GHz é realizada utilizando um analisador de 

espectro da Agilent Technologies e uma mensuração da radiação emitida também é feita 

nessa faixa através de uma sonda isotrópica NARDA.   

 

Palavras-chave: Comunicação sem fio. Interferência. Radiação não ionizante. Rede de 

dados.  
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MÁRCIO ARRUDA CARVALHO 

 

 

PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE PARA 

VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA VOIP ESTUDO DE 

CASO 

Orientador: Prof. Dr. Luís Carlos Costa Fonseca 

 

 

RESUMO: A tecnologia NGN (Next Generation Network) se firmou nos últimos anos 

como a melhor alternativa para o desenvolvimento do mercado de telecomunicações no 

mundo. A necessidade de oferecer serviços de qualidade e a crescente demanda por 

novas opções de entretenimento e comunicação, aliados ao aprimoramento dos sistemas, 

dos hardwares e dos meios de transmissão de dados proporcionaram a unificação das 

redes de dados, voz e vídeo em uma mesma plataforma que tem como base o protocolo 

IP. Essa convergência garante um melhor gerenciamento dos serviços disponibilizados e 

conseqüentemente uma redução nos custos operacionais. O presente estudo de caso 

abordará a convergência entre as redes de dados e de voz (telefonia) da Secretaria de 

Estado da Educação do Maranhão - SEDUC-MA, a qual denominamos de tecnologia 

VoIP (Voice Over Internet Protocol), que nada mais é que a utilização da mesma rede 

para trafegar dados e voz. Será realizado um levantamento bibliográfico acerca das 

tecnologias NGN, VoIP e PABX IP, assim como uma análise da atual infraestrutura das 

redes de dados e de voz do citado campo de estudo, e com base nos requisitos 

necessários para implementação das tecnologias pretendidas faremos uma proposta de 

adequação da referida infraestrutura destacando seus benéficos para a instituição.   

 

Palavras-Chave: NGN. VoIP. PABX. Asterisk. 
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MARIANO SILVA DE DEUS FILHO 

 

TECNOLOGIA RFID APLICADA AO AMBIENTE HOSPITALAR 

Orientador: Prof. Dr. Rogerio Moreira Lima Silva 

 

RESUMO: Esta monografia tem como objetivo realizar um estudo sobre a aplicação da 

tecnologia de identificação por radiofrequência (RFID – Radio Frequency 

Identification) e propor sua implementação no Hospital Tarquínio Lopes Filho (HTLF). 

Apresenta informações conceituais sobre a tecnologia e seu uso em unidades 

hospitalares. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica nas bases de dados 

de informações em saúde para levantamento dos estudos realizados e em sites 

especializados na tecnologia de identificação por radiofrequência para pesquisa 

documental e aquisição de conhecimentos. Verificou-se que a tecnologia RFID é uma 

importante forma de organizar a rotina de atendimento de pacientes, assim como reduzir 

e viabilizar o investimento necessário para os hospitais.  

 

Palavras-chave: Radiofrequência. Etiqueta Inteligente, Ambiente Hospitalar, Banco de 

Sangue. 
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TONY SÁ FERREIRA LIMA 

 

IMPLANTAÇÃO DE VPN EM REDES CORPORATIVAS, PARA AUMENTO DA 

SEGURANÇA E CONFIABILIDADE DOS DADOS 

 

Orientador: Prof. Msc. Raimundo Silva 

 

 

RESUMO: Esse projeto é voltado para um estudo de caso envolvendo a criação e 

implementação de um cenário em que possibilitará a conexão entre a matriz de uma 

empresa e suas filiais, com a finalidade de transmitir dados de forma segura. A 

implementação será feita através de uma Rede Virtual Privada – VPN, que criará 

suporte para que usuários remotos, acessem informações, de forma segura, não estando 

dentro da empresa. Para que essa conexão ocorra, há a necessidade de conceituar os 

aspectos relevantes para que haja tal implementação. Foi verificado a eficácia da 

implantação de uma rede VPN em grandes instituições com sucesso. Desta forma, o 

passo seguinte, será a elaboração de uma sequência lógica de acontecimentos e 

diretrizes que levem um analista de redes a elaborar um plano de implementação válido, 

diante do quadro empresarial apresentado e da necessidade requerida, seguindo uma 

estruturação lógica, a partir de aspectos pré-definidos, e, sob aspectos escolhidos para 

uma análise de resultados.  

 

Palavra-chave: Redes. VPN. Segurança. Confiabilidade de dados. Criptografia. IPSec. 
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1.12 Literatura e Ensino 
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EDILENE FERNANDES MARTINS 

 

O USO DA LEITURA LITERÁRIA NA ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS: 

PARA ALÉM DE UMA DISCUSSÃO SOBRE MÉTODOS. 

 

Orientadora: Profa. MSc. Márcia Evelin de Carvalho 

 

RESUMO: Este trabalho monográfico tem como objetivo investigar o uso da leitura 

literária no processo de alfabetização de crianças do 1º ano do Ensino Fundamental, no 

município de Caxias – MA. A iniciativa partiu da necessidade de saber se os professores 

dessa série desenvolvem práticas de leitura literária em sala de aula e se estas 

contribuem para o processo de alfabetização. A pesquisa foi realizada em cinco escolas 

da rede pública municipal de Caxias/MA, que atende crianças de seis a doze anos, do 1º 

ao 5º ano do Ensino Fundamental. Os sujeitos da pesquisa foram cinco professoras que 

atuam no 1º ano do Ensino Fundamental, sendo cada uma de uma escola diferente. Para 

fundamentar os conhecimentos da pesquisadora e subsidiar a análise dos dados foram 

utilizados diversos teóricos que estudam e pesquisam sobre alfabetização, letramento e 

leitura literária na sala de aula. Dentre estes destacam-se: Benvenuti (2011), Solé 

(1998), Carvalho (2011), Simonetti (2007), Cosson (2006), Bajard (1994), dentre 

outros. A metodologia utilizada teve como abordagem a pesquisa qualitativa e fez uso 

do questionário, com questões abertas, como instrumento de construção dos dados. Foi 

possível constatar que as professoras têm conhecimento da leitura literária como 

importante ferramenta no processo de alfabetização das crianças e do seu papel como 

motivadoras, embora ainda não haja um trabalho voltado para este fim de forma 

sistematizada. Espera-se que este trabalho monográfico sirva como referencial teórico 

capaz de fazer os professores refletirem sobre sua prática pedagógica, especificamente 

sobre o uso da leitura literária no processo de alfabetização. 

Palavras-chave: Leitura literária. Alfabetização. Letramento 
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JEANE RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA 

 

LITERATURA DE CORDEL: VERSOS QUE ENSINAM E ENCANTAM 

 

Orientadora: Prof. MSc. Sueleny Ribeiro Carvalho 

 

RESUMO: Para o desenvolvimento do processo na formação de leitores, é preciso 

promover aconvivência com literatura, não apenas na escola, mas em todos os 

espaçospossíveis. Nos últimos anos, a Literatura de Cordel apresenta-se como 

linguagemalternativa, rica e expressiva que agrega várias linguagens-oral, escrita, 

musical evisual, além disso, aborda temáticas diversificadas, promovendo a formação 

deleitores com significado, já que, possibilita o encontro entre linguagem, cultura 

esociedade, pois este gênero literário mostra-se como instrumento de comunicação 

einteração social. A Literatura de Cordel trabalhada no ambiente escolar é 

umaferramenta importante para formar leitores, e um instrumento para resgatar 

valoresda cultura popular. Este trabalho está dividido em três partes, tendo como 

objetivoanalisar a importância da Literatura de Cordel no processo de desenvolvimento 

dogosto pela leitura literária nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Para tanto, 

estáfundamentado em pesquisa bibliográfica, com reflexões de diversos autores, 

entreeles: Ana Cristina Marinho e Helder Pinheiro (2012), Arievaldo Viana (2006), 

CésarObeid (2007), Joseph Maria Luyten (2005), Luís da Câmara Cascudo (1988). 

 

Palavras-chave: Literatura de Cordel. Leitura e cultura popular. 
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LEIDE LOPES DA SILVA 

 

DIVERSIDADE TEXTUAL E PROFICIÊNCIA LEITORA NO CONTEXTO 

ESCOLAR 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Joseane Maia Santos Silva 

 

 

 

RESUMO: O presente trabalho monográfico, que traz como tema “Diversidade Textual 

e Proficiência Leitora no Contexto Escolar”, é resultante de uma pesquisa bibliográfica 

teórico-discursiva, fundamentada em autores como: Bakhtin (1998) Schneuwly e Dolz 

(2011), Marcuschi (2012), Kleiman (2000), Geraldi (1997), Porto (2009), dentre outros, 

subsidiando a construção de conhecimentos que nortearam a compreensão do estudo. 

Através deste objetivou-se uma reflexão acerca da importância da diversidade textual, 

numa perspectiva interacionista para formação leitora, partindo da premissa que a 

leitura é entendida como um processo de produção que acontece com uma interação 

autor/leitor/texto. Essa leitura precisa ter significado, estar voltada às diversas práticas 

sociais desse educando, tendo como espaço importante para essa construção, a escola; 

assim, não deve ter outra pretensão que não a de chegar aos usos sociais da linguagem, 

na forma que ela acontece cotidianamente, com algumas finalidades e numa situação 

específica. Nesse contexto, a pesquisa aborda alguns posicionamentos acerca de 

proficiência leitora, linguagem e interação, bem como questões relacionadas ao trabalho 

pedagógico com gêneros textuais e aspectos mais relevantes quanto à mediação do 

professor nesse processo. Assim, a pesquisa nos permite ressaltar a grande importância 

da diversidade de gêneros na formação de leitores competentes.  

 

 

Palavras-chave: Proficiência Leitora. Diversidade Textual. Interação. 
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MARIA SONIA SELESTINO DA COSTA 

 

A PRÁTICA DO LETRAMENTO LITERÁRIO NOS ANOS INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Orientador: Prof. MSc. Elizeu Arruda de Sousa 

RESUMO: O presente trabalho refere-se a uma monografia intitulada “A prática do 

letramentoliterário nos anos inicias do Ensino Fundamental”, tendo atividades 

metodológicasaplicadas na U.E.M “Francisco Dias Brandão”, localizada na Rua 

Itapecuruzinho,s/nº, bairro Veneza, Caxias-MA. Esta monografia tem a finalidade de 

revelar acontribuição didática da prática do letramento literário no ensino de 

LínguaPortuguesa no 5º ano do Ensino Fundamental da mencionada escola. É 

realizadauma abordagem sobre a prática do letramento literário, sua 

conceituação,caracterização e inserção no contexto escolar, bem como a focalização de 

açõesmetodológicas vinculadas ao letramento e ensino de Língua Portuguesa. Em 

termosde fundamentação teórica, buscou-se respaldo nos seguintes teóricos: 

EmíliaFerreiro (2007), Rildo Cosson (2007), Magda Soares (1999), entre outros que 

tratamtanto das temáticas em que se alicerça esta monografia. A pesquisa efetivada 

vemsinalizar que a prática do letramento literário precisa ser mais trabalhada em sala 

deaula para que a literatura tenha realmente a função de auxiliar na formação deleitores 

proficientes. 

 

Palavras-chave: Letramento literário. Ensino. Língua Portuguesa. 
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SANDRA MARIA MARQUES DE SOUSA 

 

AS CONTRIBUIÇÕES DOS CONTOS DE ANDERSEN NA FORMAÇÃO DE 

VALORES INFANTIS 

Orientador: Prof. MSc. Elizeu Arruda de Sousa 

 

RESUMO: A temática deste trabalho volta-se para “As contribuições dos contos de 

Andersen na formação de valores infantis”, e objetiva-se realizar uma abordagem 

analítica sobre a literatura infantil tendo em vista seu valor educativo para a formação 

do indivíduo, estabelecendo-se um estudo reflexivo sobre os contos infantis para o 

contexto educacional, sendo contribuinte para a aquisição de valores por parte do 

público infantil. Desta forma, o que se pretende, com este estudo, é apontar as 

contribuições dos contos de Andersen para a formação de valores junto aos pequenos 

leitores. Uma das ações de cunho metodológico integrantes deste trabalho monográfico 

refere-se à análise teórica dos contos, enfatizando suas características peculiares para o 

incentivo à leitura e, consequentemente, para a construção de valores concernentes à 

personalidade infantil, destacadas nas obras literárias de Andersen. Apontando-se a 

importância da magia contida nos contos para despertar a criatividade, a fantasia e o 

imaginário infantil, além de destacar os aspectos lúdicos dos contos para a identificação 

dos valores pertinentes à criança, oferecendo mais leveza na abordagem do amor, do 

companheirismo, solidariedade, bondade, compaixão e demais sentimentos, emoções e 

afetividades presentes no cotidiano infantil. Para este estudo buscou-se fundamentação 

teórica em Coelho (2000), Cadermatori (1986), Parreiras (2009), Abramovich (1997), 

dentre outros que puderam contribuir para o enriquecimento da pesquisa. Sendo assim, 

pode-se ampliar os conhecimentos adquiridos acerca da literatura infantil como fonte 

instauradora de construção de valores, tendo como instrumento otimizador os contos de 

Andersen, já que estes abordam temáticas como o amor, o respeito, a amizade, a 

solidariedade, a dignidade, a confiança, etc.  

 

 

Palavras-chave: Literatura Infantil. Contos de Andersen. Valores infantis 
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FRANCISCA LUCILENE SANTOS DA SILVA 

 

UM OLHAR DE OPOSIÇÃO ÀS TENDÊNCIAS ANDROCÊNTRICAS NO 

CONTO AMOR DE CLARICE LISPECTOR 

 

Orientadora: Profa. MSc. Sueleny Ribeiro Carvalho 

RESUMO: O presente trabalho visa fazer uma análise do conto Amor do livro Laços de 

Família de Clarice Lispector, fundamentado na critica feminista, observando de que 

formaesta contribuiu para o processo de autodescoberta das mulheres, discutindo 

ascausas de opressão fermina a partir do conceito patriarcal de literatura. Aqui 

tambémserá analisado como se deu a ruptura do pensamento androcêntrico, identificado 

navoz feminina através da literatura, considerando tudo que possa vir servir de base 

ecomo alerta contra as questões patriarcais até então vigentes, como por exemplo, 

ascaracterísticas físicas e psicológicas da personagem principal do conto a seranalisado, 

no intuito de demostrar insatisfação por parte da personagem em questãocom a condição 

da mulher naquela sociedade, verificando como ocorre essa tomadade consciência. 

Além disso, pretende-se averiguar se houve ou não por parte dapersonagem principal do 

conto, desalienação, levando-a a uma reflexão sobre suacondição de mulher. Esse 

trabalho está fundamentado em estudos de teóricos queversam sobre a questão de 

gênero na literatura, que dentre outros se pode citar:Beauvoir(1980), Zolin(2005), 

Duarte(2002), Zinani(2006), Campadelli(1988) cujospensamentos norteiam e procuram 

melhorar o processo de autoconsciência damulher por meio da literatura. 

 

Palavras-chave: Literatura. Mulher. Patriarcalismo. Androcentrismo. Desalienação. 
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1.13 Meio Ambiente e Recursos Aquáticos 
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ALINDO SILVA BARBOSA 

 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL: UM OLHAR DOS PESCADORES DO QUEBRA 

POTE, ZONA RURAL DE SÃO LUÍS-MA 

 

Orientador: Prof. Dr. Jackson Ronie Sá da Silva  

RESUMO: Este ensaio faz uma abordagem sobre a atividade pesqueira na comunidade 

do Quebra Pote, zona rural de São Luís – MA. A partir das observações dos pescadores 

do local, foi desenvolvido este diagnóstico socioeconômico e cultural da comunidade, 

analisando a prática do dia a dia dos pescadores, familiares e o ambiente em que vivem, 

e como se portam no momento em que desenvolvem as suas atividades pesqueiras e de 

mariscos. Estudos direcionados às comunidades rurais maranhenses são essenciais para 

compreender as praticas que ocorrem nessas áreas. A percepção ambiental se faz pensar 

no ambiente que nos transforma a uma, auxiliando na análise mais detalhada dos 

pescadores, trazendo assim um pouco do ritmo da vida desses moradores localizados 

nessa área da Ilha do Maranhão. 

 

Palavra-chave: Pescadores. Diagnóstico. Meio ambiente 
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ANA ALICE GOMES DAMASCENO 

 

 

ANÁLISE DA COMERCIALIZAÇÃO DE PESCADOS NOS LAGOS DE VIANA 

E CAJARI, BAIXADA MARANHENSE-BRASIL 

 

Orientadora: Profa. Dra. Zafira da Silva de Almeida 

 

RESUMO: A pesca é uma atividade milenar e de grande importância para a 

humanidade. No país essa atividade é geradora de renda e alimentação para uma grande 

parcela da população. Apesar dessa importância o setor ainda sofre de inúmeras 

fragilidades, destacando-se a comercialização como principal entrave para o 

desenvolvimento do setor. No período de janeiro de 2012 a janeiro de 2013 realizou-se 

um estudo nos lagos de Viana e Cajari objetivando-se compreender o processo de 

comercialização das principais espécies capturadas nesses lagos. Através do estudo foi 

possível observar que o processo de comercialização do pescado nos municípios de 

Penalva e Viana envolve uma complexa rede de agentes e relações econômicas, a partir 

do desembarque do pescado no porto ou ancoradouro natural. Em Viana e Penalva, o 

pescado diminuiu comparado com a produção que tinha há três décadas atrás, e um dos 

fatos seria a construção da barragem que impede o fluxo de peixes e a produção de 

pescado em cultivo.  

 

Palavras-chave: Pesca continental. Comercialização. Baixada Maranhense. 
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PAULA MARIA MESQUITA SANTIAGO 

 

 

CARACTERÍSTICAS ESTRUTURAIS DE BOSQUES DE MANGUE DO 

ESTUÁRIO DO RIO PREGUIÇAS, MA, BRASIL 

 

Orientador:Prof. Dr. Jackson Ronie Sá da Silva 

 

 

RESUMO: O Estado do Maranhão possui 5.414,31 Km² de manguezais, sendo uma 

área de grande importância ecológica e que necessita da ampliação de estudos de seus 

atributos estruturais e funcionais. Desta forma, objetiva-se caracterizar a estrutura de 

bosques de mangue do estuário do Rio Preguiças, Maranhão. As medidas de alturas e 

CAP das árvores para caracterização estrutural foram tomadas utilizando o método de 

parcelas em três sítios de estudos distribuídos em direção à foz do rio. Em cada sítio, 

também foi construído um perfil fisiográfico e coletado material para análises 

granulométricas dos sedimentos. As espécies registradas foram Avicennia germinans 

(L.) Stearn., Laguncularia racemosa (L.) Gaertn, Rhizophora mangle L., Rhizophora 

harrisonii Leechamn e Rhizophora racemosa G.F.W. Meyer. A altura média do bosque 

foi de 16,57±7,44 m, o DAP médio de 22,9 cm, a área basal de 4,372 m².ha-1 e a 

densidade de 711 indivíduos. ha-¹. A espécie mais frequente foi R. harrisonii, a 

dominante foi R. mangle e ambas com os maiores valores de importância e valores de 

cobertura. Os resultados demonstraram que o manguezal do estuário do rio Preguiças 

apresenta um elevado desenvolvimento estrutural, classificando-se como maduro e 

apresentando diferenças na composição e na estrutura nos diferentes sítios de estudo.  

 

 

Palavras-chave: Barreirinhas. Composição vegetal. Fitossociologia. Manguezal. 
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RENATO CÉSAR SILVA DE OLIVEIRA FILHO  

 

ETNOCONHECIMENTO DE CATADORES DE CARANGUEJO E ASPECTOS 

MORFOMÉTRICOS DE UCIDES CORDATUS COMERCIALIZADOS NO 

MUNICÍPIO DE RAPOSA – MA  

 

Orientadora: Profa. Dra. Raimunda Nonata Fortes Carvalho Neta  

 

 

RESUMO: O presente trabalho objetivou registrar o conhecimento étnico dos catadores 

de caranguejo do município da Raposa (Maranhão) sobre ecologia e manejo de U. 

cordatus, além da caracterização da morfometria dos exemplares que são 

comercializados na região. Estes dados foram obtidos com a realização de questionários 

com os catadores, no município de Raposa, e com a obtenção de exemplares, no 

decorrer de cinco meses, entre março e junho de 2013, comprados diretamente dos 

catadores. Resultados indicaram que os caranguejeiros não mais catam U. cordatus no 

manguezal de Raposa, pois esta região não teria mais animais de porte grande, levando-

os para outros locais, como Farol de Santana. Isto mostra um declínio populacional 

desses crustáceos nesta área. A morfometria dos exemplares de caranguejos comprados 

mostrou que esses animais comercializados estão com um tamanho dentro do padrão 

permitido pela legislação. Não foram encontradas fêmeas entre os exemplares 

comprados. Os catadores relataram vários problemas relacionados com a exploração 

desordenada do caranguejo-uçá realizada por pessoas de outras regiões. Os 

caranguejeiros também revelaram informações tradicionais sobre pesca e sobre 

legislação, já que indicaram corretamente o período da reprodução e criticaram a 

fiscalização inadequada do IBAMA.  

 

Palavras-chave: Etnoconhecimento. Caranguejo-Uçá. Ocypodidae. Combique. 

Caranguejeiros.  
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RICHERLIENY BRUNETY TEIXEIRA DA SILVA 

KINOSTERNON SCORPIOIDES (JURARÁ): CONHECENDO UM POUCO 

MAIS SOBRE A ESPÉCIE  

Orientadora: Profa. Dra. Lígia Tchaicka  

 

 

RESUMO: Objetivou-se realizar esta revisão de literatura para reunir as principais 

informações já descritas sobre o Kinosternon scorpioides. Trata-se de uma tartaruga 

semi-aquática de água-doce, conhecida vulgarmente como muçuã ou jurará distribuída 

desde as regiões da Amazônia e caatinga brasileira, Peru, Colômbia, Venezuela, 

Guianas, até o norte da Argentina. No Maranhão e no Pará sua carne é muito apreciada, 

vendida em dúzias ainda vivos ou servidos em restaurantes como iguaria da culinária 

exótica conhecida como “casquinha de muçuã ou jurará”. O Kinosternon scorpioides 

vem despertando o interesse de diversos pesquisadores pelo estudo da sua biologia, 

ecologia e comportamento. Tal interesse se deve ao fato de poucos estudos, importância 

econômica regional e pelo alto grau de predação que esta espécie vem sofrendo. O 

futuro desta espécie está ameaçado pelas queimadas, poluição, desmatamento e caça 

indiscriminada, já que a sua captura é feita em larga escala, não havendo estimativas 

precisas sobre os estoques existentes na natureza, mas sabe-se que a população está 

diminuindo bruscamente, merecendo assim atenção e aprofundamento nos estudos para 

que assim se possa garantir a preservação da espécie.  

 

Palavras-chave: Jurará.Biologia. Bibliografias. 
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THIAGO DINIZ ARAUJO  

 

CONSTRUINDO UMA NOVA CONSCIÊNCIA HISTÓRICA A PARTIR DA 

CONSTRUÇÃO DE UMA TRILHA ECOLÓGICA: ÁREA DO LIXÃO NO 

CAMPUS PAULO VI-UEMA 
 

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Eduardo de Castro 

 

RESUMO: A interação homem-ambiente sempre propiciou a atribuição de valores ao 

espaço, produzindo transformações que foram acontecendo conforme o interesse e 

necessidade. As trilhas fazem parte destas transformações, configurando-se em 

inúmeros fins, desde local de passagem ou caminho de pedestre, quanto voltado a fins 

educacionais, possibilitando a interpretação da natureza e seus significados. No Brasil, 

as primeiras publicações tratam dos caminhos de penetração na serra do Mar no período 

da colonização. O objeto deste trabalho compreende uma área da Universidade Estadual 

do Maranhão (UEMA) - Campus Paulo VI em interatividade com o conjunto 

habitacional Dom Ricardo, no município de São Luís, Estado do Maranhão, na qual 

foram despejados resíduos sólidos produzidos no campus, causando problemas 

decorrentes gerados pelo lixão que se configurou no local. Apresenta uma proposta de 

criação de uma trilha educativa após a recuperação natural da área. O planejamento da 

implantação de trilhas visa assegurar que os impactos negativos estarão dentro dos 

limites aceitáveis de mudança, por isso a forma escolhida foi a circular com um trajeto 

total de 701 metros, constituídos por pontos de marcação que totalizaram 54 balizas de 

madeira, apresentando atrativos voltados à recuperação natural da vegetação, 

dificuldades orográficas, observação de áreas de recarga hídrica além de vegetação 

arbórea como Tucunzeiros e Babaçuais. Portanto uma trilha ecológica, desde a sua 

construção, já se caracteriza como interessante recurso didático-pedagógico, 

contribuindo para aproximar a população com o ambiente natural que está inserido.  

 

Palavras-chave: Trilha Educativa. Recurso Didático-Pedagógico. Planejamento de 

Trilha.  
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THIAGO PEREIRA LIMA 

 

CONFLITOS AMBIENTAIS E RECURSOS AQUÁTICOS: UM ESTUDO 

SOBRE ACOMUNIDADE DO BOQUEIRÃO EM SÃO LUÍS – MA 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Andrea Christina Gomes de Azevedo Cutrim 

 

 

RESUMO: O discurso desenvolvimentista que se desenha ao longo da história 

ocidental-capitalista trouxe profundos impactos para o meio ambiente. Neste cenário, 

conflitos ambientais tornam-se cada vez mais frequentes devido à pressãosobre os 

recursos naturais. O artigo realiza uma discussão sobre o conflito ambiental que se 

configurou com a expansão do Píer IV do Porto da Ponta da Madeira, da empresa Vale, 

junto à Comunidade do Boqueirão, em São Luís-MA. Destaca ainda, os efeitos 

socioambientais trazidos pelo projeto. A pesquisa foi construída baseada nas 

observações de campo e nas falas dos pescadores. 

 

 

Palavras-chave: Comunidade do Boqueirão. Vale. Conflitos Ambientais. 
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WAGNER MACEDO DA SILVA 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE A BALNEABILIDADE DE PRAIAS DA 

ILHA DO MARANHÃO  
 

 

Orientador (s): Prof. Dr. Jackson Ronie Sá da Silva 

Profa. Dra. Lígia Tchaicka 

 

 

RESUMO: As praias da ilha do Maranhão têm sofrido significativos impactos 

ambientais antrópicos, dentre eles o despejo de esgotos in natura em suas águas, que é o 

principal fator que compromete os índices de balneabilidade. São necessárias ações 

efetivas por parte dos órgãos competentes para sanar esse relevante problema ambiental 

com potenciais riscos para a saúde pública. Para isso, conhecer as representações sociais 

de banhistas, comerciantes e moradores sobre a balneabilidade e suas implicações no 

turismo, na economia e na saúde, pode ser um ponto de partida para ações direcionadas 

ao anseio da população. Assim, a presente pesquisa, de caráter qualitativo, se propôs a 

compreender tais representações realizando entrevistas semiestruturadas com 

transeuntes de três praias da ilha do Maranhão. A Análise do Conteúdo revelou que 

existe a percepção de que índices de balneabilidade impróprios afetam áreas como o 

turismo, a economia e a saúde. Além disso, surgiram propostas de mitigação dessa 

problemática, que podem contribuir para a gestão ambiental e a implementação de 

políticas públicas por parte dos órgãos competentes, como: a atuação efetiva dos 

poderes públicos fiscalizando e aplicando penalidades; comportamentos ecológicos por 

parte dos usuários; a despoluição dos rios que deságuam nas praias; a reestruturação da 

rede de esgotos e seu tratamento adequado; a melhoria da infraestrutura das praias e 

mais informações sobre as condições de banho e orientação contínua no local. 

 

Palavras-chave: Balneabilidade. Banhistas. Moradores. Representações sociais. 
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1.14 Metodologia do Ensino Superior 
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ALEXANDRE PASSOS DA SILVA 

 

POPULARIZAÇÃO DE CIÊNCIA NA CIDADE DE IMPERATRIZ: 

INFLUÊNCIAS DAS FEIRAS CIENTÍFICAS NA APRENDIZAGEM DE 

ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA CIDADE DE IMPERATRIZ/MA 

 

Orientadora: Profa. MSc. Izaura Silva  

 

 

RESUMO: A pesquisa científica na Educação Básica tem assumido um papel 

importante, emnosso país. Os eventos científicos para jovens têm se tornado uma ação 

deinovação e não mais somente de reprodução do conhecimento. O ensino de 

ciênciaspassou por modificações motivadas pelo momento, pela política e pelo objetivo 

demão-de-obra a se formar em cada período de nossa história. Em paralelo a 

muitasmudanças no panorama geral de nosso país, os eventos científicos para 

jovensforam se organizando e oportunizando espaços para que alunos 

pudessemapresentar seus trabalhos de pesquisa com o emprego do método científico. 

Acidade de Imperatriz/MA é marcada pela criação da Associação do Núcleo 

deDivulgação Científica da Região Tocantina, instituição promotora da Feira 

deCiências e Tecnologia – Sul do Maranhão, que auxilia no alavancar das 

pesquisas,mostrando caminhos e possibilidades para alunos e professores. Esse artigo 

édividido em duas leituras, o processo histórico do ensino de ciências em nosso paíse a 

importância da pesquisa científica para alunos da educação básica da cidade 

deImperatriz/MA. 

 

Palavras-chave: Divulgação científica. Ensino de Ciências. Feiras Científicas. 
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ELIEUSA DE SOUSA SILVA FILGUEIRAS 

 

A PERCEPÇÃO DO ADOLESCENTE EM RELAÇÃO À ESCOLA: SUA 

REPERCUSSÃO NO ENVOLVIMENTO/INVESTIMENTO PARA COM AS 

ATIVIDADES ESCOLARES 

 

 

Orientador: Prof. MSc. Francisco de Assis Carvalho de Almada  

 

 

RESUMO: O Presente trabalho é um estudo realizado sobre a realidade biopsicosocial 

queenvolve o adolescente. Investigação em torno da percepção que o adolescente 

temsobre a escola na rede pública e particular em Imperatriz no bairro Santa Rita, 

ondenos possibilitará fazer uma análise sobre a visão desse adolescente em relação 

àescola que estuda. Analisar a postura e o comportamento da escola e do seu 

corpodocente quanto ao ensino oferecido à essa faixa etária, e qual suas implicações 

parao processo de aprendizagem. Compreendendo que o olhar do adolescente sobre 

osvários aspectos que envolvem o ambiente escolar pode contribuir para 

umredirecionamento do ensino, dando mais significado a aprendizagem, 

eproporcionando-lhe participação efetiva no processo que envolve o aprender. 

 

 

Palavras-chave: Adolescente. Percepção. Ensino-aprendizagem. 
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PAULO SANTANA DA SILVA 

 

VULNERABILIDADE DOS PRESOS A INFECÇÃO PELO HIV/AIDS NO 

CENTRO DE CUSTÓDIA DOS PRESOS DE JUSTIÇA DE IMPERATRIZ – MA 

 

Orientadora: Prof. MSc.Elza Miranda Marques 

 

RESUMO: O presente trabalho se propõe a estudar a vulnerabilidade individual dos 

presos à infecção pelo HIV/AIDS, na CCPJ, a partir de dados extraídos do Sistema 

Único de Saúde (SUS), e de dados obtidos a partir de um questionário com perguntas 

fechadas aplicado por amostragem entre os preso da CCPJ, buscando identificar 

motivos que interferem no uso do preservativo com parceiros(as) estáveis e eventuais e 

colaborar para a autoconstrução do sujeito sexual e do cidadão, por trata-se de pesquisa 

exploratória, que investigará variáveis quantitativas e qualitativas, utilizando-se de 

levantamento bibliográfico, contatos com profissionais da área. Inicialmente, no 

trabalho, estão contextualizados o HIV e a AIDS, a descoberta do vírus, formas de 

transmissão do vírus HIV, o processo para se chegar à doença, os dados 

epidemiológicos e a evolução de conceito de vulnerabilidade, como modo de construir a 

epidemia e perceber a relação do preso ela. 

Palavras-chave: AIDS. Vulnerabilidade. Educação. Prevenção. Saúde.  
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1.15 Saúde Pública 
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CHARLENE OLIVEIRA DA SILVA 

 

INCIDÊNCIA DE CASOS DE FEBRE TIFÓIDE ENCONTRADOS NO 

MUNICIPIO DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, BRASIL. 

 

Orientadora: Profa. PhD. Geovânia Maria da Silva Braga 

 

RESUMO: Determinar o grau de incidência de casos notificados de Febre Tifóide 

ocorridos no Bairro Bacuri no município de Imperatriz – MA em 2008 e 2009. Este 

trabalho apresenta o levantamento epidemiológico dos casos de Febre Tifóide ocorridos 

em Imperatriz (MA). Nos anos 2008 e 2009 foram notificados 174 casos de FT no 

município de Imperatriz - MA, sendo que o maior índice (65,51%) dos casos ocorreu no 

ano 2008. Os Bairros de Imperatriz - MA com os maiores índices de casos encontram-se 

no Centro seguidos do Bairro Bacuri. O gênero Feminino apresentou 58,62% casos 

notificados. Observou-se uma maior freqüência nas seguintes faixas etária de 5 a 9 anos 

e de 20 a 34 anos. Os exames Laboratoriais, nos anos em estudo, prevaleceram quanto 

ao Clinico - Epidemiológicos sendo em 96,55% dos casos mais utilizados para detecção 

da enfermidade. Foram entrevistadas 90 pessoas onde 38,88% dos avaliaram como 

insatisfatório a Higiene Sanitária do Bacuri. Torna-se imprescindível a implantação ou 

implementação, das atividades de vigilância sanitária, principalmente no centro 

comercial do Município. Visando à prevenção e ao controle de doenças. 

 

Palavras-chaves: Febre Tifóide. Epidemiologia. Notificações. Higiene Sanitária  
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CLEITON SOUSA DA SILVA  

 

 

INCIDÊNCIA DE PARASITOS INTESTINAIS EM ESCOLARES DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, 

ESTADO DO TOCANTINS, BRASIL  

 

Orientador: Profa. PhD. Geovânia Maria da Silva Braga  

 

RESUMO: As parasitoses intestinais representam um grave problema de saúde 

pública,por serem de difícil controle e desencadearem doenças frequentes e irrestritas, 

cujos fatores de risco às infecções são precárias condições de saneamento e higiene da 

população. Considerando que, as crianças vêm representando um grupo de maior 

susceptibilidade às enteroparasitoses, este estudo objetivou avaliara incidência de 

parasitos intestinais paraleloao perfil socioeconômico de escolares da educação infantil 

da rede municipal de ensino de São Miguel do Tocantins-TO, no ano de 2012. As 

análises das amostras fecais disponibilizadas foram realizadas através do método de 

Hoffmann, Pons e Janer ou Sedimentação Espontânea. A incidência de infectados foi 

bastante elevada (84% = 42/50) ocorrendo a condição de indivíduos biparasitados (30% 

= 15/50) e poliparasitados (6% = 3/50). Os parasitos de maior ocorrência foram os 

protozoários Entamoeba coli (56% = 28/50), complexo Entamoeba 

histolytica/Entamoeba dispar (14% = 7/50) e Giardia lamblia (22% = 11/50) eos 

helmintos Ascaris lumbricoides (44% = 22/50), Trichuris trichiura (6% = 3/50) e 

Enterobius vermiculares (4% = 2/50). Neste estudo, não houve diferenças percentuais 

de infecção parasitária, quando se considerou o gênero sexual dos escolares. Os dados 

obtidos com esta pesquisa são reflexos do baixo nível socioeconômico da região e das 

precárias condições higiênicosanitárias individuais e gerais desta população.  

 

Palavras-chave: Parasitos. Escolares. Saúde Pública. Saneamento Ambiental.  
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IONARA SILVA CHAVES 

 

 

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA 

RENAL CRÔNICA EM HEMODIÁLISE NA CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS 

EM IMPERATRIZ, MARANHÃO, BRASIL 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Geovania Maria da Silva  

 

 

RESUMO: O estudo trata da ingestão alimentar e o estado nutricional de 15 pacientes 

submetidos ao processo de hemodiálise com Insuficiência Renal Crônica na Clínica de 

Doenças Renais em Imperatriz-MA. A Avaliação nutricional foi avaliada aplicando-se 

métodos objetivos através da antropométrica (peso, altura, Índice de Massa 

Corpórea,circunferência da cintura, e do quadril, razão cintura-quadril, consumo 

alimentar através do questionário de freqüência alimentar), bem como o questionário 

sócio-econômico. Diante do resultado, verificou-se que houve uma prevalência de 

sobrepeso nos idosos avaliados, havendo risco de doenças cardiovasculares em relação à 

razão cintura quadril, mostrando que a ingestão de proteínas pelos pacientes é 

moderada. Mostrou também que havia consumo maior de carboidratos e baixo consumo 

de lipídios, e que devido esse consumo elevado de massas podem constituir uns dos 

fatores para prevalência de sobrepeso desses pacientes. 

 

Palavras-chave: Insuficiência Renal Crônica. Hemodiálise. Avaliação Nutricional 
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IRANILDO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA  

 

 

GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR EM UM 

HOSPITAL DE IMPERATRIZ: UMA ABORDAGEM A PARTIR DOS 

PRESSUPOSTOS ATUAIS DA CLT  

 

 

 

RESUMO: O presente estudo buscou identificar junto aos profissionais da saúde do 

Hospital Municipal de Imperatriz – HMI, como avaliam as condições de saúde e 

segurança no trabalho em seu cotidiano e, verificar como estas condições influencia em 

seus procedimentos habituais. No que tange a sistematização da pesquisa, ressalta – se 

que foi realizada uma amostra composta por 20% dos profissionais que prestam serviço 

naquela instituição. A análise dos resultados evidenciou um perfil distinto entre os 

profissionais de saúde e seus gestores no tocante as condições de trabalho. De forma 

geral, apontou para uma total falta de conhecimento de direitos dos empregados e 

obrigações do empregador no que se refere à saúde e segurança estipulado pela CLT. 

Assim sendo, os resultados desta pesquisa vem corroborar o atual cenário da instituição 

publica municipal. O qual não limita – se apenas a secretaria de saúde. Foi verificado 

que todas as secretarias têm dificuldades quando o assunto é saúde e segurança do 

trabalhador, cujos reflexos podem ser observados de forma macroscópica. Ressalta – se 

ainda uma associação significativa entre satisfação no trabalho e as condições de 

trabalho no hospital em que o profissional atua. Acredita-se que os conflitos nesse 

cenário são inevitáveis, frente à precária estrutura da instituição pública, contudo, são 

previsíveis e passíveis de solução se os gestores do hospital dispusessem de um canal de 

expressão livre e acessível a todos os atores envolvidos.  

 

 

Palavras-chave: Políticas Publicas. Saúde do Trabalhador. CLT. Gestão Hospitalar. 
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NATHÁLIA COSTA SILVA  

 

FREQUÊNCIA DA DENGUE NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, NO ESTADO 

DOMARANHÃO, BRASIL 

Orientadora: Profa. Dra.Geovania Maria da SilvaBraga 

 

RESUMO: A dengue é uma doença infecciosa causada por um arbovírus, que foi vista 

pela primeira vez no mundo no século XVIII no Sudoeste Asiático e nos Estados 

Unidos.Este estudo descritivo, objetiva relatara Epidemiologia da dengue no Município 

de Imperatriz, no Estado do Maranhão, Brasil. A coleta de dados foi realizada através 

do SINAN, Sistema de Informação de Agravos de Notificação,referente ao total de 

pacientes atendidos no município. No período da pesquisa se ressaltou um número de 

3.020 casos nos anos de 2006 a 2012, sendo o maior percentual no ano de 2008. A 

análise dos resultados foi baseada nos parâmetros dos indicadores operacionais 

definidos pelo Ministério da Saúde, isto representa um indicador epidemiológico de 

grande relevância na região. 

 

 

Palavras-chave: Epidemiologia. Saúde Publica. Dengue.  
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THAYANE FERREIRA FERNANDES 

 

OBTENÇÃO DE EXTRATOS LIQUÊNICOS DO CERRADO MARANHENSE 

PARA AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE CARRAPATICIDA 

 

Orientadora: Profa. Dra. Geovania Maria da Silva Braga 

 

RESUMO: O uso de produtos químicos, na ação contra ectoparasitas vem se 

avolumando no Brasil. A dependência dos mesmos traz consigo, vários impactos 

ambientais e uma necessidade de maior concentração destes produtos, que podem ser os 

inseticidas, os acaricidas, ou os carrapaticidas. Dentro dos métodos alternativos de 

planejamento do controle de artrópodes, os liquens é uma delas. Com o objetivo de 

avaliar a atividade dos mesmos, houve a extração de princípios ativos dos liquens 

coletados, nas adjacências do município de Imperatriz, Maranhão. Através de reagentes 

orgânicos obtiveram-se os extratos liquênicos para posterior utilização em artrópodes. 

Foram realizados três testes nas espécies de carrapatos Rhipicephalus sanguineus, 

Rhipicephalus (Boophilus) microplus e Anocentor sp. onde foram submetidas a banhos 

de imersão em solução de extratos liquênicos e em solução controle. De acordo com os 

testes realizados foi possível observar que, os extratos liquênicos pesquisados tiveram 

eficácia quando aplicados nas citadas espécies de carrapatos. 

 

Palavras-chave: Liquens. Controle. Eficácia. Carrapatos. 
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1.16 Supervisão Escolar 
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ANTONIA ADRIANA VIEIRA 

 

 

A AÇÃO DO SUPERVISOR DIANTE DO FRACASSO ESCOLAR: 

REFLEXÕES SOBRE OS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 

ESCOLA PÚBLICA 

 

 

Orientador:Profa. MSc. Maria Goretti Cavalcante de Carvalho  

 

 

RESUMO: O presente artigo reflete sobre a importância da intervenção do supervisor 

para encaminhar as práticas de sala de aula, nos anos iniciais do ensino fundamental, 

amenizando e prevenindo o fracasso escolar, comum nas escolas públicas. Esta pesquisa 

efetivou-se no âmbito de escolas no Município de Paço do Lumiar, para encontrar a 

ação supervisora sobre o fracasso escolar e suas consequências no cotidiano dessas 

escolas. Abrange questões que tratam da organização da escola, de seus atores e das 

formas de como são concebidos e tratados o fracasso escolar e a aprendizagem na 

escola. O referencial teórico está circunscrito na Supervisão Escolar (BOAS, 2011); nas 

questões sobre o Fracasso Escolar (ZABALA, 1998) e na Escola (WERNECK, 2003) 

quanto ao acesso e permanência dos estudantes. Igualmente, houve um diálogo com 

outros autores que subsidiaram este artigo. A organização metodológica valeu-se de 

estudo de caráter descritivo, exploratório e bibliográfico. Para tanto se fez necessário 

analisar criticamente a ação supervisora mediante a realidade dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental das referidas escolas. Nesta perspectiva, a pesquisa fez uma breve 

contextualização histórica da supervisão escolar no Brasil, pontuando a sua ação frente 

o fracasso escolar e suas conseqüências no cotidiano dessas escolas. Os resultados deste 

estudo apontam para a necessidade de postura crítica, tanto nos cursos de formação de 

educadores quanto nas formações continuadas, frente à construção do futuro da escola, 

sob a responsabilização de determinado profissional: o supervisor escolar. 

 

Palavras-chave: Ação supervisora. Fracasso Escolar. Escola. 
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JOSELENE GOMES SILVA 

 

SUPERVISÃO ESCOLAR E OS INSTRUMENTOS AVALIATIVOS NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Orientadora: Profa. MSc.Maria Goretti Cavalcante de Carvalho 

 

RESUMO: Este artigo trata da analise do processo avaliativo praticado nas escolas de 

educação infantil e dos instrumentos avaliativos utilizados neste processo, mediados 

pelo professor e supervisor na educação infantil. Faz, ainda, uma análise do papel 

desempenhado pelo professor e supervisor, suas relações no ambiente escolar e a 

parceria no desenvolvimento do processo avaliativo. Nesta oportunidade, reflete-se 

sobre a função supervisora no nível da educacional infantil e a importância dessa função 

para a propagação de atividades que estimulem o desenvolvimento infantil respeitando a 

criança como um ser pensante e suas especificidades. A análise efetivou-se a partir de 

alguns relatórios da educação infantil de três escolas privadas do município de São Luís, 

selecionadas aleatoriamente. O referencial teórico está circunscrito nas categorias de 

análise “Educação Infantil” (Antunes, 2007), “Supervisão Escolar” (Alves, 1988) e 

“Avaliação” (HOFFMANN, 1996), em diálogo com outros autores para a análise dos 

relatórios das escolas pesquisadas. Aborda-se ainda a influência do ensino fundamental 

na estrutura curricular e no processo avaliativo da educação infantil, que se caracteriza 

prioritariamente como classificatório e não de acompanhamento do desenvolvimento 

infantil, como regulamentado por lei. Perpassando pela importância de se fazer uma 

avaliação consciente, respeitando a criança e seu ritmo de aprendizagem, através dos 

instrumentos avaliativos utilizados pelos professores e supervisores. Além disso, deve-

se promover na criança a construção de sua identidade pessoal e formação de valores, 

através de uma educação de qualidade, que prioriza o desenvolvimento infantil sem 

classificá-lo.  

 

 

Palavras-chave: Educação Infantil. Supervisão. Avaliação 
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VICENTE PAULO CAMPOS FILHO 
 

O SUPERVISOR E SUA RELAÇÃO COM O PEOCESSO EDUCATIVO:UM 

ESTUDO DE CASO NO CENTRO INTEGRADO RIO ANIL – CINTRA 

 

 

Orientadora: Profa. MSc. Dolores Cristina Sousa 

 

RESUMO: A supervisão educacional (ou escolar) constitui-se num trabalho 

profissional que tem o compromisso juntamente com os professores de garantir os 

princípios de liberdade e solidariedade humana, no pleno desenvolvimento do educando, 

no seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho e, para 

isso assegurar a qualidade de ensino, da educação e da formação humana. Neste sentido, 

o presente artigo objetivou investigar, as atribuições e a dinâmica das atividades do 

supervisor escolar em relação ao processo de ensino aprendizagem no Centro Integrado 

Rio Anil – CINTRA, A pesquisa foi direcionada ao quadro de supervisores, diretores e 

professores do CINTRA. Para subsidiar essa pesquisa, buscou-se uma abordagem 

qualitativa utilizando-se um estudo de caso como instrumento e a coleta de dados foi o 

questionário com questões abertas e objetivas, Contando com as contribuições de 

autores como: LIBÂNEO (2002), MEDINA (1997) e VASCONCELOS (2006), entre 

outros, procurando enfatizar a importância do bom relacionamento com a equipe escolar, 

de modo a garantir que o processo educativo formal aconteça com qualidade. Observou-

se na presente pesquisa que os supervisores do CINTRA têm dado uma contribuição 

importante para a melhoria da qualidade do ensino aprendizagem, levando em conta as 

diferenças individuais dos professores, que, para uns, o supervisor é agente de 

fiscalização da sua prática pedagógica; para outros, o supervisor é “autoritário” e “ante-

democrático”. Diante disso, questiona-se: como deve ser o relacionamento dos 

supervisores do CINTRA com a equipe escolar? Qual o verdadeiro papel desse 

supervisor e como o mesmo deve proceder para garantir um trabalho eficiente em 

conjunto com os professores? Pode-se afirmar que a comunicação, o respeito e a 

vontade de fazer são possíveis havendo uma relação satisfatória do supervisor com os 

profissionais da escola. Na perspectiva de Rangel (1983), a função do supervisor é dar 

assistência ao professor, em forma de planejamento, acompanhamento, coordenação, 

controle, avaliação e atualização do desenvolvimento do processo ensino aprendizagem. 

Sendo assim, constatou-se que o trabalho do supervisor do CINTRA tem atendido as 

atribuições que lhe são incumbidas referentes ao trabalho de supervisão escolar. 

 

Palavras-chave: Supervisão escolar. Supervisor. Professor. Aprendizagem 
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2 CURSOS STRICTO SENSU 
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2.1 Agroecologia 
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ALBA ALBERTINA SARMENTO MACIEL 

 

ANÁLISE FAUNÍSTICA E NÍVEL DE INFESTAÇÃO DE MOSCAS-DAS-

FRUTAS (DIPTERA: TEPHRITIDAE) EM POMAR COMERCIAL DE GOIABA 

(Psidium guajava L.), EM SÃO LUÍS, MA  
 

 

Orientadora: Profa. Dra. Raimunda Nonata Santos de Lemos 

RESUMO: Objetivou-se estudar a flutuação populacional da moscas-das-frutas e seu 

nível de infestação, nos frutos em pomar comercial de goiaba (Psidium guajava L.) 

cultivar “Paluma”, localizado na Vila Maranhão (São Luís-MA). Utilizou-se no período 

de fevereiro/2008 a janeiro/2009, frascos caça moscas, contendo proteína hidrolisada na 

proporção de 500 mL/10 litros de água. As coletas foram realizadas quinzenalmente. 

Para o nível de infestação, coletaram-se frutos durante esse mesmo período, que foram 

individualizados em recipientes plásticos com areia esterilizada, e mantidos em câmara 

climatizada (temperatura 25 ± 2°C, umidade relativa 70 ± 10% e fotoperíodo de 12 

horas). Determinou-se a composição das espécies de moscas-das-frutas, a análise 

faunística de adultos de tephritidae e a correlação entre a flutuação populacional e os 

fatores climáticos medidos pelo coeficiente de Pearson (p < 0,05). A flutuação 

populacional foi estimada pelo índice MAD (Mosca/Armadilha/Dia) e os índices de 

infestação em pupários/kg de fruto e pupários/fruto. Foram coletados 2.901 indivíduos, 

sendo 2.328 coletados em armadilhas e 573 em frutos. As espécies encontradas foram: 

Anastrepha striata, Anastrepha obliqua, Anastrepha fraterculus, Anastrepha sororcula, 

Anastrepha distincta, Anastrepha zenildae e Anastrepha pickeli. A espécie A.striata se 

destacou como a mais freqüente, dominante e constante. Houve correlação negativa 

entre a temperatura média do ar e a ocorrência de moscas, correlação positiva para este 

fator e a umidade relativa do ar e a precipitação pluviométrica não influenciou no 

número de insetos capturados. Os níveis de infestação foram maiores no mês de agosto, 

encontrando-se 231,2 pupas/kg e 26,42 pupas/fruto. Os valores elevados do índice de 

MAD (2,9) indicam alta prevalência de moscas no pomar em estudo e a necessidade de 

monitoramento constante dessa praga.  

 

Palavras-chave: Tefritídeos. Myrtaceae.Dinâmica populacional.Ecologia. 
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FAGNER SOUSA NASCIMENTO 

 

 

REAÇÃO DE LEGUMINOSAS UTILIZADAS EM ALÉIA A MELOIDOGYNE 

INCOGNITA E EFEITO DE SEUS RESÍDUOS FOLIARES SOBRE O 

PATÓGENO 

 

Orientador: Prof. Dr. Gilson Soares da Silva 

 

 

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da biomassa de seis 

leguminosas acácia (Acacia mangium), ingá (Inga edulis), gliricidia (Gliricidia sepium), 

leucena(Leucaena leucocephala), sabiá (Mimosa caesalpiniaefolia Benth) e o 

sombreiro(Clitoria fairchildiana R. Howard) utilizada no cultivo em aléias incorporada 

ao solo,na forma de cobertura ou biofumigação, no controle de Meloidogyne incognita 

emquiabeiro e a resistência dessas plantas ao nematoide. Biomassas das leguminosas 

foramaplicadas ao solo, incorporado ou na forma de ‘mulch’ ou biofumigado com dois 

períodos de incubação. A biomassa de leucena proporcionou maior redução nos 

índicesde galhas e massas de ovos, seguida do sombreiro. Quando aplicado na forma de 

‘mulch’ os resíduos de leucena, sombreiro e ingá foram os mais eficientes em reduzir o 

fator de reprodução (FR) do nematoide. Os resíduos, com exceção do ingá, quando 

biofumigados, foram superiores à testemunha em reduzir os índices de galhas e massas 

de ovos. As leguminosas diferiram quanto à resistência ao nematoide. Acacia mangio e 

gliricidia apresentaram reações de suscetibilidade enquanto que, ingá, leucena, sabiá e 

sombreiro foram resistentes. No cultivo em aléia deve-se evitar o plantio dessas 

espécies suscetíveis, pois podem funcionar como fonte multiplicadora do nematoide. 

 

Palavras-chaves: Nematoide das galhas. Matéria orgânica. Controle alternativo. 
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KENESON KLAY GONÇALVES MACHADO  

 

PARASITOIDES DE OVOS DE Tibraca limbativentris Stal (HEMIPTERA: 

PENTATOMIDAE) NO CULTIVO DE ARROZ NO ESTADO DO MARANHÃO  

 

Orientadora: Profa. Dra. Raimunda Nonata Santos de Lemos  

 

 

RESUMO: O percevejo-do-colmo (Tibraca limbativentris) é um dos principais insetos 

fitófagos da cultura do arroz de sequeiro e irrigado. Os danos provocados por esse 

inseto-praga inviabilizam a produção e reduzem o rendimento de grãos. Atualmente o 

controle de T. limbativentris restringe-se apenas a aplicações de agrotóxicos, havendo 

assim necessidade de se usar outros métodos de controle menos prejudiciais ao meio 

ambiente. Desta forma, o trabalho objetivou identificar e quantificar os parasitoides de 

ovos T. limbativentris em cultivos de arroz no estado do Maranhão. A pesquisa foi 

conduzida em cultivos de arroz nos municípios de Arari, Miranda do Norte, Matões do 

Norte e no Laboratório de Entomologia da Universidade Estadual do Maranhão Campus 

São Luís. Realizaram-se coletas de massas de ovos durante os meses de março, abril, 

maio, junho e julho durante os anos agrícolas de 2010, 2011 e 2012. Foram avaliados o 

número de ovos coletados, número de ovos parasitados, número de parasitoides 

emergidos, parasitismo em ovos, espécies de parasitoides, correlação entre ovos 

coletados e parasitoides emergidos em função da temperatura e da precipitação e a 

relação de dependência entre o número de ovos coletados e parasitoides emergidos. Dos 

3.810 ovos coletados de T. limbativentris constatou-se que 1.178 ovos estavam 

parasitados. Foram identificadas na pesquisa três espécies de parasitoides de ovos 

Telenomus podisi, Trissolcus urichi e Ooencyrtus submetallicus. A taxa de parasitismo 

de ovos coletados nos municípios de Arari, Matões do Norte e Miranda do Norte foram 

35,32%, 35,07% e 26,76%, respectivamente, sendo que os parasitoides mais frequentes 

nas áreas de estudo foram as espécies Telenomus podisi e Trissolcus urichi. Conclui-se 

que a utilização de parasitoides de ovos para o controle biológico de T. limbativentris 

deve ser vista como uma importante prática a ser incorporada ao manejo integrado de 

pragas nos cultivos de arroz.  

 

Palavras-chave: Oryza sativa.Percevejo-do-colmo. Inimigos naturais 
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LETÍCIA MOURA RAMOS 

 

 

ESTUDO DE VARIÁVEIS ECOFISIOLÓGICAS DE Brachiaria decumbens EM 

DIFERENTES SISTEMAS DE MANEJO DE PECUÁRIA 

 

Orientador: Prof. Dr. Fabrício de Oliveira Reis 

 

RESUMO: A sustentabilidade da produção animal é comprometida principalmente pela 

condição de degradação das pastagens, favorecida pelo manejo animal inadequado e 

pela ausência de adubação de manutenção. Nesse contexto, os sistemas silvipastoris 

podem ser uma alternativa viável para que o problema de degradação das pastagens seja 

superado, pois contribuem para melhorar a capacidade produtiva das pastagens, 

melhorar a fertilidade e a conservação do solo. Nesse sentido, a ecofisiologia vegetal 

pode ser uma ferramenta de estudo para compreender a flexibilidade das respostas e 

aclimatação das pastagens às variantes ambientais. O presente trabalho tem como 

objetivo avaliar as variáveis ecofisiológicas em diferentes sistemas de manejo da 

pecuária de corte no sul do Maranhão. O estudo foi implantado no município de São 

Francisco do Brejão-MA. O experimento foi constituído por três tratamentos: sistema 

silvipastoril (SSP), sistema rotacionado com regeneração nativa (ROT) e sistema 

extensivo (EXT) em duas épocas: seca e chuvosa. No decorrer do experimento foram 

avaliados: eficiência quântica,estimativa do teor de clorofila (SPAD) e massa da 

forragem. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado (DIC). A braquiária no 

sistema silvipastoril se mostrou com melhor eficiência nas épocas chuvosa e seca em 

todas as variáveis em relação aos outros sistemas. Ademais, pode-se concluir que o 

sistema silvipastoril surge como uma alternativa de manejo de pecuária para minimizar 

as intempéries do clima tropical sobre gramíneas forrageiras como a braquiária. 

 

Palavras-chave: Braquiária. Sistema silvipastoril. Eficiência fotoquímica. Estimativa 

do teor de clorofila 
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MÁRCIO FERNANDES ALVES LEITE 

 

IMPACTOS DO USO DA TERRA E DO REGIME DO FOGO NA BIOMASSA 

AÉREA E NA QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA DO SOLO EM FLORESTAS 

ESPONTÂNEAS E EM AGROFLORESTAS DA AMAZÔNIA ORIENTAL 

 

Orientador: Prof. Dr. Christoph Gehring  

 

 

RESUMO: A presente pesquisa reúne uma ampla quantidade de indicadores de 

biomassa aérea, de serrapilheira e de físico-quimica da camada superficial do solo (0-20 

cm) comparando diferentes tipos de vegetação da Amazônia oriental. Estudou-se três 

tipos de sistemas agroflorestais (capoeiras enriquecidas, quintais agroflorestais e 

sistemas comerciais), abrangendo desde os de estrutura mais simples aos sistemas de 

subsistência mais complexos e biodiversos, que foram comparados com três tipos de 

florestas de vegetação espontânea (capoeiras jovens, adultas e florestas maduras) 

através de ANOVA um fator, regressões lineares e não lineares e análise estatística 

multivariada de componentes principais, análises entre classes e de co-inércia. Também 

foi possível isolar os efeitos das diferentes formas de uso do fogo (capoeiras de primeiro 

vs múltiplos ciclos de corte-e-queima, e o caso particular do sistema de varrição-e-

queima presente nos quintais agroflorestais). As agroflorestas diferiram das florestas 

espontâneas apresentando menores valores de biomassa no sub-bosque, maiores valores 

de pH e teores de cálcio nos solos dos sistemas agroflorestais comerciais, bem como 

maiores concentrações de potássio no solo dos quintais agroflorestais. A vegetação do 

dossel influenciou negativamente o sub-bosque (r²=0,20, p<0,05), mas não teve 

influência significativa sobre a camada de serrapilheira. A análise de componentes 

principais indica uma sequência sucessional ao longo do tempo de pousio e entre os 

sistemas estudados, no qual os quintais agroflorestais foram o grupo que esteve mais 

próximo das florestas maduras. De acordo com a análise multivariada entre classes, as 

diferentes formas de uso do fogo correspondem a 39,7% da variação total dos dados e 

segunda a análise de co-inércia a biomassa das plantas está mais fortemente relacionada 

com o solo nas áreas de florestas naturais (coeficiente de correlação multivariada de 

75.5%). Múltiplos ciclos de corte-e-queima causam um incremento na concentração de 

cálcio na camada superficial do solo e o sistema de varrição-e-queima dos quintais 

agrofloretais está associado a altos teores de potássio e “hotspots” de fósforo disponível 

no solo. Esses resultados confirmam o status dos quintais agroflorestais como uma 

forma de uso do solo sustentável, devido a sua capacidade combinada de manter elevada 

biomassa e disponibilidade de nutrientes no solo. 

 

Palavras-chave: Quintais agroflorestais. Capoeiras enriquecidas. Sistemas 

agroflorestais comerciais. Floresta secundária.Sistema corte-e-queima. Varrição e 
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PAULO HENRIQUE MARQUES MONROE 

 

EFICIÊNCIA DE FONTES ALTERNATIVAS DE FÓSFORO E NITROGÊNIO 

PARA A AGRICULTURA FAMILIAR DO MARANHÃO 

 

Orientadora: Profa. Dra. Alana das Chagas Ferreira Aguiar 

 

 

RESUMO: No trópico úmido, fontes alternativas de nitrogênio e fósforo são mais 

indicadas devido à inacessibilidade dos agricultores familiares aos fertilizantes 

sintéticos. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de diferentes doses de um fosfato 

natural calcinado do Noroeste do Maranhão no crescimento do milho e o efeito de 

fontes (naturais e sintéticas) de nitrogênio e fósforo no crescimento, produtividade do 

milho, dinâmica de uso e remobilização desses nutrientes na planta. No primeiro 

experimento foram utilizadas diferentes doses do Fosfato Natural de Trauíra (FNT) (0 

mg kg-1, 10 mg kg-1, 20 mg kg-1, 40 mg kg-1, 80 mg kg-1, 120 mg kg-1) comparadas 

com 80 mg kg-1 de superfosfato simples no acúmulo de massa de matéria seca e 

desenvolvimento radicular do milho, e no segundo experimento foi testada a 

combinação de duas fontes de nitrogênio e fósforo (fosfato de Trauíra+uréia, 

superfosfato simples+uréia, fosfato de Trauíra + leucena e superfosfato 

simples+leucena) no pendoamento e maturação do milho. A concentração de P-total do 

FNT variou entre 30,4 a 37,9% após a calcinação e cerca de 7% de P2O5 em extrator de 

ácido cítrico 2%. Houve um incremento de 39% e de 63% de massa seca no Argissolo e 

Plintossolo, na maior dose FNT (120 mg kg-1). A maior produtividade de grãos foi 

observada no tratamento SS+L do que nos tratamentos com uréia e sem fertilização. Os 

maiores valores de eficiência agronômica ocorreram nos tratamentos fertilizados com 

leucena, independente da fonte de fosforo aplicada. A eficiência de recuperação de 

nitrogênio e fósforo e acúmulo de massa de matéria seca proporcionados pelo maior 

fornecimento dos nutrientes da leucena, refletiu positivamente na produtividade dos 

grãos. Recomenda-se a utilização da combinação SS+L, pois as plantas foram 

favorecidas pelo aumento da absorção de nitrogênio da leucena, visto pela alta 

recuperação deste nutriente, com a rápida solubilização do superfosfato simples. 

 

Palavras-chave: Fosfato aluminoso. Leucena. Eficiência de recuperação. 

Remobilização de nutrientes. 
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2.2 Ciência Animal 
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ALINE SALDANHA DE ALBUQUERQUE 

 

DINÂMICA REPRODUTIVA ANUAL EM FÊMEAS BUBALINAS (Bubalus 

bubalis) NA AMAZÔNIA ORIENTAL  

 

 

Orientador:Prof. Dr. José Ribamar de Souza Torres Júnior  

 

RESUMO: O presente estudo foi conduzido com objetivo de avaliar os efeitos da 

sazonalidade reprodutiva sobre a dinâmica folicular ovariana e as variações endócrinas 

e metabólicas. Foram selecionadas 22 búfalas da raça Murrah, multíparas, não lactantes, 

240 a 270 dias pós-parto, com escore de condição corporal (ECC) entre 2,75 e 3,5. A 

realização do experimento 1 (janeiro/2013) e 2 (julho/2013) caracterizam as estações 

reprodutivas desfavorável e favorável respectivamente, neste período foi executado o 

monitoramento ultrassonográfico diário e coleta de sangue para dosagem de 

progesterona e leptina e pesagem semanais. Nas análises dos dados utilizou-se o 

software SAS®2001. Houve diferenças significativas (P<0,05) de peso e ECC longo do 

período experimental, sendo superiores na estação favorável. A taxa de ciclicidade geral 

na seleção diferiu estatisticamente entre as estações desfavorável e favorável (13,64% vs 

72,73%, respectivamente; P<0,05). Durante o experimento 2, 81,81%(18/22) tiveram 

duas ovulações e foram utilizadas para obtenção das variáveis. Os ciclos monitorados 

tiveram de uma a três ondas foliculares, 83,3%(15/18) apresentaram padrão de duas 

ondas, nestes a duração da primeira onda foi superior a da segunda onda (17,33±1,17 vs 

13,40±0,53 dias, respectivamente; P<0,05) e o diâmetro do segundo folículo dominante 

foi superior ao primeiro (12,13±0,32 vs 9,73±0,42). Durante a estação reprodutiva 

desfavorável 59,09% (13/22) das fêmeas avaliadas detectou-se a presença de um 

folículo dominante persistente, com diâmetro máximo médio de 11,38±0,37mm e fase 

estática média de 17,46±1,08 dias, o diâmetro máximo do folículo subordinado foi 

9,08±0,24 mm, para estas variáveis houve diferenças significativas (P<0,05) quando 

comparadas ao período favorável. As dosagens de progesterona corroboraram o padrão 

de desenvolvimento do corpo lúteo durante a estação favorável, houve diferença 

estatística (p<0,05) entre a concentração média de progesterona nas estações 

reprodutiva desfavorável (0,86 ±0,12 ng/mL) e favorável (7,16 ± 0,75 ng/mL). As 

concentrações médias de leptina na estação reprodutiva desfavorável (3,49 ±0,59 

ng/mL) e favorável (1,99 ± 0,29 ng/mL) não diferiram estatisticamente (P>0,05). A 

sazonalidade reprodutiva em fêmeas bubalinas em regiões equatoriais não foi 

decisivamente influenciada pelos fatores nutricionais.  

 

Palavras - chave: Sazonalidade.Fotoperíodo.Anestro.  
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ARANNADIA BARBOSA SILVA 

 

 

ESTUDO SORO-EPIDEMIOLÓGICO E MOLECULAR DA INFECÇÃO POR 

RICKETTSIA SPP. EM CÃES EM AMBIENTE URBANO E RURAL NA 

MESORREGIÃO DO OESTE MARANHENSE, MICRORREGIÃO DE 

IMPERATRIZ, BRASIL 

 

Orientadora: Profa. Dra. Rita de Maria Seabra Nogueira de Candanedo Guerra. 

 

RESUMO: As riquétsias são parasitos intracelulares obrigatórios responsáveis por 

várias doenças humanas conhecidas como riquetsioses, as quais são transmitidas através 

da picada de artrópodes hematófagos como carrapato, pulga e piolho. Objetivou-se 

estudar a prevalência da infecção por Rickettsia spp. em cães e em vetores biológicos de 

ambiente urbano e rural na Microrregião de Imperatriz, Estado Maranhão, através de 

técnicas sorológicas e moleculares. Foram coletados 300 soros caninos e testados frente 

a antígenos riquetsiais através da reação de imunofluorescência indireta (RIFI). Foram 

coletados ectoparasitas dos animais infestados, e identificados de acordo com as 

características morfológicas, em seguida realizada extração do DNA dos carrapatos e 

das pulgas, e processados pela reação em cadeia polimerase (PCR) para a pesquisa do 

gene gltA e ompA, seguido de caracterização molecular através do sequenciamento 

genético. Os resultados do RIFI revelaram que 1,67% (5/300) das amostras continham 

anticorpos que reagirampara algum tipo de Rickettsia, determinou-se R. rickettsii e R. 

amblyommii como provável antígeno responsável pela infecção. Foram identificadas 

Ctenocephalides felis, Heterodoxus spininger e Riphicephalus sanguineus infestando 

50% dos cães (150/300). Foram coletados 369 carrapatos da espécie R. sanguineus, dos 

quais 235 espécimes foram submetidos a PCR, revelando que nenhuma amostra foi 

positiva. Todas as 106 pulgas C. felis coletadas, foram submetidas a PCR, e 78,30% 

(83/106) revelaram-se positivaspara pesquisa do gene gltA, e destas amostras 61,45% 

(51/83) permanecerampositivas no ompA. Os produtos amplificados tiveram as duas 

fitas do DNA seqüenciadas e apresentaram similaridade com as seqüências de 

nucleotídeosde Rickettsia felis. Estes resultados permitem concluir que a infecção por 

Rickettsia spp. ocorre em cães de ambiente urbano e rural da Microrregião de 

Imperatriz. 

 

Palavras-chave: Rickettsi. Cão. Sorologia. Vetores artrópodes. 
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CAROLINA ROCHA E SILVA 

 

AVALIAÇÃO PARASITÁRIA, HEMATOLÓGICA E MANEJO PRODUTIVO 

DE SUÍNOS NATIVOS DA BAIXADA MARANHENSE.  

 

 

Orientador: Prof. Carolina Rocha e Silva 

 

RESUMO: A região da Baixada Maranhense está localizada na região noroeste do 

estado do Maranhão. Os suínos nativos dessa região vivem em sistema ultra extensivo. 

O objetivo desse trabalho foi verificar a helmintofauna desses animais, as possíveis 

interferências dos parasitas gastrintestinais nas variáveis hematológicas e o manejo de 

criação utilizado. Foram coletadas amostras de fezes de 200 suínos nativos para a 

realização de exames coproparasitológicos e 80 amostras de sangue para exames 

hematológicos durante os períodos do início da seca, na seca, no início do período 

chuvoso e período chuvoso. Foram obtidos dados meteorológicos para comparação com 

a carga parasitária. O manejo de criação dos suínos nativos foi realizado por meio de 

questionário. Os parasitas encontrados nos animais foram ovos da Superfamília 

Strongyloidea e os gêneros/espécies de Strongyloides, Trichuris suis, Ascaris suum, 

ovos e larvas de Metastrongylus, oocistos de coccídeos, cistos de Balantidium coli e 

Entamoeba coli, e o Acanthocephalo Macracanthorhynchus hirudinaceus. A carga 

parasitária não apresentou correlação com as variáveis hematológicas e quanto à 

climatologia apenas a precipitação pluviométrica teve correlação negativa no município 

de Bacurituba. O manejo de criação é ultra extensivo, sem utilização de tecnologia, 

utilizando os recursos naturais disponíveis. Conclui-se que os suínos nativos da Baixada 

Maranhense são animais rústicos que convivem com o endoparasitismo sem afetar a sua 

condição de saúde.  

 

Palavras-chave: Suíno nativo. Baixada Maranhense.Helmintofauna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

 

CICERO SOARES DOS SANTOS  

 

EFEITO DA PROGESTERONA E DA PROSTAGLANDINA EM VACAS 

NELORE (BOS INDICUS) SUBMETIDAS À IATF. 

 

 

RESUMO:O presente estudo foi dividido em três experimentos: 1 (efeito da 

progesterona na taxa de concepção), 2 (efeito da luteólise precoce na dinâmica folicular) 

e 3 (efeito da luteólise precoce na taxa de concepção). No experimento 1 utilizaram-se 

1006 vacas da raça Nelore (Bos indicus) subdivididas em quatro tratamentos de acordo 

com a categoria (lactantes vs. não lactantes cíclicas) e com o número de usos do 

dispositivo (novo vs. previamente utilizado 8 dias), em arranjo fatorial 2x2. Na ocasião 

da inserção (D0) do dispositivo de P4, todos os animas receberam 2mg de benzoato de 

estradiol. No dia oito (D8) todas as fêmeasforam tratados com 25mg de PGF2α, 1mg de 

cipionato de estradiol e 300UI de eCG. As taxas de concepção foram 152/294 (51,7%)a 

para lactantes/novo, 189/363 (52,1%)a para lactante/usado, 51/151 (33,8%)b para não 

lactante/novo e 91/198 (46,0%)a para não lactante/usado (P=0,0007). No experimento 2 

(n=44) avaliou-se o efeito da antecipação da PGF2α/luteólise no protocolo de IATF 

sobre a dinâmica folicular de vacas Nelore cíclicas não lactantes. Com base no 

momento da administração de PGF2α formou-se 3 tratamentos (D0/8, D6 e D8). Assim, 

no tratamento D0/8, as vacas foram tratadas com 25mg de PGF2α na inserção e na 

remoção do dispositivo intravaginal de P4, no tratamento D6, a PGF2α foi administrada 

48h antes da remoção do dispositivo, enquanto que no D8, a PGF2α foi administrada na 

remoção do dispositivo. Na ocasião da remoção dos dispositivos (D8) todas as vacas 

foram tratadas com 300UI de eCG e 1mg de cipionato de estradiol. Da inserção à 

remoção do dispositivo a dinâmica folicular foi monitorada por ultra-sonografia a cada 

24h. Do D9 até 96h após a remoção do dispositivo em intervalos de 12h. As amostras 

sangüíneas foram coletadas no D0, D3, D6, D7, D8, D9, D10 e D22 para avaliar as 

concentrações plasmáticas de P4 em cada tratamento hormonal. Houve superioridade 

significativa do tratamento D0/8 quando comparado ao D6 e D8 em relação à taxa de 

crescimento do FD da inserção a remoção do dispositivo (1,1±0,1avs. 0,9±0,1bvs. 

0,8±0,1b mm/dia, respectivamente), diâmetro do FS (4,9±0,3avs. 4,0±0,2bvs. 

4,1±0,2bmm), diâmetro do FD (6,6±0,2avs. 5,7±0,1bvs. 5,9±0,2bmm). O diâmetro 

máximo do FD e da taxa de ovulação (TxOV) foram menores no tratamento D8 

(8,1±0,7mm e 35,5±13,3%) quando comparado aos tratamentos D0/8 e D6 que não 

apresentaram diferença significativa entre si (9,9±0,3 vs. 9,7±0,4mm e 93,3±6,7 vs. 

80,0±10,7%, respectivamente). Em resumo, a antecipação da luteólise permitiu o maior 

desenvolvimento folicular devido à menor concentração de P4 circulante durante o 

protocolo. No experimento 3 (n=342), adotou-se a mesma metodologia usada no 

experimento 2. Foi realizada US em 20% das fêmeas, as quais apresentaram taxa de 

ciclicidade de 99% (99/100), tendo sido consideradas uma amostra de fêmeas cíclicas. 

Não houve diferença significativa entre as taxas de concepção de vacas submetidas aos 

tratamentos D0/8, D6 ou D8 (59,3% vs. 63,4% vs. 60,6%, respectivamente; P>0,05). 

Assim, conclui-se que a diminuição dos níveis sanguíneos de progesterona 

exógena/endógena durante o protocolo de sincronização potencializa o crescimento 

folicular e a ovulação, pode tornar-se alternativa para otimizar os resultados de IATF. 
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Palavras - chave: Bovinos. PGF. Luteólise.Sincronização. 

 

CONCEIÇÃO DE MARIA SEABRA N. MENDONÇA LIMA 

 

FATORES DE RISCO E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA ANEMIA 

INFECCIOSA EQUINA NO ESTADO DO MARANHÃO, NO PERÍODO DE 

2008 A 2010. 

 

Orientador: Prof. Dr. Ferdinan Almeida Melo 

 

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi conhecer a frequência da anemia infecciosa 

equina no estado do Maranhão, fatores de risco associados a doença e sua distribuição 

espacial. Foram utilizados dados dos laboratórios credenciados para a realização do 

exame e do Serviço de Inspeção e Saúde Animal da Superintendência Federal de 

Agricultura no Maranhão, coletados das fichas de requisição e resultado de diagnóstico 

da anemia infecciosa equina do período de 2008 a 2010. A avaliação estatística 

descritiva das variáveis e as análises univariada e multivariada dos fatores de risco 

associados à ocorrência da enfermidade foram feitas utilizando o programa estatístico 

Stata versão 10.0. A distribuição espacial total de exames realizados e dos resultados 

positivos por município do estado foi realizado por meio do Terraview, versão 3.5.0. As 

variáveis que apresentaram p < 0,20 na análise univariada fizeram parte da análise 

multivariada, permanecendo neste modelo as que p < 0,05, sendo consideradas 

relevantes. Foram analisadas 13.986 fichas de requisição das quais 10,63% (1.487) 

tiveram resultado positivo para anemia infecciosa equina. Constatou-se que a maior 

frequência ocorreu no ano de 2010 (11,22%) em relação aos anos de 2009 (10,80%) e 

2008 (9,77%). Em todas as mesorregiões do estado foram identificados animais 

positivos, contudo a Sul Maranhense apresentou maior frequência (13,75%). Dentre os 

equídeos, os muares apresentaram maior percentual de animais positivos (15,98%), 

seguidos dos asininos (10,96%) e equinos (10,08%). Os animais SRD tiveram maior 

número de reagentes (16,50%) em relação aos mestiços (13,72%). As fêmeas 

apresentaram maior frequência (12,54%) que os machos (9,09%), assim como maior 

frequência nos animais de criação (39,17%) se comparados às outras utilidades. 

Conclui-se que a doença é endêmica no estado, tendo como fatores de risco os equídeos 

de outras raças como andaluz, apallosa, árabe, campolina, crioulo, inglês, lusitano, paint 

horse e pêga (OR=8,20, IC 95%= CI [5,96 – 11,29]) e como fatores de proteção: fêmeas 

(OR=0,31, IC 95%=[0,22 – 0,42]); utilidade esporte (OR=0,03, IC 95%=[0,01 – 0,07]); 

nas faixas etárias > 60 a < 120 (OR=0,61, IC 95%=[0,45 – 0,84]); > 120 (OR=0,29, IC 

95%=[0,15 – 0,54]); de haras (OR=0,11, IC 95%=[0,01 – 0,89]); de raça mestiça 

(OR=0,64, IC 95%=[0,43 – 0,95]).  

 

 

Palavras-chave: Anemia infecciosa equina. Frequência. Distribuição espacial. Fatores 

de risco.  
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DIEGO CARVALHO VIANA 

 

BIOLOGIA REPRODUTIVA E DOSAGEM HORMONAL DE JURARÁ 

(KINOSTERNON SCORPIOIDES – LINNAEUS – 1776): ESTUDO EM 

AMBIENTE NATURAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO – BAIXADA 

MARANHENSE 

 

Orientador: Profa. Dra. Alana Lislea de Sousa 

 

 

RESUMO: No Estado do Maranhão, na região da Baixada Maranhense, é encontrado 

na fauna silvestre o réptil Kinosternon scorpioides, um quelônio de água doce 

popularmente conhecido como urará. Possui valor social, econômico e ambiental para 

os ribeirinhos da cidade São Bento. Este studo contempla suas características biológicas 

reprodutivas baseadas em seu ambiente natural, com o intuito de permitir sua 

preservação e o estabelecimento de planos de manejo reprodutivo e de uso sustentável 

da espécie. Possui como objetivo caracterizar morfologicamente os órgãos reprodutivos 

e verificar os níveis hormonais de machos de jurará provenientes de ambiente natural 

em duas estações do ano a chuvosa e a seca, de forma que se possa averiguar a 

existência da sazonalidade reprodutiva. Vinte animais adultos tiveram seus órgãos 

reprodutivos caracterizados ultraestruralmente pelas microscopias de luz, eletrônica de 

varredura e de transmissão; e taxas de testosterona dosadas pela técnica de 

radioimunoensaio. Morfologicamente os testículos são revestidos pela túnica albugínea, 

formados por túbulos seminíferos e envolvidos por uma lâmina basal, com proliferação 

de células germinativas e de sustentação na estação chuvosa. Na estação seca há uma 

evidente redução na atividade espermática. Os epidídimos são divididos em rede testis, 

ducto eferente e ducto epididimário. Eles apresentam, durante a estação chuvosa, 

epitélio do tipo pseudoestratificado estereciliado, enquanto na estação seca é 

caracterizado por epitélio cúbico simples não ciliado. Os ductos deferentes contínuos 

aos epidídimos, e revestidos por epitélio cilíndrico pseudoestratificado, havendo 

diferenças no plano estrutural das gônadas avaliadas entre as estações do ano. A 

morfometria do diâmetro tubular e luminal, e a altura epitelial dos testículos, do 

epidídimo apresentaram momentos cíclicos ao longo dos períodos estudados com as 

maiores médias na estação chuvosa, coincidente ao período reprodutivo. O ducto 

deferente apresentou estas mesmas medidas na estação seca, o que pode estar 

relacionado com a estocagem de espermatozoides. A testosterona mostrou nível de 

937,74 ng/mL na estação chuvosa, e de 741,61 ng/mL na estação seca, havendo 

diferença significativa entre elas. Assim, conclui-se que nas estações estudadas e os 

dados apresentados sugerem que no jurará em ambiente natural há sazonalidade 

reprodutiva.  

 

Palavras-chave: Morfometria testicular. Testosterona. Reprodução. Fauna Silvestre. 5. 

Kinosternon scorpioides 
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EDVALDO FRANCO AMORIM FILHO 

 

PESQUISA DE RICKETTSIA EM EQUINOS DO GRUPAMENTO RACIAL 

“CAVALO BAIXADEIRO” E EM ECTOPARASITAS POTENCIALMENTE 

VETORES DE PATÓGENOS, NA MICRORREGIÃO DA BAIXADA 

MARANHENSE, MARANHÃO, BRASIL.  

 

RESUMO: Os cavalos nativos da microrregião da Baixada Maranhense, denominados 

“cavalos baixadeiros” são criados predominantemente soltos nos campos, sem manejo 

nutricional e sanitário, predispondo-os ao surgimento de diversas enfermidades, 

principalmente as doenças parasitárias. Objetivou-se detectar Rickettsia e identificar os 

principais ectoparasitas potencialmente vetores de patógenos em cavalos baixadeiros. Para 

pesquisa de Rickettsia foram amostrados 258 equinos submetidos ao mesmo manejo, sendo 

37 (14,34%) do município de Santa Helena, 60 (23,26%) de Viana e 191 (62,40%) de 

Pinheiro. Destes 64,34% fêmeas e 35,66% machos. Do total de amostras submetidas à 

Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI), 152 (58,91%) reagiram a pelo menos um 

dos antígenos testados (Rickettsia rickettsii, Rickettsia amblyommii e Rickettsia bellii). 

Constatou-se somente infestação por carrapatos em 220 (85,27%) animais que 

apresentaram infestação por uma ou mais espécies. Identificou-se carrapatos das espécies, 

Dermacentor nitens (98,64%), Amblyomma cajennense (4,55%) e Rhipcephalus 

(Boophilus) microplus (1,82%). Realizou-se a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) em 

115 carrapatos, sendo 92 espécimes de D. nitens, 18 de A. cajennense e cinco de R. (B.) 

microplus. Três amostras de A. cajennense foram positivas para o gene gltA e OmpA. As 

amostras foram sequenciadas e apresentaram 100% de similaridade para R. amblyommii. 

Palavras – chave:Rickettsia. Febre Maculosa.Ectoparasitas. Equinos e Maranhão. 
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ELKA MACHADO FERREIRA 

 

 

CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS, SENSORIAS E QUÍMICAS DO 

PEIXE SERRA (SCOMBEROMORUS BRASILIENSIS)DESEMBARCADO EM 

RAPOSA-MA, E MICROBIOLOGIA DO GELO UTILIZADO NA SUA 

CONSERVAÇÃO.  

 

Orientadora: Profa. Dra. Francisca Neide Costa 

 

 

RESUMO: O pescado é um alimento altamente perecível e exige cuidados ao longo de sua 

cadeia produtiva, a fim de aumentar o seu tempo de prateleira e reduzir o risco de 

veiculação de microrganismos patogênicos ao consumidor. Diante disso foram realizadas 

análises microbiológicas, sensoriais e químicas do peixe serra (Scomberomorus 

brasiliensis) desembarcado em portos do município da Raposa-MA, assim como do gelo 

utilizado na sua conservação. Para isto, 12 lotes de peixe serra foram submetidos às 

análises microbiológicas para determinação do Número Mais Provável de Coliformes 

(NMP) a 35 e a 45°C, quantificação de bactérias mesófilas, pesquisa de Staphylococcus 

spp. coagulase positivo, Samonella spp. eAeromonas spp. Além da determinação de Bases 

Voláteis Totais (BVT), Trimetilamina (TMA) e análise sensorial. Foi determinado o NMP 

de Coliformes a 35 e a 45°C e quantificação de bactérias psicrotróficas em oito amostras 

de gelo. As análises microbiológicas do peixe serra detectaram, para coliformes a 35°C, 

intervalos de 3 a 95 NMP/g em 46,67% das amostras e >1.100NMP/g em 1,66%. Para 

coliformes a 45°C verificou-se contaminação em 13,33% das amostras sendo, 1,67% 

positiva para E. coli. 66,67% das amostras apresentaram contagens de bactérias aeróbias 

mesófilas variando de 3,3x102a 1,2x105UFC/g. Não foi isolado Staphylococcus coagulase 

positiva e Salmonella spp., porém 15% foram positivas para A. hydrophila. Na avaliação 

sensorial 83,33% dos lotes foram classificados como de primeira qualidade e 16,67% como 

de segunda qualidade. As análises químicas, revelaram valores de BVT entre 

17,35mg/100g a 25,89mg/100g e teores de TMA entre 0,66mg/100g a 2,45mg/100g. Para 

o gelo 75% das amostras apresentaram coliformes a 35 e a 45°C, 25% E. coli e 75% 

apresentaram contagens de psicrotróficos entre 3,2×102 a 4,5×104 UFC/g. Diante destes 

resultados conclui-se que as amostras de peixe serra avaliadas apresentaram baixas 

contagens microbiológicas, bom estado de frescor, porém, sugerem risco de veicular 

infecção por A. hydrophila. As amostras de gelo analisadas mostraram-se impróprias para 

conservação do pescado. 

 

Palavras-chave: Pescado. Conservação.Qualidade. 
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ELINE OLIVEIRA PACHECO 

 

DETECÇÃO DE MICRO-ORGANISMOS, RESÍDUOS DE ANTIMICROBIANOS 

E CÉLULAS SOMÁTICAS EM AMOSTRAS DE LEITE CRU REFRIGERADO 

PROVENIENTES DE LATICÍNIOS DA MICRORREGIÃO DE IMPERATRIZ, MA  

 

Orientador: Profa. Dra. Francisca Neide Costa 

 

RESUMO: Este estudo objetivou avaliar a qualidade do leite cru refrigerado de laticínios 

inspecionados da Microrregião de Imperatriz (municípios de Imperatriz, Senador La 

Rocque e Porto Franco), pesquisando os indicadores de contaminação de contagem 

bacteriana total (CBT) e contagem de células somáticas (CCS), isolar e identificar os 

micro-organismos Staphylococcus sp. e Escherichia coli, detectar resíduos de 

antimicrobianos e verificar o perfil de suscetibilidade microbiana frente aos 

antimicrobianos testados. A quantificação e a determinação dos micro-organismos foram 

realizadas por métodos microbiológicos e bioquímicos. Foi utilizado o método de difusão 

em discos para a avaliação da suscetibilidade antimicrobiana em 18 cepas de 

Staphylococcus coagulase positivo, 22 de Staphylocuccus aureus e 2 de E. coli, isoladas 

das amostras de leite. Foram pesquisados os resíduos de antibióticos por meio de kits 

comerciais. As contagens de células somáticas dos laticínios apresentaram médias de 

394.340 CS/mL, estando de acordo com a legislação vigente. Quanto à qualidade 

microbiológica, detectou-se CBT com índices acima do permitido, elevada freqüência de 

contaminação por bactérias Staphylococcus coagulase positivo em 26 (52%) amostras de 

leite, sendo 19 (38%) amostras contaminadas por Staphylocuccus aureus. Os resíduos de 

antimicrobianos foram detectados em 38 (76%) amostras pelos dois kits utilizados. As 

cepas de Staphylococcus coagulase positivo, Staphylocuccus aureus e E. coli 

apresentaram-se multirresistentes, sendo os antimicrobianos de maior eficácia para E. coli 

o cotrimoxazol, ampicilina, enrofloxacina e amoxicilina e para Staphylococcus coagulase 

positivo e Staphylocuccus aureus foi o princípio norfloxacina. Os dados obtidos indicam 

que o leite analisado está em condições higiênicossanitárias inadequadas, além da 

existência de resíduos de antimicrobianos no mesmo e os patógenos isolados apresentam 

multirresistência representando riscos à saúde pública.  

 

Palavras-chaves: Contaminação.Micro-organismos. Resíduos.Suscetibilidade.  
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ELZIVÂNIA GOMES DA SILVA 

 

ULTRASSONOGRAFIA NA AVALIAÇÃO ANDROLÓGICA DE OVINOS SEM 

PADRÃO RACIAL DEFINIDO NA REGIÃO DA BAIXADA OCIDENTAL 

MARANHENSE, BRASIL 

 

Orientador: Prof. Dr. Porfírio Candanedo Guerra 

 

RESUMO: O exame ultrassonográfico dos testículos é um método de diagnóstico por 

imagem não invasivo que, associado à avaliação andrológica de carneiros, pode fornecer 

dados importantes sobre a capacidade reprodutiva desses animais. Diante disso, este 

trabalho objetivou caracterizar ultrassonograficamente estruturas testiculares de ovinos, 

correlacionando-as com as variáveis biométricas e do sêmen. O estudo foi realizado no 

município de São Bento-MA, onde foram avaliados 30 ovinos machos sem padrão racial 

definido divididos de acordo com as faixas etárias: faixa etária 1 (FE1): de três a seis 

meses; faixa etária 2 (FE2): de sete a 12 meses; faixa etária 3 (FE3): de 13 a 18 meses. A 

avaliação andrológica dos animais seguiu os padrões estabelecidos pelo Colégio Brasileiro 

de Reprodução Animal (CBRA, 1998) e a ultrassonográfica realizada por meio de cortes 

sagitais, frontais e transversais dos testículos, posteriormente quantificadas pela técnica do 

histograma escala-cinza. Observou-se que a ecogenicidade do parênquima e mediastino 

testicular aumentaram com o avanço da idade dos animais. O volume do sêmen, 

turbilhonamento, motilidade, vigor e concentração espermática apresentaram melhorias 

qualitativas e quantitativas com a progressão da idade dos ovinos, ao passo que o 

percentual de espermatozoides anormais diminuiu. Os testículos alongaram-se à medida 

que os animais ficaram mais velhos, enquanto que crescimento do perímetro escrotal, 

comprimento e largura testicular tornaram-se mais estáveis a partir dos 12 meses de idade. 

Verifica-se que a ecogenicidade do parênquima testicular apresenta correlação positiva 

com as variáveis biométricas e seminais, demonstrando diferentes escalas de dependência.  

 

Palavras-chave: Biometria. Ecogenicidade. Histograma. Sêmen. Testículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

 

ERMILTON JÚNIO PEREIRA DE FREITAS 

 

FREQUÊNCIA DE ANTICORPOS CONTRA O HERPESVÍRUS BOVINO TIPO 

1 (BOHV-1) EM BOVINOS DE CORTE NÃO VACINADOS DA 

MICRORREGIÃO DE IMPERATRIZ 
 

Orientador: Prof. Dr. Helder de Moraes Pereira 

 

RESUMO: O herpesvírus bovino tipo 1 (BoHV-1), é responsável por manifestações 

clínicas como a rinotraqueíte infecciosa bovina, abortamentos, conjuntivite, 

balanopostite e vulvovaginite pustular infecciosa. Esse vírus tem sido responsável por 

grandes prejuízos produtivos e reprodutivos em diversos rebanhos do país. Deste modo, 

o objetivo desse trabalho foi estimar a frequência de anticorpos contra o BoHV-1 em 

fêmeas bovinas de corte, não vacinadas na Microrregião de Imperatriz, Maranhão; além 

de identificar a faixa etária mais acometida pelo vírus, bem como realizar um estudo dos 

fatores associados à infecção do vírus e avaliar a técnica ELISA indireto utilizando a 

soroneutralização (SN) como padrão de referência. O estudo foi realizado em 48 

rebanhos de corte, distribuídos em 12 municípios da Microrregião de Imperatriz. As 

amostras foram coletadas de fêmeas bovinas estratificadas em três faixas etárias, ≤ 12 

meses, entre 12 e 36 meses e ≥ 36 meses de idade. As amostras foram submetidas a dois 

testes sorológicos, ELISA indireto e SN. Em cada rebanho, foi aplicado um questionário 

epidemiológico, com o objetivo de obter informações sobre manejo sanitário e 

reprodutivo, para o estudo de fatores de risco. A frequência de anticorpos contra o 

BoHV-1 na Microrregião de Imperatriz foi de 63,23%, os municípios de Açailândia e 

Buritirana, apresentaram as maiores frequências, ambos com 80,44%, a faixa etária 

mais acometida, na Microrregião, foi a dos animais com idade ≥ 36 meses (69,65%). 

Com base nos resultados obtidos pode-se concluir que a frequência de anticorpos contra 

o BoHV-1 é alta; entre as faixas etárias mais acometidas foram a dos animais com idade 

≥ 36 meses; foram considerados fatores de risco para a transmissão do vírus, retorno ao 

cio, reposição de animais oriundos de outros estados/região e a criação de 

caprinos/ovinos associados com bovinos; a técnica ELISA indireta apresentou 

concordância moderada quando comparada a técnica de SN, que é a técnica padrão ouro 

de diagnóstico para BoHV-1. 

 

Palavras - chave: ELISA Indireto. Soroneutralização. IBR. Gado de Corte. 
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GLENDA LIMA DE BARROS  

 

ANIMAIS PERSISTENTEMENTE INFECTADOS PELO VÍRUS DA DIARRÉIA 

VIRAL BOVINA EM REBANHOS LEITEIROS NÃO VACINADOS, CRIADOS 

EM REGIME SEMI-INTENSIVO: FREQUÊNCIA, FATORES DE RISCO E 

GEORREFERENCIAMENTO DE FOCOS.  

 

RESUMO: A Diarréia Viral Bovina (BVD) é uma das principais doenças infecciosas dos 

bovinos. Os animais persistentemente infectados (PI) pelo vírus da diarreia viral bovina 

(BVDV) possuem grande importância na epidemiologia da doença, devido à eliminação de 

altos títulos virais em todas suas secreções e excreções, servindo assim como reservatórios 

do vírus, sendo constante fonte de infecção para animais susceptíveis. Deste modo, o 

presente estudo teve como objetivo identificar os animais persistentemente infectados no 

rebanho bovino leiteiro não vacinado, criado em regime semi-intensivo no Estado do 

Maranhão. Trabalhou-se com 92 rebanhos leiteiros, pertencentes a 23 municípios 

localizados nas regionais de Açailândia, Bacabal, Ilha de São Luís, Imperatriz e Pedreiras. 

Foram amostradas 920 fêmeas leiteiras estratificadas segundo a faixa etária (< 3 anos, entre 

3 a 7 anos e > 7anos).As amostras de soro foram submetidas às provas de AcELISA e 

AgELISA, para a identificação dos animais PI e em cada propriedade avaliada, aplicou-se 

um questionário epidemiológico para investigar fatores que poderiam estar associados à 

infecção persistente. Do total de amostras testadas, 0,86% (8/920) apresentaram resultado 

positivo para AgELISA e negativo para AcELISA, sendo por isso classificadas como 

animais persistentemente infectados. Apenas as regionais de Imperatriz e Bacabal 

apresentaram animais PI, com frequência de 2,14% (6/280) e 1% (2/200), respectivamente. 

Dos 23 municípios amostrados, 12(52,17%) apresentaram animais PI, com 17,39% (16/92) 

dos rebanhos como pelo menos um animal virêmico. A maior frequência (1,08% - 3/276) 

de animais PI foi observada na categoria de animais com idade inferior a três anos e a 

menor (0,72% - 2/276) em fêmeas com idade acima de sete anos. Dentre as variáveis 

consideradas fatores de risco, o contato com fômites e animais de rebanhos vizinhos 

apresentaram significância estatística (P< 0,05) associada à presença de animais PI. O 

estudo espacial demonstrou que a infecção pelo BVDV encontra-se amplamente 

distribuída nas bacias leiteiras do estado do Maranhão. Estes resultados demonstram a 

expressiva disseminação do BVDV nas regionais estudadas, caracterizada pela 

identificação de animais PI. 

Palavras – chave: Epidemiologia.Viremia. BVDV. ELISA.Pestivírus. 
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IARA DOS SANTOS DA SILVA OLIVEIRA 
 

ATIVIDADE ANTI-INFLAMATÓRIA IN VITRO E IN VIVO DO EXTRATO 

HIDROALCÓOLICO DE Vernonia polysphaera Baker 

 

 

RESUMO: O gênero Vernonia compreende cerca de 1.000 espécies, figurando como o 

gênero mais representativo da família Asteraceae. Devido às aplicações deste gênero na 

medicina popular, utilizando folhas e raízes contra processos inflamatórios fez-se 

necessário um estudo que comprovasse tal efeito. O objetivo deste trabalho foi avaliar a 

atividade anti-inflamatória in vitro e in vivo do extrato hidroalcóolico de Vernonia 

polysphaera Baker. A atividade in vitro foi avaliada em células RAW 264.7 estimuladas 

com LPS e tratadas com extrato nas concentrações de 10, 50 e 100 ug/mL. Para a atividade 

in vivo foram utilizados camundongos homozigotos fêmeas, BALB/c. O extrato foi 

administrado por via oral nas doses de 50, 250 e 500 mg/kg. Os resultados mostraram que 

o extrato de Vernonia polysphaera Baker possui efeito anti-inflamatório. Nos ensaios in 

vitro o tratamento com o extrato induziu a diminuição da produção de citocinas pró-

inflamatórias. Nas concentrações utilizadas in vitro não foram observados efeitos 

citotóxicos. No modelo de edema de pata induzido por carragenina, os animais tratados 

com o extrato exibiram inibição do edema em comparação com os animais controle. No 

modelo de peritonite induzida por carragenina, o extrato foi capaz de reduzir a contagem 

total de leucócitos no fluido peritoneal e do sangue. O extrato de Vernonia polysphaera 

Baker interferiu na ação de mediadores pró-inflamatórios, demonstrando desta forma o seu 

efeito anti-inflamatório. Não foi observada ação hepatotóxica ou nefrotóxica nos 

camundongos tratados com as concentrações de extrato utilizadas nos protocolos in vivo. 

 

 

Palavras-chave:Vernonia polysphaera Baker, anti-inflamatório, inflamação aguda, 

carragenina, toxicidade oral aguda. 
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ILDERLANE DA SILVA LOPES 

 

CARACTERIZAÇÃO MICROBIOLÓGICA, SENSORIAL, E QUÍMICA DA 

PESCADA AMARELA (CYNOSCION ACOUPA) DESEMBARCADA EM EDRAL-

MA, E MICROBIOLOGIA DO GELO UTILIZADO NA SUA CONSERVAÇÃO 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Francisca Neide Costa 

 

RESUMO: O pescado é considerado um alimento altamente perecível, devido à rapidez 

com que ocorre o processo autolítico. Desta forma, exige cuidados importantesno que se 

refere à captura, transporte e processamento até ao consumidor final. Assim, o estudo 

avaliou as características microbiológicas, químicas e sensoriais da pescada-amarela 

(Cynoscion acoupa) desembarcada em Cedral- MA. Para tal, foram colhidas 42 amostras 

de 14 lotes. Adquiriu-se também 11amostras de gelo das fábricas para a quantificação de 

bactérias psicrotróficas eDeterminação do Número Mais Provável de Coliformes a 35°C e 

Coliformes a 45°C. As amostras de peixes foram submetidas à pesquisa de Salmonella spp, 

Aeromonas spp, Vibrio parahaemolyticus, Escherichia coli, contagem de Staphylococcus 

coagulase positivo e bactérias aeróbias mesófilas; Determinação do Número Mais Provável 

de Coliformes a 35°C e Coliformes a 45°C, verificação dos parâmetros químicos, Bases 

Voláteis Totais e Trimetilamina, e características sensoriais conforme critérios 

determinados pelalegislação da Portaria n° 185 do Ministério da Agricultura. Mediante o 

somatóriode todos os atributos, eram considerados de primeira qualidade, os que obtiverem 

valores de pontuação entre 37 e 52; de segunda qualidade, os que obtiverem entre 18 e 36 

pontos; e de terceira e última qualidade, os que obtiverem menos de 17 pontos. Os 

resultados mostraram que 42 (100%) das amostras de pescada amarela eram de primeira 

qualidade. Os resultados variaram de 3,0 a 93 NMP/g para Coliformes a 35ºC e sete 

(16,66%) amostras apresentaram intervalos de 11 a 23 NMP/g para Coliformes a 45°C sem 

isolamento de Escherichia coli. Quanto aos mesófilos obteve-se contagens entre 8 x 102 a 

1,5 x 105 de UFC/g. Não foram isolados Salmonella spp e nem Vibrio parahaemolyticus. 

Detectou-se Staphylococcus spp em 13 (30,95%) dasamostras. Aeromonas hydrophila foi 

detectada em 19 (45,29%) amostras. Quanto aos parâmetros químicos obtiveram-se valores 

de Bases Voláteis Totais (BVT) entre 21,61 e 27,91 e de 0,71 a 2,02 para a Trimetilamina 

(TMA). Quanto às amostras de gelo em todas as fábricas haviam amostras contaminadas 

por coliformes e psicrotróficos. Os achados indicam um pescadocom baixas contagens 

microbiológicas, bom estado de frescor e químico, porém com riscos de veicular infecção 

por Aeromonas. Quanto ao gelo este é impróprio para a conservação do pescado.  

 

Palavras - chave: Pescado. Conservação. Microbiologia. 
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TUBERCULOSE EM BÚFALOS (BUBALUS BUBALIS VAR. BUBALIS - 

LINNAEUS, 1758): ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DO MYCOBACTERIUM 

BOVIS EM REBANHOS DA BAIXADA MARANHENSE - MARANHÃO, BRASIL 
 

 

 

RESUMO: Este estudo realizou o diagnóstico bacteriológico e microscópico da 

tuberculose bovina (TB) a partir do inóculo, suspensão bacteriana e fragmentos de tecido 

com ou sem lesões sugestivas, coletadas post mortem de oito fêmeas bubalinas mestiças da 

raça Murrah oriundas de rebanhos da Baixada Maranhense, abatidas com reação positiva 

ao teste tuberculínico. Na microscopia, foram verificadas lesões características de TB e a 

presença de bacilos álcool-ácido resistentes. Durante a necropsia, o exame macroscópico 

revelou lesões sugestivas com maior frequência em linfonodos torácicos. Para tanto, 

fragmentos de órgãos foram coletados e remetidos sob refrigeração ao setor de tuberculose 

do Laboratório Regional de Apoio Animal do Ministério da Agricultura e do 

Abastecimento em Pedro Leopoldo, Minas Gerais para exame bacteriológico. Um pool 

desses fragmentos de órgãos foi processado, em seguida incubados à 37ºC em aerobiose 

por 60 dias. Uma parte foi inoculada em meio Stonebrink, uma outra parte foi reservada 

para posterior identificação do M. bovis por qPCR. Os tubos foram checados 

semanalmente para verificação de crescimento de colônias sugestivas de micobactérias, 

foram identificadas por Reação em cadeia de polimerase, bem como o inóculo e o tecido. 

Dos oito animais submetidos ao isolamento três apresentaram crescimento de pequenas 

colônias circunscritas, de coloração creme, aspecto rugoso, com bordas irregulares e 

superfície granular típicas de M. bovis, quatro com crescimento atípico e apenas uma 

amostra contaminada. À coloração de Ziehl-Neelsen, observou-se presença de BAAR 

corroborando para com os resultados da histopatologia, que também apresentaram 

granulomas típicos. Por meio da qPCR, as colônias foram identificadas como pertencentes 

a espécie M. bovis. Foram verificadas ainda lesões sugestivas de tuberculose, 

demonstrando a presença de linfadenite, hepatite granulomatosa, e pneumonia 

piogranulomatosa em aproximadamente 55,5% dos animais que apresentaram lesões. 

Desta forma pode-se afirmar que o M. bovis está presente na infecção causada pela 

tuberculose em búfalos da Baixada Maranhense, que o método histopatológico é rápido e 

eficiente, e que a qPCR pode ser um grande aliado na rapidez do diagnóstico da 

tuberculose.  

 

Palavra-chave: Mycobacterium bovis.Búfalos. Tuberculose. Zoonose. Baixada 

Maranhense.  
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EXPRESSÃO DO COMPLEXO DE HISTOCOMPATIBILIDADE MAIOR DE 

CLASSE I NÃO CLÁSSICO NA PLACENTA BOVINA AO LONGO DA 

GESTAÇÃO E APÓS INFECÇÃO POR Brucella abortus 

 

Orientadora: Profa. Dra. Alcina Vieira de Carvalho Neta 

 

RESUMO: Os genes do Complexo de Histocompatibilidade Maior (MHC) de classe I não 

clássicos são monomórficos ou oligomórficos e possuem expressão celular restrita. Além 

disso, os produtos destes parecem ter diversas funções, dentre elas, atuar como ligantes 

para receptores inibitórios do complexo natural killer durante a gestação, protegendo o feto 

da rejeição materna.  Considerando a hipótese de que ocorre expressão de MHC-I não 

clássico em diferentes regiões da placenta bovina variando ao longo da gestação e que a 

interação entre Brucella abortus e células trofoblásticas altera o perfil de expressão desses 

genes, este trabalho teve como objetivos caracterizar a expressão de MHC-I não clássico 

na placenta bovina ao longo da gestação, bem como verificar a expressão destes em células 

trofoblásticas durante o terceiro trimestre de gestação após estimulação com B. abortus. O 

RNA extraído do placentoma e região intercotiledonária de vacas no primeiro (n=6), 

segundo (n-6) e terceiro (n=6) trimestres de gestação foi submetido ao RT-PCR em tempo 

real. Foram confeccionados explantes da membrana córioalantóidea e estabelecidos dois 

grupos experimentais: controle e infectado. A infecção foi procedida com a amostra de 

referência B. abortus 2308 (1,0 x 107 UFCs) por quatro horas para avaliação do perfil de 

expressão gênica. Não foi observada variação da expressão do MHC-I genérico, MICB, 

NC1 e NC3 ao longo dos três trimestres de gestação na região intercotiledonária e 

placentoma. Na região intercotiledonária houve uma tendência com maior expressão no 

segundo trimestre de gestação dos genes MICB e NC3, entretanto, esses genes tiveram 

baixa expressão em todos os trimestres no placentoma. O gene NC1 e o MHC-I genérico 

foram pouco expressos em ambos os tecidos. As células trofoblásticas infectadas com 

Brucella abortus não apresentaram diferença estatistica significativa na expressão dos 

genes MHC-I genérico, MIC, NC1 e NC3, em relação ao grupo controle não infectado. 

Assim, este estudo demonstra que alguns MHC de classe I clássico e não clássico são 

expressos em diferentes tecidos e em diferentes períodos de gestação na placenta bovina. 

Além disso, a Brucella abortus não regula negativamente o MHC-I genérico e alguns 

genes de MHC de classe I não clássico, entre eles MICB, NC1 e NC3. 

 

Palavras-chave: MHC-Ib. Célula trofoblástica.Brucella abortus. 
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IDENTIFICAÇÃO DE GENES TOXIGÊNICOS EM ESTIRPES DE 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS ISOLADAS DE LEITE CRU REFRIGERADO, 

LEITE PASTEURIZADO E QUEIJOS PROVENIENTES DE LATICÍNIOS DO 

ESTADO DO MARANHÃO, BRASIL 

 

 

Orientador: Profa. Dra. Francisca Neide Costa. 

 

 

RESUMO: O Staphylococcus aureus é um dos microrganismos patogênicos de grande 

influência na qualidade do leite e seus derivados, sendo uma das espécies bacterianas mais 

envolvidas nos casos de intoxicação alimentar e infecções devido à produção de várias 

toxinas responsáveis por doenças em animais e humanos. O objetivo deste trabalho foi 

investigar a presença dos genes toxigênicos, sea, seb, sec, sed, see por multiplex PCR e tst 

por uniplex PCR, em estirpes de S. aureus com caracterização fenotípica e genotípica 

isoladas de amostras de leite cru refrigerado, leite pasteurizado e queijos (coalho e 

mussarela) provenientes de quatro laticínios do Estado do Maranhão. Foram colhidas 120 

amostras, sendo 10 de leite cru refrigerado, 10 de leite pasteurizado e 10 de queijo de cada 

um dos laticínios, obtidos de cinco lotes diferentes. A contaminação por Staphylococcus 

coagulase positivo estava presente em todas as amostras de leite cru refrigerado, 

apresentando elevadas contagens de até >106 UFC/mL. Independente do tipo de inspeção, 

100% das amostras de queijo (coalho e mussarela) estavam fora dos padrões vigentes. 

Foram isoladas 60 cepas de S. aureus com identificação fenotípica, das quais 46 

amplificaram o gene femA, específico desta espécie. Destas 46 cepas, 31 isoladas das 

amostras de leite cru refrigerado e três do queijo mussarela amplificaram algum gene de 

toxina. Observou-se 13 grupos genotípicos distintos para a presença dos genes toxigênicos, 

onde o genótipo mais frequente foi tst, presente em 10 (29,4%) cepas de S. aureus, seguido 

por sed e seb+sec+sed, cada um em quatro (11,8%), sec em três (8,8%), seb, see, seb+sec 

e sea+seb+sec+tst, cada um em duas (5,8%), seb+sed, sea+seb+sec, sea+sec+tst, 

seb+sec+tst e sea+seb+sec+sed+see, cada um presente em uma (3%) cepa. A presença de 

apenas um gene foi observada em 21 (61,8%) cepas de S. aureus, três (8,8%) amplificaram 

para dois genes, sete (20,6%) amplificaram três, dois (5,8%) amplificaram para quatro e 

uma (3%) para cinco genes. O gene sec foi o mais frequente em 15 (44,1%) cepas, seguido 

por seb e tst cada um presente em 14 (41,1%), sed em 10 (29,4%), sea em cinco (14,7%), e 

por último see que estava presente em três (8,8%) cepas de S. aureus. A análise molecular 

para identificação da espécie S. aureus apresentou melhor especificidade em relação aos 

testes fenotípicos. Os isolados demonstraram potencial genético para a produção de uma 

ou mais toxinas com a presença simultânea de dois a cinco genes, e a multiplex PCR se 

mostrou eficaz e exeqüível para investigação de cinco diferentes genes de toxinas.  

 

Palavras-chave: multiplex PCR, toxinas estafilocócicas, leite, queijo. 
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IDENTIFICAÇÃO E VARIABILIDADE GENÉTICA DE POPULAÇÕES DA 

PESCADA BRANCA - PLAGIOSCION SQUAMOSISSIMUS(SCIAENIDAE, 

PERCIFORMES) INTRODUZIDAS EM DIFERENTES BACIAS 

HIDROGRÁFICAS MARANHENSE.  

 

Orientador (s): Profa. Dra. Maria Claudene Barros 

Prof. Dr. Elmary da Costa Fraga.  

 

RESUMO: A pescada branca Plagioscion squamosissimus tem ocorrência original na 

bacia do Amazonas, mas devido ao seu valor na piscicultura e pesca comercial tem sido 

largamente introduzida em várias regiões do Brasil, principalmente no Nordeste. No estado 

do Maranhão é considerada uma espécie exótica e sua introdução ocorreu no sentido de 

melhorar o rendimento pesqueiro nestas bacias onde é amplamente capturada e 

comercializada ao longo de todo o estado. Informações sobre o efeito das translocações na 

diversidade genética de populações invasivas de P. squamosissimus são escassos na região 

Nordeste, principalmente no estado Maranhão, tornando improvável a correta 

caracterização desta espécie. Três marcadores moleculares foram utilizados neste estudo, 

Citocromo Oxidase Subunidade I (COI) para obtenção de códigos de barras (DNA 

barcode), isto é, identificação da espécie; rRNA 16S para a caracterização molecular e 

aregião controle do DNA mitocondrial, D-Loop, para informar quanto à dinâmica 

populacional. Foram analisadas quatro populações de P. squamosissimus provenientes de 

quatro bacias hidrográficas do Maranhão. A extração do DNA foi realizada através do 

protocolo de Fenol-Clorofórmio. O isolamento e a amplicação dos genes ocorreram via 

PCR. O sequenciamento das amostras foi realizado no sequenciador de DNA automático 

(ABI 3500/Life Technologies). Os resultados revelaram o statustaxonômico e especifíco de 

P. squamosissimus através dos códigos de barras (DNA barcode). As análises de 

divergência genética evidenciaram estruturação entre as populações independente do gene 

em estudo e a diferenciação genética observada sugere que estas possam ser consideradas 

como unidades de manejo ou subpopulações independentes, visto que a maior variação 

genética se encontra entre as populações. 

 

Palavras-chave: Pescada branca. Maranhão. DNA barcode. Estrutura genética. 

Conservação. 
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ESTRUTURA GENÉTICA DE POPULAÇÕES DA PIRANHA VERMELHA, 

Pygocentrus nattereri (CHARACIFORMES: SERRASALMINAE) COM BASE NO 

DNA MITOCONDRIAL E NUCLEAR 

 

RESUMO: A piranha vermelha, Pygocentrus nattereri, é um recurso importante para 

pesca artesanal e comercial. O presente estudo investigou os níveis de variabilidade e 

estruturação genética entre populações de P. nattereri em bacias hidrográficas do 

Maranhão, com base em sequências do DNA mitocondrial (rRNA 16S, COI e Região 

Controle) e nuclear (Microssatélites). O DNA foi isolado utilizando o protocolo de Fenol-

clorofórmio e as regiões mitocondriais e locos microssatélites foram amplificados por 

PCR. Os produtos da PCR foram sequenciados usando o método didesoxiterminal. Para o 

gene rRNA 16S foi obtido um fragmento de 576 pb, 23 haplótipos, һ= 0.950 e π= 0.004. 

As análises filogenéticas agruparam os espécimes com 99% a 100% de bootstrap. 

Distâncias genéticas entre e dentro das populações variaram de 0 a 1%. O sequenciamento 

do gene COI resultou em um fragmento de 672 pb, 23 haplótipos, һ= 0.940 e π= 0.009. A 

AMOVA indicou que a maior parte da variação molecular (64%) ocorre entre os grupos. O 

índice de fixação foi altamente significativo (FST = 0.707, P < 0.00001). As análises 

filogenéticas indicaram uma monofilia entre os espécimes. Distâncias genéticas entre as 

populações variaram de 0-2% e de 0-1% dentro das populações. Para a Região Controle foi 

obtido 1040 pb, 41 haplótipos, һ= 0.978 e π= 0.009. Os testes de neutralidade (D e Fs) 

foram significativos (P< 0.05) para a maioria das populações analisadas. A AMOVA 

indicou que a maior parte da variação molecular (72%) ocorre entre os grupos. O índice de 

fixação foi altamente significativo (FST = 0.707, P < 0.00001). As análises filogenéticas 

indicaram que os espécimes representam um grupo monofilético. Distâncias genéticas 

entre as populações variaram de 0.8 a 1.9% e < 0.5% dentro das populações. Os primers de 

microssatélites amplificaram 104 alelos. A heterozigosidade esperada variou de 0.362 a 

0.494 e a heterozigosidade observada variou de 0.438 a 0.510. O coeficiente de 

endocruzamento (FIS) mostrou um excesso de heterozigotos (valor do f negativo) para 

todos os locos analisados (P< 0.05). A AMOVA indicou que a maior parte da variação 

molecular (89%) ocorre dentro das populações. O FST foi de 0.229 com p altamente 

significativo (<0.00001). A distância genética entre as populações mostrou índices de 

variação de 0.009 (Mearim/Pindaré) a 0.580 (Parnaíba/Itapecuru). O grau de diferenciação 

genética encontrada entre os estoques de P. nattereri indicam a necessidade para o 

desenvolvimento de planos de manejo independentes para as bacias hidrográficas 

analisadas, a fim de preservar a variabilidade genética encontrada nessas populações. 

 

Palavras-chave:Variabilidade. Maranhão. Manejo. Conservação. 
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ESTUDO FITOQUÍMICO E ATIVIDADE LEISHMANICIDA IN VITRO DO 

EXTRATO BRUTO DE ARRABIDAEA CHICA  

 

 

 

RESUMO: A leishmaniose é uma das seis doenças tropicais de maior relevância mundial 

e ocupa o segundo lugar, depois da malária, entre as infecções por protozoários que 

acometem os seres humanos. A Leishmania amazonensis é uma das espécies envolvidas na 

forma cutânea da doença, que é a mais comum. O tratamento para as leishmanioses 

instituído há mais de cem anos dispõe de poucas drogas, e estas devem ser avaliadas 

quanto à toxidade e efeitos adversos ao paciente, com alguns casos de resistência já 

relatados. A diversidade química e a imensa gama de bioagentes derivados de plantas 

levou à criação de várias drogas farmacêuticas, muitas, inclusive, possuem atividade 

antiparasitária. A Arrabidaea chica (Humb. & Bonpl.) Verlot, conhecida como pariri 

possui diversos metabólitos ativos com propriedades anti-inflamatórias, adstringentes e 

terapêuticas. Este trabalho realizou o estudo fitoquímico e a atividade leishmanicida in 

vitro do extrato bruto deA. chica. Os extratos brutos das folhas e do caule de A. chica 

tiveram rendimento de 59,2% e 3,33%, respectivamente. A prospecção fitoquímica 

preliminar mostrou que os extratos possuem flavonoides, compostos fenólicos, taninos, 

antocianinas e chalconas. O extrato das folhas da A. chica demonstrou atividade contra 

formas promastigota na dosagem de 500 μg/mL. O extrato bruto das folhas da A. chica 

demonstrou atividade contra formas promastigota de L. amazonensis, com um IC50 de 

155,9 μg/mL. O extrato bruto das folhas de A. chica apresentou citotoxicidade celular 

(CC50 - 189,9 μg/mL) in vitro em concentrações superiores a dose leishmanicida. O extrato 

bruto das folhas da A. chica é ativo contra formas promastigotas de L. amazonensis em 

modelo in vitro e promissor para novas pesquisas de opções terapêuticas para 

leishmaniose. 

 

Palavras-chave: Leishmania amazonensis. Arrabidaea chica. Estudo fitoquímico. 

Citotoxidade. 
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USO DE ESTRADIOL E GNRH NA INDUÇÃO DA OVULAÇÃO EM VACAS 

NELORE (BOS INDICUS) SUBMETIDAS À IATF COM SÊMEN SEXADO 

 

 

 

RESUMO: Objetivando avaliar o efeito do cipionato de estradiol (CE), benzoato de 

estradiol (BE) e a associação de cipionato de estradiol + GnRH como indutoresde 

ovulação, 383 vacas Nelore (Bos indicus) lactantes foram submetidas a sincronização da 

ovulação e inseminadas com sêmen sexado. Dois experimentos foram realizados para 

avaliar a dinâmica folicular (Experimento 1)e taxa de concepção (TC; Experimento 2) dos 

protocolos propostos. No experimento 1, 39 fêmeas receberam 2 mg de benzoato de 

estradiol (BE) e umdispositivo intravaginal de progesterona (P4) no dia zero (D0). No dia 

oito (D8),retirou-se o dispositivo e administrou-se 0,53 mg de prostaglandina (PGF2α) e 

300 UI de gonadotrofina coriônica eqüina (eCG). A partir desse momento os animais 

foram distribuídos homogeneamente em três tratamentos de acordo com o indutor de 

ovulação utilizado: Grupo CE (aplicado 1 mg no D8); Grupo BE (aplicado 1mg no D9) e 

Grupo CE+GnRH (aplicado 1mg de CE no D8 e 8 μg de GnRH no D10, respectivamente). 

Exames ultra-sonográficos foram realizados a cada 12 horas da retirada dos dispositivos 

até o momento da ovulação. A análise estatística foi realizada através dos aplicativos 

PROC GENMOD e PROC GLM do SAS. Os resultados dos grupos CE, BE e CE+GnRH 

respectivamente, para as variáveis diâmetro máximo do folículo ovulatório (FO; 12,3±0,3; 

11,8±0,5; 12,1±0,4 mm), taxa de ovulação (92,3%; 92,3%; 100,0%) e momento da 

ovulação (60,0±2,8; 64,0±2,9; 64,1±3,0 h), não apresentaram diferença significativa 

(P>0,05). No experimento 2, 344 animais foram submetidos aos mesmos tratamentos e 

inseminados em tempo fixo comsêmen sexado no intervalo de 60 horas após a retirada dos 

dispositivos. Não houve interação entre as variáveis classificatórias (réplica, categoria 

animal, escore corporal, partidas de sêmen e número de usos do dispositivo) na taxa de 

concepção. Também não houve efeito dos tratamentos na taxa de concepção (CE=45,2% 

vs. CE+GnRH=39,1% vs. BE=34,2%; P=0,09). Portanto, conclui-se que a associação de 

cipionato de estradiol com GnRH nãoinfluenciou a dinâmica folicular nem a taxa de 

concepção em vacas Nelore (Bos indicus) lactantes submetidas à IATF com sêmen sexado, 

podendo se utilizar benzoato ou cipionato de estradiol como indutores. 

 

Palavras-chave: Bovinos. Sincronização. Dinâmica folicular.Inseminação. 
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CARACTERIZAÇÃO DOS PARÂMETROS MICROBIOLÓGICOS, FÍSICO- 

QUÍMICOS E NUTRICIONAIS DA CARNE DE CARANGUEJO - UÇÁ (UCIDES 

CORDATUS) COMERCIALIZADA NAS FEIRAS LIVRES E MERCADOS DA 

CIDADE DE SÃO LUÍS- MA 
 
 

Orientadora: Profa. Dra. Francisca Neide Costa 

 

 

RESUMO: Objetivou-se neste trabalho determinar o Número Mais Provável (NMP) de 

Coliformes totais e a 45°C nas amostras de caranguejo; quantificar bactérias aeróbias 

mesófilas; pesquisar Staphylococcus coagulase positivo na carne do caranguejo e nas mãos 

dos manipuladores; pesquisar Salmonella spp e Aeromonas sp; aplicar questionários juntos 

aos manipuladores; elaborar um folder informativo aos manipuladores; caracterizar os 

parâmetros físico - químicos da carne de caranguejo (pH e Prova de Cocção); determinar o 

valor calórico da carne de caranguejo e os parâmetros de composição nutricional (teores de 

umidade, proteínas, lipídeos, resíduo mineral fixo e carboidratos). Foram coletadas e 

analisadas 110 amostras de carne de caranguejo – uçá, sendo 30 amostras obtidas em três 

mercados (10 de cada mercado), e 80 amostras em 8 feiras livres (10 amostras de cada 

feira), localizadas na cidade de São Luís – MA. As amostras foram transportadas ao 

Laboratório de Microbiologia de Alimentos e Água e ao Laboratório de Físico – química 

de Alimentos da Universidade Estadual do Maranhão, onde foram realizadas as análises 

microbiológicas e físico – químicas, respectivamente, conforme metodologias 

convencionais. Para análise estatística foi realizada análise de variância (ANOVA) a nível 

de 5% seguida do teste de Tukey. Os resultados encontrados foram: nos mercados: 

19(63,33%) amostras estavam fora dos padrões estabelecidos para Coliformes totais e a 

45°C; para bactérias aeróbias mesófilas as contagens variaram de 1,3 x 103 UFC/g a > 4,7 

x 104 UFC/g; 100% das amostras estavam contaminadas por Staphylococcus sp; sendo 

encontrado Staphylococcus aureus em 10 amostras; Aeromonas caviae foi encontrada em 

23 amostras e Aeromonas hydrophilla em 3 amostras. Nas feiras: o resultado variou de 3 a 

2400 NMP/g para Coliformes a 45° C., estando 38 (45,71%) 10 amostras fora dos padrões 

para este micro – organismo; bactérias aeróbias mesófilas variaram de 9,6 x 102 a > 4,7 x 

104 UFC/g. Para Staphylococcus sp, 100% das amostras apresentaram – se contaminadas. 

Staphylococcus aureus foi isolado em 45 amostras de carne e nas mãos de 20 (100%) dos 

manipuladores. Foram encontradas 59 cepas de Aeromonas caviae; 29 de Aeromonas 

hydrophilla e 01 de Aeromonas veronii biovar veronii nas amostras de carne de 

caranguejo. Não foi encontrada Salmonella spp em nenhuma das amostras analisadas. Os 

questionários mostraram que a atividade de extração da carne de caranguejo representa o 

meio de sobrevivência das famílias que realizam este trabalho. Foi elaborado um folder 

com medidas higiênicossanitárias a serem seguidas durante a atividade de extração da 

carne. Os resultados físico - químicos revelaram valores de pH variando de 6,6 a 8,0; para 

a prova de cocção todas as amostras estavam dentro do padrão. O resíduo mineral fixo 

variou de 2,03% a 4,02%; para lipídios os valores variaram de 0,2% a 2,6%; para proteínas 

os valores variaram de 12,99% a 15,82%; para carboidratos os valores variaram de 0,4% a 

1,4%, primeiro grupo e 0,4% a 1,6%, segundo grupo, estando dentro dos padrões. Para 

umidade os valores variaram de 36,23% a 81,05%, nos dois grupos e para o valor calórico, 

os resultados variaram de 58,23Kcal a 73,74Kcal. Os resultados microbiológicos 

evidenciam que a carne de caranguejo dos mercados e feiras de São Luís – MA está 

imprópria para o consumo. Os dados nutricionais mostram que a carne de Caranguejo - uçá 

(Ucides cordatus) é um ótimo alimento para o ser humano, apresentando grande 



166 

 

rendimento proteico, alto teor de suculência, bom teor de umidade e um pequeno teor 

lipídico.  

 

Palavras- chave: Bactérias. Coliformes. Lipídios. Proteínas.  
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UTILIZAÇÃO DO NONI (Morinda citrifolia) NO TRATAMENTO DE CÃES 

PORTADORES DE CINOMOSE.  
 

 

RESUMO: O vírus da cinomose (canine distemper vírus – CDV) acomete cães de 

qualquer idade, raça e sexo, mas tem maior predileção por filhotes e indivíduosnão 

vacinados. O noni é uma planta utilizada para vários tipos de doenças e apresenta várias 

propriedades terapêuticas. Este Trabalho teve como objetivo Avaliar o efeito do noni 

(Morinda citrifolia) no tratamento de cães portadores decinomose em São Luís – MA. 

Foram utilizados 5 cães e todos os animais foramsubmetidos ao teste de triagem rápido 

para detecção de anticorpos da classe IgG específicos para o vírus da cinomose canina no 

soro e posteriormente ao resultado positivo a exames laboratoriais: hemograma completo, 

análises bioquímicas e análise molecular. Foram divididos em dois grupos: (G1) – Dois 

cães, submetidos ao tratamento convencional com o antibiótico e vitaminas B e(G2) - Três 

cães, tratados com extrato bruto de M. citrifolia. A avaliação clínica revelou que aos 21 

pós-tratamento convencional, um animal teve remissão de100% dos sinais clínicos. No 

mesmo período de tempo, dentre os cães submetidos ao tratamento com noni, dois tiveram 

100% da regressão dos sinais clínicos. O extrato seco do noni mostrou-se eficaz na 

remissão dos sinaisneurológicos de cães portadores da cinomose em todos os cães. 

 

Palavras-chave: Cinomose.Morinda citrifolia.Tratamento. 
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ESTUDO DA CADEIA PRODUTIVA E AVALIAÇÃO HIGIÊNICOSSANITÁRIA 

DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES DE PEIXES NATIVOS DA BAIXADA 

MARANHENSE, BRASIL 

Orientadora: Profa. Dra. Francisca Neide Costa 

RESUMO: A microrregião da Baixada Maranhense é considerada o maior conjunto de 

bacias lacustres do Nordeste, onde predominam terras planas, baixas e inundáveis, 

vegetação de manguezais, campos aluviais e flúvio-marinhos favorece uma elevada 

biodiversidade, sobretudo de peixes. Sendo assim, o estudo objetivou estudar a cadeia 

produtiva e a qualidade higiênicossanitária das principais espécies de peixes nativos na 

microrregião da Baixada Maranhense a fim de subsidiar políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento sustentável local.Dentre os municípios da Baixada Maranhense, os 

selecionados para estudo e amostragem foram: Pinheiro, São Bento, São João Batista, São 

Vicente Ferrer e Palmeirândia por serem detentores de uma grande área lacustre com 

vegetação exuberante que dá sustentação à pesca intensamente praticada nessas 

localidades. As informações relativas à caracterização da pesca lacustre na região foram 

obtidas a partir da aplicação de 135 questionários.Para análises microbiológicas foram 

colhidas 50 amostras de água dos campos e lagos e 120 de peixes nativos distribuídos 

igualmente entre os municípios e o período chuvoso (janeiro a junho) e seco (julho a 

dezembro) do ano de 2012. As amostras de peixes analisadas incluíram 40 de traíra 

(Hoplias cf malabaricus Bloch, 1794), 40 de bagrinho(Trachelyopterus galeatus Linnaeus, 

1766) 40 de Curimatá (Prochilodus lacustris Steindachner, 1907) oriundas de feiras e 

pontos de despesca de cada localidade.Após a colheita, foram procedidas ao preparo das 

amostras de água para às análises do Número Mais Provável (NMP) de Coliformes totais e 

Escherichia coli; e, para amostras de peixes, Número Mais Provável (NMP) de Coliformes 

totais e termotolerantes, contagem de bactérias heterotróficas aeróbias mesófilas, contagem 

de Staphylococcus coagulase positivo e presença/ausência de Aeromonas sp. Os resultados 

foram comparados com os padrões oficiais.Verificou-se que a pesca constitui-se numa 

opção vida, que gera alimento, renda e emprego para as comunidades envolvidas. A 

atividade pesqueira artesanal não pode ser vista apenas sob a ótica econômica. Sobressai-se 

como arte e cultura, fazendo parte de um modo de vida, que deve ser preservado.As 

técnicas, apetrechos e organização da pesca artesanal local contribuem para redução dos 

ganhos com a atividade, além de implicar em queda na produção de biomassa de peixes 

nativos.As águas dos campos e lagos dos municípios da Baixada Maranhense apresentaram 

contagens de E. coli em desacordo com a legislação vigente.O peixe pode representar risco 

de veicular doença de origem alimentar para os consumidores devido à presença de micro-

organismos como Aeromonassp. E Staphylococcus sp. 

 

 

Palavras-chave: Pescado, Aeromonas sp., Composição centesimal. 
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AVALIAÇÃO DO LOCAL DE DEPOSIÇÃO DO SÊMEN SEXADO NA 

PRODUÇÃO IN VIVO DE EMBRIÕES DA RAÇA NELORE 

 

 

 

RESUMO: Objetivou-se com este estudo verificar se o local de deposição do sêmen 

sexado influencia na quantidade e qualidade embrionária de vacas Nelore superovuladas. 

Foram utilizadas 12 fêmeas ciclando, submetidas ao protocolo de SOV, IATF e coleta de 

embriões. As fêmeas receberam um dispositivo intravaginal de progesterona (1,9g P4, 

CIDR®, Nova Iorque, EUA) e 2mg (I.M.) de benzoato de estradiol (Estrogin®, São Paulo, 

Brasil) em dia aleatório do ciclo estral, D0 (07h). A superestimulação foi induzida com 133 

mg de FSH-p (Folltropin-V®, Ontario, Canadá) em 8doses decrescentes a cada 12h, I.M., a 

partir do D4. No D6, foram administradas duas doses (07 e 19h, I.M., Lutalyse®, Nova 

Iorque, EUA) de 25 mg de PGF2α. Os dispositivos de P4 foram retirados 36h após a 

primeira dose de PGF2α e foi administrado 0,25 mg de Gonadorelina (I.M., Fertagyl®, 

Millsboro, EUA) 48h após a primeira dose de PGF2α. A IATF foi realizada 18 e 30hapós a 

administração da Gonadorelina, com duas palhetas com concentração de 2,1x106 de 

espermatozoides cada,sendo a coleta dos embriões realizada sete dias após a aplicação da 

gonadorelina. Foram feitas duas repetições, em delineamentocross over, de acordo com o 

local de deposição do sêmen, corpo ou corno uterino, totalizando duas coletas por 

tratamento. Para quantificação dos folículos as imagens dos ovários foram salvas e 

posteriormente transferidas para o computador, onde foram analisadas e 

mensuradas,utilizando o software IMAGEJ® (NationalInstituteof Mental 

Health,Bethesda,EUA). Utilizou-se o Exato de Fisher do PROC MIXED do SAS® 9.0 

(StatisticalAnalysis System, Cary, EUA), não havendo diferença entre tratamentos.Foram 

quantificados 5,2 ± 2,38 e 5,5 ± 1,87folículos, com diâmetro médio de 5,37 ± 1,73 e 5,08 ± 

1,89mm, nosgrupos corpo e corno, respectivamente, no início da superestimulação. No 

final do tratamento superestimulatório foram quantificados 12,00 ± 2,95 e 12,25 ± 4,37 

folículos, de diâmetro médio de 8,64 ± 2,46 e 8,73 ± 2,42mm, nos grupos corpo e corno, 

respectivamente. Observou-se que 66,7% (8/12) dos animais apresentavam CLs no dia da 

IATF, sendo quatro pertencentes ao grupo corpo e quatro ao grupo corno, estes foram 

visualizados ultrassonograficamente e podem ser explicados por possível falha de ação da 

PGF2α.O grupo corpo apresentou taxa de recuperação embrionária de 41,07% (23/56) e o 

grupo corno apresentou taxa de 35,71% (15/42). Foi observada diminuição da taxa de 

recuperação entre repetições, obtendo-se 44,26% (27/61) na primeira repetição enquanto 

que na segunda obteve-se 29,72% (11/37). Recuperou-se 52,17% (12/23) de mórulas graus 

1 e 2 e blastocistos iniciais (embriões viáveis) para o grupo corpo e 60% (9/15) para o 

grupo corno. Conclui-se que não houve diferença na quantidade ou qualidade dos embriões 

recuperados quanto ao local de deposição do sêmen sexado no momento da IATF. 

 

Palavras-chave: Bosindicus. Embriões.Superovulação. 
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PESQUISA DE MASTITE CLÍNICA E SUBCLÍNICA, CONTAGEM DE 

CÉLULAS SOMÁTICAS, SUSCEPTIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS E 

RESÍDUOS DE ANTIBIÓTICOS EM AMOSTRAS DE LEITE DE BÚFALAS 

(BUBALUS BUBALIS) DA BAIXADA MARANHENSE  

 

Orientadora: Profa. Dra.Francisca Neide Costa 

 

RESUMO: Objetivou-se neste trabalho pesquisar mastite clínica e subclínica, a contagem 

de células somáticas, susceptibilidade a antimicrobianos e resíduos de antibióticos em 

amostras de leite bubalino. Foram avaliadas 304 búfalas de 10 propriedades situadas nos 

municípios de Viana, Arari, Cajari, Matinha e Vitória do Mearim, da Baixada Maranhense, 

utilizando-se os testes da caneca telada e California Mastiis Test (CMT). Dos 1.204 

quartos mamários avaliados, apenas 1 (0,09%) apresentou mastite clínica e 31 (2,57%) 

apresentou mastite subclínica. Foram colhidas 31 amostras positivas para mastite clínica e 

subclínica e realizadas análises microbiológicas para o isolamento e identificação dos 

micro-organismos. A pesquisa de resíduo de antibióticos foi realizada utilizando-se os kits 

comerciais Delvotest SP- NT, Eclipse – 50 e Twinsensor BT- 20. A susceptibilidade 

antimicrobiana das cepas isoladas de leite foi avaliada pelo método de difusão em disco. 

Das amostras positivas, isolou-se Staphylococcus sp. (93,54%), seguido de 

Corynebacterium sp. (41,93%), Enterobactérias (38,70%), Streptococcus sp. (32,25%) e E. 

coli (32,25%). Em 1 (3,22%) não houve crescimento microbiano. Os antimicrobianos que 

apresentaram maior eficácia aos Staphylococcus coagulase positivo foram cloranfenicol e 

norfloxacina com 100% de sensibilidade, e aos Staphylococcus coagulase negativo foram 

norfloxacina (91,6%), gentamicina e norfloxacina com 86,1%. Já em relação aos 

Staphylococcus aureus, 100% dos isolados mostraram-se sensíveis a novobiocina e 94,1% 

a norfloxacina. O leite de búfalas de seis propriedades da Baixada Maranhense apresentou 

resíduo de antimicrobianos. Os resultados indicam que são precisos cuidados preventivos 

relacionados à transmissão desses agentes patogênicos pela ingestão do leite e seus 

derivados contaminados. O leite produzido na Baixada Maranhense pode representar riscos 

à população e necessita-se de adoção de medidas de prevenção e controle da mastite 

baseado no perfil de sensibilidade antimicrobiana dos micro-organismos causadores da 

doença.  
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PARASITISMO, VOLUME GLOBULAR E BIOQUÍMICA EM PEIXES 

SILVESTRE E DE CULTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO, MARANHÃO, 

BRASIL. 

 

 

 

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi obter dados sobre a fauna de ecto e endoparasitos 

e alterações clínicas, avaliadas através do volume globular e bioquímica sérica em peixes 

do município de São Bento, Maranhão. As coletas dos peixes Hoplerythrinus unitaeniatus 

(Jeju), Hoplias malabaricus (Traíra)e Colossoma macropomum (Tambaquí) foram 

realizadas nos períodos seco e chuvoso durante o ano de 2012. Realizou-se um primeiro 

estudo do parasitismo e ecologia parasitária nas espécies de H. unitaeniatus e H. 

malabaricus, e um segundo estudo sobre as alterações clínicas através do volume globular 

e bioquímica sérica.Em seguida, realizou-se análises macroscópicas das nadadeiras, 

brânquias e superfície corporal para verificação de ectoparasitas, após realizou-se 

necropsias para pesquisa dos helmintos na cavidade e órgãos internos. Foi realizado a 

coleta de sangue através da veia branquial com seringas hipodérmicas (3mL), para a 

análises do volume globular e bioquímica sérica. A espécie H. unitaeniatus apresentou 

riqueza parasitária maior em relação a H. malabaricus, foram encontradosparasitas de 

diferentes grupos como: Anisakidae, Acantocephala, Hirudinea e Monogenea, dentre estes 

Pseudoterranova sp. foi o gênero mais prevalente. Em H. malabaricus foram encontrados 

somente parasitos da família Anisakidae. O H. unitaeniatus de ambiente natural apresentou 

valores superiores de volume globular comparado aos de cultivo. O tambaqui apresentou 

correlação positiva da proteína total em relação ao peso, albumina e proteína total deste 

apresentaram valores próximos nas duas estações coletadas. 

 

 

Palavras-chave: Parasitas.Peixes. Volume globular. Bioquímica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATHÁLYA DOS SANTOS MARTINS 



172 

 

 

ESTUDO CLÍNICO, LABORATORIAL E EPIDEMIOLÓGICO DA 

IMUNODEFICIÊNCIA VIRAL FELINA (FIV) NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS – 

MA 

 

Orientador: Prof. Dr. Ferdinan Almeida Melo  

 

RESUMO O vírus da Imunodeficiência viral felina (FIV) é um retrovírus de distribuição 

mundial, com prevalência entre 2,5% e 44%. A infecção causa imunossupressão, com 

declínio progressivo de Linfócitos T CD4+, gerando sinais clínicos secundários às 

infecções oportunistas. Objetivou-se avaliar aspectos clínicos, laboratoriais e 

epidemiológicos da imunodeficiência viral felina no município de São Luís – MA. 

Amostras de sangue total de 120 felinos foram testadas pela reação em cadeia da 

polimerase (PCR) com a finalidade de detectar o DNA proviral com amplificação de um 

fragmento de 244pb do gene gag do vírus da FIV, segundo Hohdatsu et al. (1993). Para 

detecção de anticorpos contra o vírus da FIV e antígeno p27 do FeLV, 150 amostras foram 

testadas com kit comercial de ensaio imunoenzimático rápido (ELISA - SNAP® Combo 

FeLV/FIV). Procedeu-se ainda, ELISA indireto, em 120 amostras, de acordo com Alves et 

al. (2013), utilizando-se antígeno r-p24 e conjugado peroxidase anti-felino IgG. Obteve-se 

18,33% (22/120) de positividade para FIV considerando todos os testes utilizados. Nas 

técnicas de PCR e ELISA indireto encontrou-se valor igual a 10,83% (13/120) de animais 

positivos, enquanto que no SNAP combo plus observou-se 9,17% (11/120). 

Comparativamente, SNAP combo plus apresentou melhor sensibilidade, enquanto que 

ELISA indireto e PCR tiveram, similarmente, melhor especificidade (p < 0,05). A pequena 

diferença de especificidade entre os testes (todos acima de 90%) indica que os mesmos são 

bastante específicos e com VPN alto, podendo-se inferir que ambos têm capacidade de 

distinguir os verdadeiramente negativos. Foram observados sinais clínicos de alterações 

dermatológicas causadas por fungos, ácaros e bactérias, alterações oftálmicas, lesões da 

mucosa oral, alterações respiratórias, caquexia, desidratação, linfadenopatia, alterações 

genitourinárias e diarreia. A análise das variáveis hematimétricas e bioquímicas entre 

animais FIV positivos e negativos não demonstraram diferenças estatísticas significativas 

(p > 0,05). A análise filogenética revelou a presença do subtipo B em seis amostras 

analisadas, subtipo A numa amostra, e, duas amostras não agruparam com nenhum subtipo 

conhecido. Houve presença de cinco haplótipos (Hap-1, Hap-2, Hap-3, Hap-5 e Hap-6) 

exclusivos e um haplótipo compartilhado (Hap-4) sendo este o mais frequente. Desta 

forma conclui-se que vírus da FIV está presente na ilha de São Luís – MA e que a doença 

clínica existe no estado do Maranhão.  

 

Palavras-chave: Vírus da imunodeficiência viral felina. Reação em cadeia da polimerase. 
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PARASITISMO, VOLUME GLOBULAR E BIOQUÍMICA EM PEIXES 

SILVESTRE E DE CULTIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO, MARANHÃO, 

BRASIL. 

 

 

 

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi obter dados sobre a fauna de ecto e endoparasitos 

e alterações clínicas, avaliadas através do volume globular e bioquímica sérica em peixes 

do município de São Bento, Maranhão. As coletas dos peixes Hoplerythrinus unitaeniatus 

(Jeju), Hoplias malabaricus (Traíra)e Colossoma macropomum (Tambaquí) foram 

realizadas nos períodos seco e chuvoso durante o ano de 2012. Realizou-se um primeiro 

estudo do parasitismo e ecologia parasitária nas espécies de H. unitaeniatus e H. 

malabaricus, e um segundo estudo sobre as alterações clínicas através do volume globular 

e bioquímica sérica.Em seguida, realizou-se análises macroscópicas das nadadeiras, 

brânquias e superfície corporal para verificação de ectoparasitas, após realizou-se 

necropsias para pesquisa dos helmintos na cavidade e órgãos internos. Foi realizado a 

coleta de sangue através da veia branquial com seringas hipodérmicas (3mL), para a 

análises do volume globular e bioquímica sérica. A espécie H. unitaeniatus apresentou 

riqueza parasitária maior em relação a H. malabaricus, foram encontradosparasitas de 

diferentes grupos como: Anisakidae, Acantocephala, Hirudinea e Monogenea, dentre estes 

Pseudoterranova sp. foi o gênero mais prevalente. Em H. malabaricus foram encontrados 

somente parasitos da família Anisakidae. O H. unitaeniatus de ambiente natural apresentou 

valores superiores de volume globular comparado aos de cultivo. O tambaqui apresentou 

correlação positiva da proteína total em relação ao peso, albumina e proteína total deste 

apresentaram valores próximos nas duas estações coletadas. 
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ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO E VIROLÓGICO DAS LENTIVIROSES DE 

PEQUENOS RUMINANTES (LVPR) NA MESORREGIÃO DO OESTE 

MARANHENSE, BRASIL. 

 

 

 

RESUMO: O presente estudo avaliou os perfis sanitário e epidemiológico das 

Lentiviroses de pequenos ruminantes (LVPR) na Mesorregião do Oeste Maranhense, 

microrregião de Imperatriz. Com esta finalidade, foi aplicado questionário em 57 

propriedades de 14 municípios da região estudada (THRUSFIELD, 2004). Além disso, 

realizou-se o estudo sorológico em 710 amostras por meio da detecção de anticorpos anti-

LVPR pelo teste de imunodifusão em Gel de Agarose (IDGA) (ABREU et al., 1998) e o 

co-cultivo por meio da inoculação das células de cultura primária em garrafas de cultivo de 

leucócitos de animais comprovadamente infectados. A associação entre o manejo adotado 

nas criações e a ocorrência das lentiviroses foram testadas utilizando o teste de Qui-

quadrado (χ2), sendo ainda calculada a razão de odds (OR) com intervalo de confiança de 

95% utilizando-se programa Statistical Package for Social Science for Windows (SPSS), 

versão 20. Os resultados mostraram ocorrência de miíases em 78,90% dos rebanhos, 

linfadenite caseosa (59,6%), pododermatite (47,40%), aborto (43,90%), mamite (31,60%), 

entre outros como pneumonia e artrite. Em relação às práticas básicas de manejo sanitário 

foi constatado que estas são negligenciadas pelos produtores. A prevalência das 

lentiviroses de pequenos ruminantes foi de 7,5% (53/710), sendo similar quanto à espécie, 

apresentando em 7,5% (39/481) dos ovinos e 7,4% (14/176) dos caprinos. Dentre os 14 

municípios avaliados, 12 apresentam animais positivos para LVPR, o que caracteriza o 

vírus circulante nas propriedades avaliadas e 7 destes municípios apresentaram entre 8% e 

15% de animais positivos. A técnica de cultivo de leucócitos com posterior co-cultivo foi 

eficaz no isolamento do vírus, demonstrando efeito citopático das amostras positivas 

analisadas pela formação de sincícios e alterações morfológicas características da 

patologia. 

 

Palavras-chave: Lentivírus de pequenos ruminantes (LVPR).Perfil soro 

epidemiológico.Cultura de células e isolamento viral.  
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VALE, T. L. HELMINTOFAUNA, HEMATOLOGIA E BIOQUÍMICA SÉRICA DO 

GRUPAMENTO GENÉTICO “EQUINO BAIXADEIRO” DA MESORREGIÃO 

NORTE MARANHENSE, BRASIL.  

 

RESUMO: Fatores ambientais e raça determinam como o animal pode responder frente a 

um desafio parasitário. Desta forma, o objetivo foi avaliar o parasitismo de helmintos 

gastrintestinais e pulmonares nos períodos seco e chuvoso ao longo de dois anos, e ainda 

correlacionar às alterações de leucograma, volume globular e proteinograma sérico de 

equinos Baixadeiros da Mesorregião Norte Maranhense, Microrregião da Baixada 

Maranhense. Foram colhidas 300 amostras de fezes para avaliação da carga parasitária 

através das técnicas de Willis-Mollay (1921); contagem de ovos por grama de fezes (OPG) 

através da câmara de McMaster, segundo Gordon & Whitlock modificado (1939), cultivo 

de larvas segundo Robert & O’Sillivan (1950) e técnicas de Baermann (CORT ET AL., 

1922). Para a avaliação hematológica e bioquimica foram colhidas 225 amostras de 

sangue, os resultados foram divididos em três grupos conforme a carga parasitária em G 1: 

0 > 500, G 2: 501 > 1000 e G 3: > 1001; totalizando 60 animais por grupo para correlação 

hematológica e 20 para bioquímica (albumina, proteínas plasmáticas totais refratômetro, 

proteínas plasmáticas totais colorimétrico e aspartato aminotransferase). Os animais 

apresentaram mono e poliparasitismo para helmintos gastrintestinais, com carga parasitária 

nos períodos seco e chuvoso para a Superfamilia Strongyloidea (837,33, 1102,66, 1040 e 

525,33) Rhabdiasoidea (62,16, 56, 200 e 48) e Ascarioidea (13,33, 16, 34,66 e 50,66), com 

maior intensidade no período chuvosoi para a Superfamilia Strongyloidea, ovos de 

cestódeos só foram encontrados no período chuvoso. Os animais foram negativos para 

helmintos pulmonares pelometodo de Baermann; entretanto nesse exame foi verificado a 

presença de larvas de Habronema sp. Os resultados hematológicos e bioquímicos variaram 

para o G1, G2 e G3 respectivamente em: contagem total de hamácias de 7,84 a 7,60 e 

7,51/mm³; hemoglobina 11,02 a 10,69 e 10,54 g/dL e o volume globular de 35,26 a 35,42 e 

33,70%; contagem de leucócitos de 20,41 a 18,67 a 19,47 x 103/mm³; os valores ALB 5,49 

a 6,58 e 5,84 g/dL; PPTr 7,11 a  8,29 e 8,95 g/dL; PPTc 8,88 a 9,1 e 8,32g/dL e AST 15 a 

573 U/L. Conclui-se que os “equinos baixadeiros” são naturalmente parasitados por 

helmintos gastrintestinais e o aumento da carga parasitária provoca anemia normocítica 

normocrômica. 

 

Palavras-chave: Cavalo-baixadeiro. Helmintos.Hemograma.Proteinograma. 
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ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS EM RETE OVARII DE FÊMEAS BOVINAS. 

 

 

 

RESUMO: Os ovários são órgãos essenciais da reprodução na fêmea, por sua função 

endócrina e gametogênica. A rete ovarii é caracterizada como túbulos anastomosados 

revestidos por epitélio colunar ou cuboide com escasso citoplasma eosinofílico, e apesar de 

não ter sua função bem esclarecida, já foi proposto uma função endócrina, além da 

organização estrutural da gônada durante a vida embrionária. Alterações patológicas na 

Rete ovarii são na maioria das vezes de difícil diagnóstico macroscópico, e esta região está 

associada como sitio de surgimento de cistos. O objetivo desta pesquisa foi demonstrar as 

principais alterações patológicas nas rete ovarii dos ovários obtidos em abatedouros. 

Foram coletados ovários de 467 animais, em frigoríficos da região metropolitana de Belo 

Horizonte – MG, onde foram identificados e seccionados transversalmente, obtendo-se 

dois fragmentos da região hilar, a fim de aumentar a probabilidade da reti ovarii ser 

observada nos mesmos. A partir de então passando pelos processos de fixação, 

desidratação, diafanização, inclusão em parafina e corte a 4μm e corados em hematoxilina-

eosina. As lâminas avaliadas em microscópia de luz. Foi possível observar a rete ovarii em 

ambos os lados de 417 animais (89,3%). Foram encontrados 23 (4,92%) casos de 

hiperplasia adenomatosa de rete ovarii, caracterizados por epitélio ácino e cubóide com 

pouco citoplasma eosinofílico. 15 (65, 22%) destes estavam associados a infiltrados 

inflamatórios e fibroplasia na região hiperplásica. Foi possível encontrar também 24 

(5,75%) formações císticas, que podem ter surgido de alterações na Rete ovarii. As 

alterações em Rete ovarii, são comuns e é importante o conhecimento da patogênese destas 

alterações, com a finalidade de minimizar problemas reprodutivos posteriores. 

 

 

Palavras - chave: Rete ovarii.Alterações patológicas.Hiperplasia.Cisto 
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TUBERCULOSE EM BÚFALOS (BUBALUS BUBALIS, VAR. BUBALIS-

LINNAEUS, 1758): DIAGNÓSTICO, AVALIAÇÃO DA RESPOSTA ALÉRGICA, 

FATORES DE RISCO E GEORREFERENCIAMENTO EM REBANHOS DA 

BAIXADA MARANHENSE – MA, BRASIL 

 

 

 

RESUMO: A tuberculose é uma enfermidade infectocontagiosa de caráter crônico e 

evolução lenta em que os sinais clínicos somente serão evidenciados na doença avançada 

ocasionando perdas significativas na produção de leite e carne. Deste modo, o objetivo 

desse trabalho foi estudar a tuberculose em búfalos através do diagnóstico, resposta 

alérgica, fatores de risco e georreferenciamento na Baixada Maranhense, Maranhão. O 

estudo foi realizado em 17 rebanhos, distribuídos em 7 municípios da Baixada 

Maranhense. Sendo assim, dos 30 municípios que compõe a região da Baixada 

Maranhense (AGED, 2011),sete, foram trabalhados nesta pesquisa. Desta forma, foram 

avaliados 17 rebanhos oriundos dos municípios de Arari, Matinha, Olinda Nova do 

Maranhão, Pinheiro, São João Batista, Viana e Vitória do Mearim. Foram avaliados 477 

búfalos, sendo 444 fêmeas e 33 machos de diferentes raças e com idade variando entre 1,5 

a 216 meses. Os animais foram submetidos ao Teste Cervical Comparativo (TCC) e as 

amostras de sangue ao teste de ELISA indireto. Para cada rebanho foi aplicado um 

questionário epidemiológico, a fim de determinar fatores de risco associados à infecção 

pelo o M. bovis. A frequência de animais positivos ao TCC foi de 7,58% (n=36). A 

avaliação da resposta alérgica mostrou que os aumentos médios da espessura da dobra pele 

de bubalinos induzidos pela aplicação da tuberculina aviária e bovina, apresentaram 

médias variando de 12,24 a 14,82 mm e 11,99 a 13,68 mm respectivamente. Dos 455 soros 

sanguíneos avaliados através da técnica de ELISA indireto, observou-se 13,41% (n=61) de 

animais reagentes. Com base nos dados pode-se concluir que a da infecção pelo M. bovis é 

baixa; o aumento máximo da espessura da pele ocorreu 72 horas após a inoculação das 

tuberculinas; foram considerados fatores de risco para a transmissão do M. bovis, 

instalações, densidade animal e realização de tuberculinização; o estudo espacial 

demonstrou que a infecção pelo M. bovis encontra-se distribuída de forma homogênea na 

região estudada.  

 

 

Palavras – chave: Bubalinos.Reação alérgica cutânea.Doenças infecciosas. Maranhão. 
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EPIDEMIOLOGIA DA ARTRITE ENCEFALITE CAPRINA A VÍRUS 

EMMUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO, BRASIL. 

 

RESUMO: Com o objetivo de determinar a prevalência e os fatores de risco associados à 

artrite encefalite caprina a vírus (AEC) em rebanhos caprinos no estado do Maranhão, 

através das técnicas sorológica de Imunodifusão em Gel de Ágar (IDGA) e Ensaio 

Imunoenzimático indireto (Elisa-i), bem como comparar os resultados da determinação de 

anticorpos anti-vírus da AEC obtidos pelas técnicas utilizadas, avaliar a sensibilidade e 

especificidade do Elisa-i para a detecção de anticorpos virais considerando como padrão a 

técnica de IDGA e recomendar o teste de Elisa-i para o diagnóstico de AEC no Estado do 

Maranhão, foram analisadas 390 amostras de soro sanguíneo de caprinos de 39 

propriedades pertencentes a 13 municípios (Caxias, Timos, Chapadinha, Brejo, São 

Benedito do Rio Preto, Codó, Coroatá, Vargem Grande, São Luís, Raposa, Paço do 

Lumiar, São José de Ribamar e São João Batista) localizados nas regionais de Caxias, 

Chapadinha, Codó, Itapecuru Mirim, São Luís e Viana. As amostras de soro foram 

coletadas de caprinos com ou sem sinais clínicos de infecção pelo vírus da artrite encefalite 

caprina, de diferentes raças e idades. Durante a coleta das amostras, aplicou-se 

questionário epidemiológico para investigar fatores que poderiam estar associados à 

infecção. Das 390 amostras analisadas 7,69% (30/390) e 9,74% (38/390) foram reagentes 

para o IDGA e Elisa-i, respectivamente. Das 39 propriedades amostradas 28,20% (11/39) 

apresentaram pelo menos um animal reagente. Quanto aos fatores de risco observou-se que 

as variáveis ordenha manual, origem dos animais de outros estados, criação em comum 

com ovinos, exploração leiteira, sistema de criação intensivo, raça, a não exigência de 

documentação sanitária e compartilhar utensílios com outras propriedades apresentaram 

associação estatística significativa (P<0.05) ao risco de ocorrência da infecção. Os 

resultados demonstraram sensibilidade de 100% e especificidade de 97% para o teste de 

Elisa. O método estatístico Kappa, determinou perfeita concordância entre as técnicas 

utilizadas (K = 0.83). Os resultados obtidos neste estudo mostram que as duas técnicas 

estudadas podem ser usadas para a pesquisa de anticorpos anti-AEC e sugerem a 

necessidade de efetivar medidas para a prevenção da disseminação do vírus da AEC na 

criação de caprinos do estado, sobretudo quanto ao comércio e/ou trânsito de animais 

interestaduais com vista ao melhoramento genético dos rebanhos locais. 

 

Palavras-chave: Artrite Encefalite Caprina. AEC. IDGA. Elisa. OddsRatio 
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LEPTOSPIRA SPP EM REBANHOS BOVINOS DAS BACIAS LEITEIRAS DAS 

REGIÕES CENTRAL E NORDESTE DO ESTADO DO MARANHÃO-BRASIL: 

FREQUÊNCIA, FATORES DE RISCO E MAPEAMENTO DE FOCOS 

 

Orientador: Profa. Dra. Lenka de Morais Lacerda 

 

 

 

RESUMO: O presente estudo teve como objetivo determinar a frequência, os fatores de 

risco e mapeamento de focos em rebanhos bovinos das bacias leiteiras das Regiões 

Central e Nordeste do Estado do Maranhão, Brasil, associados à Leptospira spp. Foram 

colhidas 420 amostras de soros sanguíneos de fêmeas com idade ≥ 24 meses, 

selecionadas de forma aleatória simples, distribuídas em 70 rebanhos, provenientes de 

14 municípios (Bacabal, Bom Lugar, Lago Verde, Olho d’Água das Cunhãs, São Luís 

Gonzaga, Vitorino Freire, Bernardo do Mearim, Igarapé Grande, Pedreiras, Trizidela do 

Vale, Lima Campos, Poção de Pedra, Lago da Pedra e São Luís). Foi aplicado um 

questionário epidemiológico para investigar os principais fatores de riscos associados à 

infecção. As amostras de soro foram submetidas à prova de Soroaglutinação 

Microscópica (SAM), sendo utilizados 24 sorovares do complexo anti-Leptospira spp. 

Das amostras analisadas, 70 (100%) para rebanhos e 420 (100%) para animais foram 

reagentes a pelo menos um dos sorovares anti-Leptospira spp com títulos variáveis 

entre 100 a 800. Os sorovares mais prevalentes foram Patoc 410/420 (97%), Castellonis 

351/420 (84%), Hardjo 347/420 (83%), Hebdomadis 335/420 (80%), Wolffi 330/420 

(79%), Sentot 328/420 (78%), Autumnalis 322/420 (76%), 322/420 (76%) Butembo, 

Brastilava 298/420 (71%), Icterohemorragiae 300/420 (71%), Pomona 286/420 (69%) e 

Andamana 286/420 (68%). Das variáveis consideradas fatores de risco, a realização de 

inseminação artificial; criação conjunta de caprinos, ovinos, equinos e caninos nas 

propriedades e maior taxa de nascimento de bezerros no período seco, apresentaram 

associação estatística significativa (P<0,05) à ocorrência da infecção por Leptospira 

interrogans. Os resultados demonstram níveis elevados de frequência da Leptospirose 

no rebanho bovino leiteiro das Regiões Central e Nordeste do Estado do Maranhão. 

Estes resultados indicam a necessidade de implementação de estratégias, que consistem 

na realização de vacinações e exames sorológicos, aquisição de animais de propriedades 

idôneas, efetivação de quarentena ao ingresso de novos animais, monitoramento dos 

rebanhos existentes nas propriedades, notificação da doença junto à Agência de Defesa 

do Estado, além da adoção de medidas de biossegurança. 

 

 

Palavras-chave: Leptospirose. Bovinos leiteiros.Epidemiologia. Maranhão. 

Soroaglutinação microscópica. 
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EDUCAÇÃO NA DEFESA SANITÁRIA DA FEBRE AFTOSA: NÍVEL DE 

CONSCIENTIZAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA CIDADE DE SÃO 

BENTO–BAIXADA MARANHENSE. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Alana Lislea de Sousa 

RESUMO: O Estado do Maranhão caracterizado como um grande centro pecuário 

bovino do Brasilcom plantel acima de sete milhões, recebe neste ano de 2014 o status 

sanitáriointernacional de área livre com vacinação em relação à febre aftosa. Entretanto, 

ocontrole e fiscalização das campanhas de vacinação contra a febre aftosa e 

notificaçãode suspeitas são pontos importantes para a consolidação dessa condição 

sanitária. Apesquisa realizada em São Bento na Baixada Maranhense teve como 

objetivo analisar onível de interferência da educação sanitária na atitude, no 

conhecimento, nocomportamento e na conscientização dos produtores rurais (PR) sobre 

a febre aftosa deforma a caracterizar o perfil desses criadores no cumprimento ou não da 

legislação paraa vacinação (adimplentes ou inadimplentes). Dois grupos de PR foram 

selecionadosentre aqueles que vacinam e comprovam (os adimplentes) e aqueles que 

não vacinam enem comprovam (os inadimplentes) em uma amostra de 113 PR. A 

metodologiaaplicada em quatro fases: diagnóstico educativo, aplicação dos meios 

educativos,avaliação e elaboração de produto educativo sanitário. Para a coleta de dados 

utilizou-seas técnicas de observações diretas, entrevistas não estruturadas e estruturadas. 

Comoperfil do grupo dos PR adimplentes, estes são constituídos por pessoas do 

sexomasculino, idade acima de 51 anos, grau de escolaridade até o ensino 

fundamentalincompleto e renda familiar de um salário mínimo, tendo a criação de 

bovinos comfinalidade de subsistência, tendo o vaqueiro para vacinar seus animais 

contra a febreaftosa nas campanhas anuais, com objetivo que os animais não adoeçam. 

Essescriadores não reconhecem os sintomas da enfermidade e preferem as 

orientaçõestécnicas por palestras e reuniões, procurando o médico veterinário da 

revenda por ocasião de doenças no seu rebanho. Por outro lado o perfil dos PR 

inadimplentes assemelha-se aos dos adimplentes, exceto nos aspectos do grau de 

escolaridade, poissão analfabetos, desconhecem a época oficial de vacinação contra a 

febre aftosa, tendo a 

baixa condição financeira e os altos custos do procedimento de vacinação como motivos 

que dificultam sua regularização junto à AGED, e preferem receber a orientação técnica 

sobre a doença por treinamentos e dia de campo. A pesquisa permitiu constatar que os 

meios de divulgação aplicados pela AGED aos PR não foram adequados nas ações da 

Educação Sanitária realizada no município de São Bento, o que predispõem a falta de 

interesse desses criadores na defesa sanitária da febre aftosa. 

 

Palavras-chave: Educação Sanitária. Febre Aftosa. Produtores Rurais. Vacinação. 

 

 

 

 



182 

 

ANA RAYSA VERDE ABAS 

 

DETECÇÃO DE ANTICORPOS E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO 

VÍRUS DA DIARRÉIA VIRAL BOVINA (BVDV) EM BOVINOS LEITEIROS 

NA REGIONAL DE CODÓ - MA – BRASIL. 

 

Orientador: Prof. Dr. Hamilton Pereira Santos 

 

 

RESUMO: A Regional de Codó, localizada no Estado do Maranhão, apresenta grande 

potencial para o desenvolvimento da pecuária leiteira moderna, por possuir, além de 

extensa área territorial, relevo e clima favoráveis, estando pouco exposta a 

instabilidades climáticas periódicas. O vírus da Diarréia Viral Bovina (BVDV) é um dos 

principais patógenos de bovinos e causa perdas econômicas significativas para a 

pecuária bovina em todo o mundo. O presente estudo teve como objetivo estimar a 

frequência de bovinos reagentes ao vírus da Diarreia Viral Bovina - BVDV em 

rebanhos leiteiros da Regional de Codó – MA, assim como os fatores de risco 

associados à infecção. Foram analisadas, pelo teste de Elisa indireto, 396 amostras de 

soro sanguíneo oriundos de bovinos pertencentes a 33 rebanhos dos municípios de 

Codó, Timbiras, Coroatá, Peritoró e Alto Alegre. Dos rebanhos testados, encontrou-se 

um percentual de reagentes de 90,91% (n=30). O município de Codó apresentou a 

menor frequência, 70% (n=07)), enquanto que nos demais municípios, todos os 

rebanhos apresentaram pelo menos um animal que reagiu positivamente. Das 396 

amostras analisadas, 54,04% (n = 214) foram reagentes, 3,79% (n = 15) suspeitas e 

42,17% (n = 167) não reagentes. As frequências de bovinos sorologicamente reagentes 

ao BVDV foram de 34,17% (n=41) em Codó, 52,78 (n=19) em Timbiras, 55,95% (n = 

47) em Coroatá, 83,33 (n = 60) em Peritoró e 55,95% (n = 47) em Alto Alegre. Os 

resultados obtidos nesta pesquisa permitiram concluir que o BVDV está amplamente 

distribuído nos rebanhos da regional de Codó e que, estatisticamente, dentre os fatores 

de risco avaliados, apenas a faixa etária dos animais apresentou associação com a 

infecção pelo vírus.  

 

Palavras-chave: Diarréia Viral Bovina. Bovinos. ELISA. Maranhão. 
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CÉLIA MARIA DA SILVA COSTA 

 

AVALIAÇÃO DA TEMPERATURA, DAS CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS 

E DAS CONDIÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DA CARNE BOVINA RESFRIADA 

DESTINADA ÀS FEIRAS E MERCADOS NA CIDADE DE SÃO LUÍS - MA 

 

Orientadora: Profa. Dra. Lenka de Moraes Lacerda 

 

 

RESUMO: A preocupação da população com a saúde e os aspectos relacionados à 

seguridade e qualidade dos alimentos consumidos, especialmente a carne por ser uma 

grande fonte de proteína e fazer parte diariamente do cardápio do consumidor é de 

considerável importância, onde nos dias atuais não visam somente à característica visual 

do alimento, mas também o processo de obtenção do mesmo, bem como sua produção e 

exposição ao meio ambiente. Desse modo objetivou-se avaliar as características 

sensoriais, a temperatura e as condições de distribuição da carne bovina resfriada 

destinada às feiras e mercados na cidade de São Luís – Ma através da mensuração da 

temperatura em três momentos distintos: na entrada e na saída da câmara frigorífica dos 

estabelecimentos de abate e na chegada ao respectivo box (das feiras e mercados) com a 

peça inteira, assim como, a observação das características sensoriais, condições 

higienicossanitárias dos caminhões frigoríficos e dos boxes de comercialização, através 

da aplicação de um check list. Desta forma, estes achados revelaram que não houve 

diferença estatística significativa entre os estabelecimentos B e C (P>0,05) para o 

momento antes da refrigeração e entre os estabelecimentos A e B (P>0,05) no momento 

de recebimento na feira, quanto aos momentos após a refrigeração e no recebimento na 

feira não houve diferença significativa (P>0,05), os estabelecimentos ultrapassaram os 

limites estabelecidos pela Portaria Federal nº 304/96 e Portaria Municipal nº 001/2008, 

não estando em conformidade com as temperaturas recomendadas. Conclui-se que os 

mercados e as feiras, apresentam-se com várias irregularidades, tais condições, 

comprometem a qualidade do alimento, colocando em risco a saúde do consumidor e 

evidenciam as demandas de informações por parte do feirante sobre manipulação dos 

alimentos.  

 

Palavras - chave: Abatedouros. Qualidade. Higienicossanitária. 
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CLIDILENE NOGUEIRA DE ALENCAR 

 

 

REAÇÕES INESPECÍFICAS EM TÉCNICAS IMUNOLÓGICAS PARA 

DIAGNÓSTICO DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA E MORMO 
 

Orientador: Prof. Dr. Daniel Praseres Chaves 

 

RESUMO: Anemia Infecciosa Equina e Mormo são as enfermidades mais importantes 

sob o ponto de vista sanitário e econômico para a equideocultura, de acordo com o 

Programa Nacional de Sanidade dos Equinos (PNSE), por não possuírem tratamento e 

vacinas eficazes. Para controlar essas enfermidades, o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) instituiu medidas sanitárias obrigatórias em todo 

território nacional que incluem o diagnóstico oficial pelo teste de imunodifusão em gel 

de ágar (IDGA) para AIE e Fixação de Complemento (FC) para Mormo, e o sacrifício 

dos animais soropositivos. Para verificar e avaliar a ocorrência de reações inespecíficas 

pelas técnicas de IDGA e FC utilizou-se 78 equinos soronegativos para AIE e Mormo, 

divididos em grupos e inoculados com diferentes vacinas. Após uma semana, os 

animais foram submetidos a cinco controles sorológicos, intercalados em sete dias. Os 

resultados indicaram que o uso de vacinas em equinos em período que antecede a 

realização de exames laboratoriais para diagnóstico de AIE e Mormo, não induz a 

soroconversão, uma vez que todos os animais confirmaram resultados negativos. 

Entretanto, 11,11% dos equinos vacinados contra influenza, encefalomielite, 

rinopneumonite equina e tétano, e 15,38% daqueles vacinados contra leptospirose 

apresentaram reações negativas inespecíficas ao IDGA. Através deste estudo, a 

verificação de reações negativas inespecíficas ao IDGA para diagnóstico de AIE 

demonstra um tipo de resultado não abordado pela Portaria nº 84/1992 – SDA/MAPA, e 

que, portanto, serve para fundamentar alterações na legislação vigente sobre o 

diagnóstico dessa enfermidade.  

 

 

Palavras-chave: Equinos. AIE. Mormo. IDGA. Fixação de Complemento (FC). 
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EFIGÊNIA MAGDA DE OLIVEIRA MOURA 

 

DIRETRIZES PARA A CONSTRUÇÃO DO PROGRAMA DE SANIDADE DE 

ANIMAIS AQUÁTICOS NO ESTADO DO MARANHÃO. 

 

Orientador: Prof. Dr. Thales Passos de Andrade 

 

RESUMO: A exploração comercial dos Animais Aquáticos-Aquicultura deve atender 

às legislações específicas. A Defesa Sanitária Animal constitui-se em elemento 

importante para os países potencialmente produtores, para que não sofram restrições de 

ordem sanitária, diante da quantidade de diplomas legais que regulamentam a pesca e 

aquicultura em todo mundo. Os países, regiões e estados que desenvolvem essa 

atividade produtiva, devem estar atentos ao conjuto de medidas sanitárias, as quais 

devem ser adotadas como mecanismos de controle, fiscalização e inspeção das cadeias 

produtivas e atividades da Pesca e Aquicultura, com vistas a sanidade dos Animais 

Aquáticos. Observou-se que, no Brasil, o estado do Maranhão também é dotado de 

recursos naturais, potencial cilmático e geográfico constituindo-se em vantagens 

comparativas, propícias para o desenvolvimento da atividade e que se trata de um 

segmento do agronegócio com excelente perspectiva de crescimento, pelas margens 

atrativas de lucro, além de ser uma alternativa de sustento, segurança alimentar e 

nutricional de muitas famílias. Percebe-se que as lacunas existentes na Defesa Sanitária 

de Animais Aquáticos no estado do Maranhão se referem à fiscalização, ao controle e à 

Educação Sanitária. Também pode ser mencionado, que não existem normas que 

estabeleçam padrões sanitários nos sistemas de cultivo. Para a construção deste trabalho 

utilizou-se as legislações em vigor, as revogadas de valor histórico assentadas em 

bancos de dados institucionais e organizacionais. Mesmo diante da complexidade do 

levantamento, pesquisa e análise dos aspectos relativos à temática, este estudo revela a 

presença de instituções internacionais e nacionais responsáveis em elaborar as 

Legislações e demonstra a relevância de sua aplicação e da sua inserção no Programa 

Estadual de Sanidade de Animais Aquáticos-PESAA/MA. Adicionalmente sugere-se 

diretrizes que podem contribuir com ações sanitárias para assegurar a sanidade, o bem- 

estar dos animais e a biossegurança na Aquicultura com vistas à Saúde Pública 

Veterinária e da sociedade em geral.  

 

Palavras-chave: Animais Aquáticos. Sanidade animal. Biossegurança. Defesa Sanitária 

Animal. Legislação. 
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FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS PINTO 

DIAGNÓSTICO EDUCATIVO QUANTO AOS COMPORTAMENTOS, 

ATITUDES E CONHECIMENTOS, DOS VÁRIOS ATORES SOCIAIS, EM 

RELAÇÃO AO ABATE E A COMERCIALIZAÇÃO DA CARNE, NA REGIÃO 

DE CODÓ-MA 

 

Orientador: Prof. Dr. Fábio Henrique Evangelista de Andrade 

 

 

RESUMO: O objetivo geral deste trabalho foi caracterizar o complexo comercial que 

envolve o abate bovino, na regional de Codó-MA, por meio de diagnóstico de situação 

educativo-sanitária. Realizou-se a identificação do perfil dos principais atores sociais 

que atuam no complexo, bem como se determinou os principais pontos críticos de 

produção, comercialização e consumo de carne bovina. A Coleta de dados foi realizada 

a partir de observações diretas, de entrevistas não estruturadas, semi-estruturadas e 

estruturadas. Os resultados obtidos demonstraram que, dos 421 consumidores 

pesquisados, apenas 12 (2,9%) conheciam e sabiam interpretar corretamente o 

significado dos carimbos e a maioria 370 (87,9%) ou os desconhecia completamente 

230 (54,6%) ou já havia visto, sem saber o seu significado 140 (33,3%). A preferência 

pelo consumo de carne in natura (carne verde) recaiu sobre 345 (81,9%) dos 

entrevistados. Dos 27 gestores entrevistados, 08 (29,6%) declararam que já viram e 

identificaram os três carimbos mostrados, enquanto que10 (37%) já viram, mas 

desconhecem seu significado. Dos 153manipuladores e proprietários de 

estabelecimentos de venda entrevistados, 89 (58,1%), considerou que é importante que 

o local de abate bovino seja limpo, mesmo sem inspeção, enquanto 60 (39,1%) 

consideram importante que o local de abate tenha inspeção sanitária. Dos 33 

fornecedores de bovinos para abate nos matadouros 25 (75%) considerou importante a 

inspeção sanitária, pois evita que animais impróprios para consumo sejam abatidos. Na 

entrevista estruturada no relato do DSC, os 11 (40,7%) gestores relataram que para 

concretizar ações de correção no abate de bovino, na regional, são necessários trabalhos 

de conscientização, planejamento e articulação dos sujeitos envolvidos. O diagnóstico 

educativo sanitário considerou de relevância a criação de projetos educativos com a 

participação de todos os atores sociais deste complexo, o que levaria a mudanças 

cognitivas, afetivas e psicomotoras.  

 

Palavra–chave: Abatedouros municipais. Condiçõeshigiênicas sanitárias. Saúde 

pública. 
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HERLANE DE OLINDA VIEIRA BARROS 

 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO LEITE CRU CLANDESTINO 

COMERCIALIZADO NA ILHA DE SÃO LUÍS – MA  

 

Orientador:Profa. Dra. Lenka De Morais Lacerda 

 

RESUMO: Objetivou-se nessa pesquisa avaliar a qualidade do leite cru clandestino 

comercializado na Ilha de São Luís – MA, por meios de análises físico – químicas, para 

detecção de fraudes e adulterações econômicas e detecção de anticorpos específicos de 

Brucella abortus. Foram coletadas 30 amostras de leite cru clandestino, no período de 

dezembro de 2013 a abril de 2014, em padarias, comércios, de “porta em porta” e em 

pequenas propriedades de diversos bairros da Ilha de São Luís – MA. Realizaram-se 

análises de acidez titulável, densidade relativa, gordura, sólidos totais, sólidos não 

gordurosos, índice crioscópico, fosfatase alcalina, peroxidase e prova do anel do leite. 

Das 30 amostras analisadas, os resultados revelaram que 86,6% encontravam-se fora 

dos padrões legais para acidez e gordura, 16,6% para sólidos não gordurosos, 43,3% 

para sólidos totais, 6,6% para densidade e 3,3% índice crioscópico, indicando 

adulteração pela adição de água ao produto. Todas as amostras apresentavam fosfatase 

alcalina e peroxidase positivas. Nenhuma amostra apresentou resultado positivo no teste 

do anel do leite para detecção do antígeno da Brucella abortus. Considerando os 

resultados verificados, pode-se concluir que nenhuma das amostras analisadas atende a 

todos os parâmetros avaliados, estando fora dos padrões estabelecidos pela Instrução 

Normativa nº 62/2011 e que, o consumo deste produto ainda é grande na Ilha de São 

Luís – MA, ocasionando um sério problema de saúde pública.  

 

Palavras–chave: Clandestino. Teste do anel do leite. Fraude. Segurança. Produtos 

Lácteos 
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HUGO NAPOLEÃO PIRES DA FONSECA FILHO 

 

QUALIDADE HIGIENICOSSANITÁRIA DE QUEIJOS DE COALHO E DE 

MANTEIGA PRODUZIDOS EM LATICÍNIO NÃO INSPECIONADO NO 

MUNICÍPIO DE IGARAPÉ GRANDE-MA 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Francisca Neide Costa  

 

RESUMO: Com o objetivo de avaliar as condições higienicossanitárias de amostras de 

queijos de coalho e queijo de manteiga produzidos em um laticínio não inspecionado 

localizado no município de Igarapé Grande - MA, no período de dezembro de 2013 a 

abril de 2014, foram analisadas 40 (quarenta) amostras de queijos, sendo 20 (vinte) de 

coalho e 20 (vinte) de manteiga, para averiguar o número mais provável de coliformes 

totais, coliformes termotolerantes e a pesquisa de Staphylococcus coagulase positivo por 

meio de métodos analíticos oficiais. Como resultado, cinco amostras (25%) 

apresentavam-se insatisfatórias para coliformes totais e cinco (25%) para coliformes 

termotolerantes no queijo de coalho. Para o queijo de manteiga, todas as amostras 

estavam dentro dos padrões exigidos pela legislação vigente. Em relação à pesquisa de 

Staphylococcus, 14 (70%) das amostras de queijo de coalho e 10 (50%) de queijo de 

manteiga apresentaram esse micro-organismo, sendo que destas, quatro (20%) foram 

classificadas como Staphylococcus coagulase positivo, todas de queijo de coalho. Esses 

resultados indicam que as condições higienicosanitárias da produção dos queijos de 

coalho e de manteiga são insatisfatórias, podendo representar potencial risco para os 

consumidores deste produto.  

 

Palavras-chave: Controle de Qualidade. Fábrica de Laticínios. Queijos. Serviço de 

Inspeção Oficial.  
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JOÃO BATISTA SILVA FILHO 

 

 

ECOBIOLOGIA DE HEMOSPORIDEOS EM AVES SILVESTRES EM 

COABITAÇÃO COM AVES DOMESTICAS EM POVOADOS ADJACENTES 

AO SITIO MIGRATÓRIO DE PANAQUATIRA MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DE 

RIBAMAR  

 

Orientador: Profa. Dra. Ana Clara Gomes Dos Santos 

 

RESUMO: Objetivou-se realizar diagnóstico de haemosporídeos em aves selvagens 

migratórias em regime de cativeiro e em aves domésticas em criatórios pertencentes a 

povoados adjacentes ao Sítio de Aves Migratórias de Panaquatira, município de São 

José de Ribamar, Maranhão, Brasil, localizado próximo à área metropolitana da cidade 

de São Luís. Foram coletadas 203 amostras de sangue de aves domésticas e selvagens 

migratórias em cativeiro, sendo 140 amostras de Galliformes e 63 de Anseriformes, por 

meio da punção da veia braquial e crista, uma gota em esfregaço sanguíneo por ave, 

fixadas e coradas pelo método Panótico Rápido, leitura realizada em 100 campos 

microscópio, com objetiva de 40 e 100x, em criações de pequena escala de oito 

povoados da região. Os resultados mostraram que 19,7% das aves examinadas estavam 

infectadas para haemosporídeos, sendo que a infecção foi diagnosticada em 

Dendrocygna spp. (marreco), apresentando 26,08%; Cairina moschata (pato) com 

65,38%; Netta eryhrophthalma (paturi) com 33,33% e Gallus gallus domesticus 

(galinha) com 12,14%. As espécies dos haemosporídeos encontradas foram do gênero 

Haemoproteus, Leucocytozoon e Plasmodium. Os Galliformes apresentaram 

prevalência (monoparasitismo) de 10,71 e 1,42%, para Leucocytozoon spp. e 

Plasmodium spp., respectivamente; enquanto nos Anseriformes foi verificada a 

prevalência de 39,07% para o Haemoproteus spp. e 3,57% para o Leucocytozoon spp. O 

índice médio de infecção (IMI) foi de 24,06 para Leucocytozoon spp. e de 42 para 

Plasmodium spp. em Galliformes. E, de 78 para Leucocytozoon spp. e de 216 para 

Haemoproteus spp. em aves migratórias da ordem dos Anseriformes. O índice de 

parasitemia (IP) foi de 0,0361 para Leucocytozoon spp. e de 0,0084 para Plasmodium 

spp. em galinhas (Galliformes). Enquanto, os marrecos apresentaram o IP de 0,0156 

para Leucocytozoon spp. Os Anseriformes apresentaram o IP para o Haemoproteus spp. 

de 0,2773 (pato); 0,0278 (paturi) e 0,0864 (marreco). Quanto ao perfil dos criadores, foi 

verificado que o comportamento, grau de conhecimento, tipo de manejo utilizado em 

aves, além das condições ambientais podem favorecer a introdução, instalação, 

manutenção e disseminação destes haemosporideos, considerando-se que o ecossistema, 

como ave infectada, presença do vetor (Díptero), a mata (ecotopo), déficit de 

instalações, presença de açudes e água; condições essas que favorecem a cadeia de 

transmissão das doenças parasitárias. Ademais, outros patógenos infecciosos 

(vírus/bactérias) também podem ser veiculados por esses vetores, necessitando-se de um 

trabalho constante de monitoramento e de educação sanitária com os criadores da 

região. Conclui-se que as aves domésticas, migratórias em cativeiro e migratórias 

amansadas dos povoados da proximidade do Sítio das Aves Migratórias de Panaquatira, 

São José de Ribamar, MA apresentam infecção por haemosporídeo das espécies do 

gênero Leucocytozoon spp., Plasmodium spp. e Haemoproteus spp, com índices de 

infecção e parsitemia elevados, o que poderá favorecer a disseminação da doença 

“Malaria Aviária”, no meio rural.  

Palavras-chave: Aves migratórias. Ecobiologia. Haemosporideos. Maranhão. 
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JOSÉ PEDRO NETO 

 

FREQUÊNCIA DE ANTICORPOS CONTRA MYCOBACTERIUM BOVIS EM 

REBANHOS LEITEIROS NAS REGIONAIS DE SÃO LUÍS, BACABAL E 

PEDREIRAS – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO  

 

 

Orientador: Prof. Dr. Hamiltom Pereira Santos 

 

RESUMO: O presente estudo teve como objetivo estimar a frequência de anticorpos 

contra oMiycobacterium bovis em rebanhos leiteiros no Estado do Maranhão. Foram 

coletadas, no períodode maio a junho de 2013, 420(quatrocentos e vinte) amostras de 

sangue bovino em 70(setenta)rebanhos de 14(quatorze) municípios que compõem as 

regionais de São Luís, Bacabal e Pedreiras–Ma. O teste sorolórgico empregado para o 

diagnóstico foi o ELISA INDIRETO (Enzyme-LinkedImmunosorbent Assay). A partir 

do georreferenciamento dos municípios estudados, foi possívelanalisar a distribuição 

dos animais reagentes, que na Regional de Pedreiras, dos quinze municípiosexistentes 

sete municípios foram estudados, dos quais, quatro apresentaram animais reagentes ao 

M. bovis, o que demonstra que o M. bovis está presente em 26,67 % dos municípios 

dessa Regional e em 57,14% dos municípios que tiveram amostras coletadas na mesma. 

O teste de ELISA demonstrou ser útil para o diagnóstico de infecções por M. bovis e 

uma alternativa para o diagnóstico em animais em estados avançados da doença, quando 

usado em animais negativos às provas de tuberculizações podem identificar animais 

anérgicos e possíveis reservatórios da tuberculose. 

 

Palavras – chave: Mycobacterium bovis. Frequência.Bovino. Elisa. Maranhão. 
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MICHELLE LEMOS VARGENS 

 

PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À INFECÇÃO POR 

MAEDI VISNA EM OVINOS DE RAÇA DEFINIDA NO ESTADO DO 

MARANHÃO, BRASIL 

 

Orientador: Prof. Dr. Daniel Praseres Chaves 

 

 

RESUMO: Com o objetivo de determinar a soroprevalência de Maedi-Visna (MV) e os 

fatores de risco associados à infecção em rebanhos ovinos de raça definida do Estado do 

Maranhão, foram pesquisados através da técnica de IDGA, 445 animais, de ambos os 

sexos, diferentes raças e idades, sendo 70 do grupo 1 (exposição), e 375 do grupo 2 

(propriedades). As amostras do grupo 1 foram coletadas durante a 57ª Exposição 

Agropecuária do Maranhão (EXPOEMA), e as do grupo 2 em propriedades das 

mesorregiões Centro, Leste e Norte Maranhense. Constatou-se uma prevalência geral da 

infecção pelo MVV de 2,02% (9/445) e prevalências de 1,42% (1/70) no grupo 1 e 

2,13% (8/375) no grupo 2. Dos municípios amostrados, 40% (4/10) apresentaram pelo 

menos uma propriedade com animal positivo, e das propriedades, 25% (4/16) 

apresentaram pelo menos um animal soropositivo, todas localizadas na mesorregião 

Norte, que apresentou prevalência de 2,20% (9/409). Em relação ao sexo, observou-se 

que 1,15% (1/87) dos machos e 2,23% (8/358) das fêmeas foram soropositivos 

(p>0,20). Quanto às raças observou-se 1,66% (2/120) Dorper; 1,67% (5/299) Santa 

Inês; 33,33% (1/3) White Dorper e, 4,34% (1/23) para os da raça Texel, tendo sido a 

única variável entre todos os fatores de risco pesquisados, com associação significativa 

na análise multivariada (p <0,05). Concluiu-se que a infecção por MVV está presente 

em ovinos de raça definida no Maranhão. Alerta-se para a necessidade de implantação 

de políticas públicas de prevenção, controle e erradicação dessa enfermidade.  

 

Palavras-chave: Lentiviroses. Maedi-Visna.Fatores de risco.Pequenos 

ruminantes.Ovinos. 
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ROBERT FERREIRA BARROSO DE CARVALHO 

 

BRUCELOSE: FREQUÊNCIA, GEORREFERENCIAMENTO DE FOCOS, 

FATORES DE RISCO EM REBANHOS BOVINOS E EM SERES HUMANOS 

ENVOLVIDOS NA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE NA REGIÃO DO 

MÉDIO MEARIM, MARANHÃO, BRASIL 

 

Orientadora: Profa. Dra. Lúcia Maria Coêlho Alves 

 

RESUMO: Brucelose é uma doença infectocontagiosa crônica cosmopolita, que 

acomete os animais domésticos, silvestres, mamíferos marinhos e o homem. Ocasiona 

perdas econômicas produtivas e reprodutivas. É considerada uma zoonose com sérios 

agravos para a saúde da população. A pesquisa teve por objetivo estimar a frequência da 

brucelose bovina e humana na Região do Médio Mearim, Maranhão. Foram 

selecionados, no período de maio a outubro de 2013, bovinos com aptidão leiteira, não 

vacinados contra brucelose, de ambos os sexos, com idade superior a 13 meses 

pertencentes a 35 propriedades cadastradas na AGED-MA, de 7 municípios da Regional 

de Pedreiras, cujos proprietários aceitaram participar livremente do estudo. Em cada 

propriedade foram selecionados de forma aleatória simples 15 bovinos totalizando 525 

amostras. Também foram colhidos hemossoros de 60 ordenhadores e aplicou-se 

questionário epidemiológico para investigar fatores que poderiam estar associados à 

infecção. Para diagnóstico adotou-se o teste de triagem com Antígeno Acidificado 

Tamponado (AAT), seguido dos testes confirmatórios de 2-Mercaptoetanol (2-ME) e 

Teste de Polarização Fluorescente (TPF). Das 525 amostras bovinas examinadas, 

verificou-se que a frequência de animais soropositivos foi de 26/535 (4,95%) no teste 

AAT, 17/525 (3,23%) e 13/525 (2,47%) nos testes de 2-ME e TPF, respectivamente. A 

frequência de rebanhos focos, com pelo menos um animal soropositivo, nos testes 

confirmatórios foi de 9/35 (25,71%) e 8/35 (22,85%), respectivamente. Dos hemossoros 

humanos 1/60 (1,66%) foi reagente no teste de 2-ME. As variáveis que apresentaram 

p<0,20 na análise univariada e p<0,05 na análise multivariada, no modelo de regressão 

logística foram consideradas epidemiologicamente relevantes para ocorrência da 

brucelose. Assim, contatou-se que a presença de ovinos (OR = 6,66, IC 95%= [1,26- 

35,03]); compras de animais para reprodução (OR = 4,08, IC 95%=[0,70-23,50]) e 

ocorrência de abortos nos últimos doze meses (OR = 2,81, IC 95%= [0,59- 13,33] foram 

fatores de risco. Enquanto que a presença de piquete maternidade (0R = O,26, IC 

95%=[0,04-1,63]) foi um fator protetor. Comparando a eficácia dos testes 

confirmatórios TPF com 2-ME pode-se afirmar que houve boa concordância entre 

ambos (K = 0,69), com sensibilidade e especificidade de 76,47% e 100%, 

respectivamente O estudo espacial demonstrou que a brucelose está amplamente 

disseminada no rebanho leiteiro da regional estudada. Esses achados indicam a 

necessidade de melhorias nas ações de controle e erradicação da brucelose, tais como: 

realização de exames sorológicos, identificação e eliminação de animais reagentes, 

aumento da taxa de cobertura vacinal, estimular a adesão de criadores para certificação 

de propriedades livres ou monitoradas para brucelose e educação sanitária.  

 

Palavras-chaves: Brucella abortus. Zoonose. Aborto. Doença ocupacional. Bursite. 

Maranhão. 
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ROSÉLIA DE SOUSA BRITO 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE ANIMAIS AQUÁTICOS E 

PESCADO NO ESTADO DO MARANHÃO, 2009 a 2012.  

 

 

Orientador: Prof. Dr. Thales Passos de Andrade 

 

 

RESUMO: O estado do Maranhão ocupa a primeira posição dentre os estados do 

Nordeste com a maior produção de pescado. Essa atividade envolve o trânsito de 

animais aquáticos e pescado formando uma complexa rede de fluxo. O fluxo de trânsito 

de animais aquáticos e pescado podem veicular agentes patogênicos entre os 

municípios, estados e países.  Diante disso, esse estudo tem como objetivo descrever e 

analisar o trânsito de animais aquáticos (peixes, camarão e caranguejo), e o trânsito de 

pescado no estado do Maranhão afim de compreender os caminhos prováveis para a 

disseminação de possíveis surtos.  Os dados foram fornecidos pela Agência Estadual de 

Defesa Agropecuária, originados dos Guia de Trânsito Animal, relatórios condensados 

do fluxo de trânsito e dos entrepostos de pescado sob o Serviço de Inspeção Municipal, 

Estadual e Federal no período de 2009 a 2012.  A movimentação dos 140.873.359 

animais aquaticos, 85% corresponde ao trânsito de camarão vivos (alevinos, pós-larvas), 

13% caranguejos e 2% de peixes vivos (alevinos e reprodutor). O trânsito mais intenso 

ocorreu com a finalidade abate (76,1%) para a espécie caranguejo, seguida da finalidade 

engorda (21,1%) para espécie camarão, recria (0,6%) e reprodução (0,2%) para peixes. 

A barreira de fiscalização que mais concentrou movimentação foi Pirangi, seguida da 

Boa Vista do Gurupi e Barreira fixa da Estiva.  Com relação ao trânsito de pescado, os 

resultados demonstram que houve uma movimentação de 70.736.266(t) de pescado, 

cujo fluxo de trânsito de matéria-prima correspondeu a 55,32% e 44,68% de pescado 

beneficiados. Do total movimentado 99,5% correspondeu ao fluxo de peixes e 0,5% de 

camarão.Observou-se que o trânsito interestadual utilizando o estado do Maranhão 

como rota de passagem correspondeu a 61%, seguido respectivamente de 5%, 2%, 12% 

e 20% o qual corresponderam ao trânsito de ingresso, egresso, trânsito intermunicipal e 

trânsito cujo origem e destino não foram identificados.Os estados do Pará, Ceará, Piauí 

e Santa Catarina tiveram maior expressividade quanto ao fluxo de pescado no estado do 

Maranhão.  As informações geradas por meio do fluxo de trânsito de pescado entre 

2009 a 2012 demonstra, que o Programa Sanitário de Sanidade de Animais Aquáticos, 

dentre os programas sanitários existentes no estado do Maranhão é pouco relevante. As 

poucas atividades envolvendo o Programa no Estado destaca-se, a fiscalização nas 

barreiras sanitárias do Estado. A fiscalização do trânsito de pescado no Estado ocorre 

principalmente via transporte terrestre, deixando uma lacuna quanto a fiscalização do 

transporte hidroviário nos atracadouros e aeroportos.  O trânsito de matéria-prima e 

produtos de pescado sem o devido controle de isenção de doenças de notificação 

obrigatória ou significantes para o estado do Maranhão pode causar grande impacto à 

econômica do Estado.  

 

Palavras-chave: Animais Aquáticos. Rede de fluxo. Geoprocessamento. Trânsito de 

pescado.  Defesa sanitária. 

 



194 

 

ROSIANE DE JESUS BARROS 

 

SITUAÇÃO DA TUBERCULOSE EM OVINOS CRIADOS CONSORCIADOS 

COM BOVINOS LEITEIROS NA REGIÃO SUDOESTE MARANHENSE 

 

Orientador: Prof. Dr. Daniel Praseres Chaves 

 

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi conhecer a situação da tuberculose ovina no 

Maranhão, verificando a ocorrência da enfermidade no rebanho, identificando reagentes 

ao Teste de Tuberculina. Avaliou-se 343 ovinos, de ambos os sexos, com idade acima 

de seis meses, provenientes da região Sul do Estado através do teste cervical 

comparativo, pela inoculação de tuberculinas na região cervical direita, cranialmente, 

injetou-se o PPD aviário e caudalmente o PPB bovino, em doses individuais de 0,1 mL 

de cada tuberculina. Na avaliação dos resultados, todos os animais apresentaram 

resultado negativo para tuberculose. A amostra foi composta de 247 (72,01%) fêmeas e 

96 (27,99%) machos. Do total, 65 ovinos apresentaram reação à tuberculina bovina 

superior à aviária, com aumento não significativo para a positividade ao teste; e 278 

ovinos apresentaram reação a tuberculina bovina inferior a aviária. Não houve reação à 

tuberculina aviária em 254 (74,64%) animais e à tuberculina bovina em 338 (98,54%). 

Para investigar a possibilidade de animais com tuberculose avançada, com decréscimo 

na sensibilização alérgica ou anergia, foi necropsiado um ovino caquético, idade acima 

de quatro anos, com resultado negativo para tuberculose pelo TCC, que apresentou 

reação no local de aplicação da tuberculina aviária e linfonodos aumentados com 

consistência endurecida, sugestivos de Linfadenite Caseosa, para colheita de amostras e 

realização de exames histopatológicos, cultura e isolamento. Os resultados sugerem 

infecções por C. pseudotuberculosis, Actinomyces pyogenes; Staphylococcus aureus e 

Mycobacterium sp.. A cultura e isolamento resultaram em Pseudomonas aeruginosas e 

Bacillus sp.. Não foram visualizadas estruturas bacterianas compatíveis com BAAR. Os 

resultados confirmam a ausência de animais reagentes ao M. bovis, pressupondo a 

inexistência da tuberculose em ovinos na região estudada.  

 

Palavras-chave: Teste Cervical Comparativo. Tuberculina. Histopatológico. 

Bacterioscopia. Diagnóstico. Ovinos. 
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SERJANE SOUSA E SILVA 

 

 

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGIENICOSSANITÁRIAS DE 

ENTREPOSTOS DE PESCADO SOB INSPEÇÃO ESTADUAL E MUNICIPAL 

EM SÃO LUÍS – MA 

 

Orientador:Profa. Dra. Lenka de Morais Lacerda 

 

RESUMO: Esta pesquisa teve por objetivo a avaliar as condições higienicossanitárias 

de’ dois entrepostos de pescado sob Inspeção Estadual e Municipal em São Luís/ 

Maranhão no ano de 2014. Para obtenção deste diagnóstico aplicou-se: um check - list 

baseado na RDC nº 275 de 21 de 10 de 2002 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária e um inquérito aos manipuladores de alimentos sobre higiene pessoal; higiene 

dos alimentos, equipamentos e utensílio; armazenamento de alimentos. Também foi 

realizada uma investigação sobre o perfil educacional destes profissionais. O entreposto 

de pescado sob Inspeção Estadual atingiu um percentual de atendimentos às 

conformidades higienicossanitárias em 60,2% sendo classificado como insatisfatório, 

enquanto que, o entreposto de pescado sob Inspeção Municipal atingiu um percentual de 

atendimentos às conformidades higienicossanitárias em 46,2% sendo classificado como 

muito insatisfatório. O inquérito aplicado aos manipuladores de alimentos constatou 

72% de acertos obtendo classificação insatisfatória. O perfil educacional destes 

profissionais teve o predomínio do ensino fundamental o que dificulta o entendimento e 

aplicação constante das ações preventivas para garantir a qualidade higienicossanitária 

dos alimentos.  

 

 

Palavras-chave: Boas Práticas de Fabricação. Segurança Alimentar. Entreposto de 

Pescado. Manipuladores. Peixe. 
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SONIVALDE SANTANA 

 

DIAGNÓSTICO EDUCATIVO SOBRE A RAIVA DOS HERBÍVOROS: UM 

OLHAR DOS CRIADORES E MORADORES DA COMUNIDADE CANTO, 

MUNICÍPIO DE RAPOSA, ILHA DE SÃO LUÍS-MA 

 

Orientador: Prof. Msc. Clóvis Thadeu Rabello Improta 

 

 

RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi realizar um Diagnóstico Educativo sobre 

aRaiva dos Herbívoros: um olhar dos criadores e moradores da comunidade 

Canto,município de Raposa, Ilha de São Luís-MA, com a finalidade de caracterizar a 

área,identificar os aspectos socioeconômicos, detectar o grau de conhecimento sobre 

araiva, como os sintomas, transmissão, prevenção, identificação de 

morcegoshematófagos, aplicação de vacinas entre outras questões. Para tal, foi aplicado 

umquestionário contendo 33 perguntas aos 20 moradores no período de outubro de2013 

a maio de 2014. Utilizou-se os métodos de observação direta, entrevistaestruturada e 

não estruturada. Posteriormente foram feitas as análises, das quais seconcluiu que a 

comunidade Canto é de pouca densidade populacional; baixo nívelde escolaridade; faixa 

etária compreendendo em sua maioria de adultos e crianças;vivem da pesca artesanal; 

baixo poder aquisitivo; habitam em moradias decondições precárias, e sem saneamento 

básico; seu rebanho é de baixo valorzootécnico e reduzido em número de cabeças, estas 

mantidas em criação extensiva,caracterizando-se como uma exploração pecuária de 

subsistência; desconhecemde um modo geral em relação à raiva dos herbívoros, sobre a 

transmissão, sintomase profilaxia. Após a realização deste estudo, constatou-se que o 

diagnósticoeducativo é uma ótima ferramenta para auxiliar na elaboração de 

projetoseducativos que poderão ser implantados nas comunidades rurais, devendo 

serempregado rotineiramente pelos profissionais da AGED-MA. 

 

Palavras–chave: Raiva. Herbívoros. Educação Sanitária. Raposa. Maranhão 
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TÁSSIA DIAS DINIZ 

 

 

QUALIDADE DE SARDINHAS EM CONSERVA COMERCIALIZADAS EM 

SÃO LUÍS, ESTADO DO MARANHÃO. 

 

Orientador: Prof. Dr. José Milton Barbosa 

 

RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade de sardinhas em conserva 

comercializadas em São Luís – MA, em função da legislação vigente, 2014. Foram 

analisadas e tratadas cem (100) latas de sardinhas em conserva (peso 125g) pertencentes 

às marcas: Pescador, Gomes da Costa,Coqueiro, Palmeira e Rubi em óleo e em molho 

de tomate, onde verificou-se os seguintes itens: rótulo (ROT), embalagem (EMB), peso 

líquido (PL), peso drenado (PD), peso do meio de cobertura (MC), qualidade da carne 

(QL) e quantidade de peixes por lata (n), assim como foram analisadas sensorialmente 

as conservas de sardinhas em óleo e molho de tomate utilizando-se de parâmetros como: 

Sabor, Odor, Textura e Cor. Os maiores problemas encontrados foram a presença de 

vísceras, pesos abaixo ou acima do declarado, falha na impressão do lote e da validade, 

presença de peritônio, presença de ovas fragmentadas e ferrugem na parte externa da 

lata. As características sensoriais estão entre os principais determinantes da aquisição, 

consumo, aceitação e preferência dos produtos alimentícios. A aceitabilidade da 

sardinha em óleo e molho de tomate foi avaliada por 20 provadores não treinados em 

ambiente laboratorial através de uma ficha com escala hedônica de quatro pontos. 

Observou-se que 95% dos julgadores possuíam o hábito de comer sardinha em 

conserva. Este estudo permitiu observar a grande aceitabilidade da marca B1 para 

sardinhas em óleo e da marca D2 para sardinhas em molho de tomate, que apresentaram 

percentual de “Muito bom” para todos os atributos avaliados. 

 

Palavras-chave: Pescado. Beneficiamento.Industrialização.Analise sensorial. 
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TERESINHA DE LISIEUX CASTRO SANTOS 

 

SITUAÇÃO DA PESTE SUÍNA CLÁSSICA NO ESTADO DO MARANHÃO, 

BRASIL. 

Orientador: Prof. Dr. Daniel Praseres Chaves 

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo fundamentar políticas públicas estaduais 

de erradicaçãoda Peste Suína Clássica (PSC), através da comprovação da ausência da 

circulação viralno estado do Maranhão-Brasil. Foram colhidas amostras de sangue e 

fragmentos detonsilas e baço de 367 suínos em dois abatedouros distribuídos na região 

norte e oeste doestado. O diagnóstico foi realizado por ensaio imunoenzimático 

(ELISA), utilizando-sekit comercial e RT-PCR. Todos os animais foram negativos. A 

ausência de animaisinfectados comprovados através deste estudo serve de subsídio para 

mudança do statussanitário do Maranhão, atualmente pertencente à zona não livre ou 

endêmica para árealivre da Peste Suína Clássica. 

 

Palavras-chave: Suíno. Diagnóstico. Peste suína clássica. 
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VALTER MARCHÃOCOSTA FILHO 

 

DIAGNÓSTICO E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO VÍRUS DA 

LEUCOSE ENZOÓTICA BOVINA EM REBANHOS LEITEIROS NA 

REGIONAL DE CODÓ – MA. 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Hamilton Pereira Santos 

 

RESUMO: A Leucose Enzoótica Bovina (LEB) é uma doença infecciosa, que tem 

evolução crônica e acomete principalmente bovinos leiteiros. A importância da doença 

reside nas perdas econômicas, devido ao descarte de bovinos sororeagentes, custos com 

o diagnóstico e o tratamento e complicações quando os animais apresentam 

linfossarcomas. A pesquisa foi realizada com o objetivo de determinar a ocorrência e a 

frequência da Leucose Enzoótica Bovina (LEB) nos rebanhos com aptidão leiteira na 

Regional de Codó. Foram coletadas 398 amostras provenientes de 33 rebanhos dos 

municípios de Alto Alegre do Maranhão, Codó, Coroatá, Peritoró e Timbiras. Para o 

diagnóstico da enfermidade foi utilizado o teste de Imunodifusão em gel de ágar – 

IDGA e aplicado questionários com proprietários ou responsáveis dos animais para 

investigação dos fatores de risco associados à doença. A frequência de animais 

sororeagentes foi de 117/396 (29,55%). Os resultados observados da frequência da 

leucose em rebanhos foram de 31/33 (93,94%). Não houve associação estatística 

significativa para as variáveis estudadas (P <0,05). A distribuição das frequências dos 

fatores de risco demonstrou que 100% dos entrevistados desconhecia a doença 

pesquisada, 96,97% utilizavam a mesma agulha para aplicação de vacina e 

vermifugação e a assistência veterinária só estava presente em 18,18% das 

propriedades. A distribuição espacial dos rebanhos - focos demonstrou que a Leucose 

está disseminada por todos os municípios pesquisados. A infecção pelo VLB está 

disseminada na região estudada.  

 

Palavras-chaves: Leucose.Bovino. Maranhão. Vírus.Frequência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 

 

VERÔNICA SARAIVA CÉSAR 

 ANA CLARA GOMES DOS SANTOS 

 

AVALIAÇÃO TOXICOLÓGICA DO EXTRATO BRUTO HIDROALCOÓLICO 

DE Himatanthus drasticus (APOCYNACEAE) EM RATAS EM GESTAÇÃO  

 

Orientadora: Profa. Dra. Rosane Maria Trindade de Medeiros  

 

RESUMO: A fitoterapia vem ganhando cada vez mais espaço no tratamento das 

doenças, tanto humanas como em animais, sendo muitas plantas utilizadas sem o 

conhecimento de sua verdadeira eficácia e causando eventuais agravos à saúde. O 

Himatanthus drasticus é empregada na medicina popular no combate da febre, 

inflamação, câncer, na cicatrização e vermifução. Objetiva-se estudar os efeitos da 

administração do extrato bruto hidroalcóolico (EBHA) de H. drasticus durante o 

período gestacional de ratas. Para o experimento foram utilizados ratos (Rattus 

norvegicus), machos e fêmeas da linhagem Wistar, onde nas fêmeas do grupo tratado 

(GT) foram administrados 250 mg/kg do EBHA de H. drasticus via oral por gavage do 

6º ao 19º dia de gestação e o grupo controle (GC) foi administrado água filtrada 

utilizando a mesma via e no mesmo período de gestação. O consumo total de água e 

ração, e o ganho de peso total das mães não apresentaram diferença significativa do GT 

com o GC. Não foi apresentado nenhum sinal de intoxicação materno durante a 

administração do EBHA. O peso relativo dos órgãos maternos também não apresentou 

diferença entre os grupos. Foi avaliado o peso da ninhada e comprimento dos fetos de 

cada grupo, onde o teste estatístico não mostrou diferença estatística significante entre o 

GT e o GC. O desempenho reprodutivo das fêmeas dos GT não sofreu interferências 

com a administração do EBHA, assim como não apresentou nenhuma alteração 

histológica nos órgãos analisados. Quanto às análises ósseas, não foram encontradas 

alterações que caracterizassem malformações fetais.  

 

Palavras-chave: Himatanthus drasticus.Fitoterapia.Ratas prenhas. 
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2.4 Desenvolvimento Socioespacial e 

Regional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 

 

ANDREA SILVA RIBEIRO 

 

O MERCADO IMOBILIÁRIO MONOPOLISTA DE ALTA RENDA NO 

PROCESSO DE CONFORMAÇÃO ESPACIAL NA “PENÍNSULA” DA PONTA 

D’AREIA (1990-2010) 

Orientador: Prof. Dr. Carlos Frederico Lago Burnett 

 

RESUMO: Analisar o efeito do mercado imobiliário monopolista de alta renda na 

configuração e produção espacial da “Península” Ponta d’ Areia, na década de 1990 até 

2010, período em que a iniciativa privada, numa convergência com o Estado atraiu altos 

investimentos para essa localidade, constitui o objetivo principal deste estudo. O estudo 

considerou a ocupação e expansão do espaço urbano de São Luis na faixa litorânea da 

cidade. Nesse sentido reconstitui a trajetória do mercado imobiliário e a configuração 

espacial da nova São Luis, destacando as diferentes fases desse o mercado que abrange 

a expansão modernista na década de 1970 e 1980 e finalmente, a formação de novos 

polos do mercado imobiliário na década de 1990 e 2000, com a consolidação das várias 

São Luís e seus submercados de habitação.A partir da interpretação crítica de dados 

coletados no decorrer da pesquisa e da interlocução com agente e promotor imobiliários 

foi realizada uma abordagem analítica sobre as transformações decorrentes à produção 

do espaço na faixa litorânea de São Luis. A pesquisa centra o foco na “Península” da 

Ponta d’Areia, destacando os diferentes aspectos da atuação do mercado imobiliário de 

alta renda nessa localidade, além das considerações sobre a organização do Circuito 

Monetário Urbano. Nesse sentido, é analisado o papel dos agentes econômicos que 

movimentam este Circuito fundamental na formação e consolidação de novos padrões 

residenciais de alta renda.     

 

Palavras-chave: Espaço. Mercado Imobiliário. Capital. Estado. Penínsulada Ponta da 

Ponta d’Areia.  
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ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS LIMA  

 

 

CIDADE COMO PRODUÇÃO DA VIDA E LOCUS EDUCADOR PARA UMA 

NOVA CIDADANIA: ALGUMAS TRILHAS EM SÃO LUÍS-MA 

 

 

 

Orientadora:Profa Dra Iris Maria Ribeiro Porto 

 

RESUMO: Objetiva caracterizar a cidade como produção de vida e locus educador para 

uma nova cidadania, rememorando o espaço urbano como habitat do homem 

sociohistórico, como contexto e texto de suas necessidades e provisões e algumas 

marcas das múltiplas aprendizagens que construíram das tribos às cidades, que a fazem 

simultaneamente espaço educador e demandante de hábitos de sociabilidade, destrezas 

ocupacionais e cidadãs, tornando-a valiosa tecnologia humana de múltiplas 

aprendizagens. Apoia-se em Lefebvre tomando-se o urbano como espaço privilegiado 

de exercício participativo da ação cidadã transformadora e produtora de novas relações 

entre os seres humanos e destes com a natureza, dado que, enquanto produção humana, 

porta a utopia da superação do existente. Isso remete à apropriação de seus espaços 

educadores para potencializá-los como órteses e próteses educativas. Constitui estudo 

qualitativo que utiliza o suporte metodológico do paradigma emergente, identificando, 

na cidade de São Luís-MA, com técnicas da pesquisa-ação, pesquisa bibliográfica e 

documental, com instrumentos de observação, questionários e entrevistas semi-

estruturadas, algumas trilhas que indiquem a gestação de percursos que lhe 

potencializem tornar-se Locus Educador para uma nova cidadania. Escolheu como 

ângulo de estudo a política municipal de proteção social, tomando como base alguns 

projetos que potencialmente possam funcionar como tecnologia educativa, 

desenvolvidos em dois territórios de vulnerabilidade/ proteção social: o do Itaqui-

Bacanga e o do Sol e Mar. Além da observação-ação, foram aplicados questionários 

com 50 sujeitos participantes de um dos projetos e realizadas entrevistas com 4 

técnicos, 1 gestora, 1 legislador e 8 pessoas da comunidade. Foram identificadas 

algumas tecnologias educativas no bojo desses projetos sociais, configurando cenários 

com múltiplos processos, ritos e mitos, como produção de vida em um espaço urbano, 

evidenciando trilhas que possibilitam São Luís empreender processo de apropriação e 

utilização de tecnologias de locus educador. Evidencia, no cotidiano, múltiplas inter-

relações da cultura com os diversos atores que por ela transitam e as possibilidades de 

apropriar a cidade como tecnologia educadora estratégica, como Cidade Educadora, 

desafiando decisões políticas que resultem na apropriação de espaços de aprendizagem 

social em territórios não escolares, tendo-os como polos de uma complexidade maior, 

na qual os espaços de aprendizagem permeiam fortemente a urbes em seus movimentos 

comunitários de participação, em seus espaços de produção e de lazer e reconfiguram o 

território urbano esculpindo-lhe a vocação de Locus Educador para uma nova cidadania.  

 

 

Palavras-chave: Cidade. Aprendizagem social. Cidade educadora. Cidadania. 

Tecnologia social. 
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ALANILDO GOMES GUIMARÃES 

 

DINÂMICA AGRÍCOLA DA SOJA NO CERRADO DA MICRORREGIÃO DE 

CHAPADINHA-MA: SUA INSERÇÃO NO MUNICÍPIO DE ANAPURUS 

 

Orientador: Prof. Dr. Alessandro Costa da Silva  

 

 

RESUMO: Este estudo versa sobre o processo de expansão da fronteira agrícola no 

leste do estado do Maranhão, especificamente no município de Anapurus, a partir da 

incorporação dessa área para a monocultura da soja. O principal objetivo foi analisar 

este processo sob a ótica da fronteira agrícola capitalista e do desenvolvimento do 

território. O estudo se fundamenta no materialismo histórico dialético. No primeiro 

momento destacamos a relação entre agricultura e desenvolvimento, discutindo de que 

forma ambos se inter-relacionam. Nosso interesse foi compreender se a cultura da soja 

na região citada provocou ou não um contexto de desenvolvimento local e regional do 

ponto de vista das transformações socioespaciais. Em seguida, analisamos como esta 

realidade se configurou em uma nova fronteira agrícola a partir da incorporação 

produtiva de novas áreas para cultivo da oleaginosa e suas consequências enquanto 

modernização da base técnica produtiva. Por fim, discutimos a revaloração da 

identidade territorial daquela região, comumente identificada como Baixo Parnaíba 

Maranhense, mas político-administrativa e naturalmente constituída como sendo 

microrregião de Chapadinha, e como este sentimento é uma maneira de se posicionar 

politicamente frente a expansão desta atividade capitalista.  Consideramos que a soja é a 

cultura mobilizadora da expansão da fronteira agrícola no leste maranhense, com 

modernização da base técnico-produtiva e causando alterações socioespaciais que não 

levaram desenvolvimento a região.  

 

Palavras-chave: Fronteira agrícola. Cerrado leste maranhense. Alterações 

socioespaciais.   

 

 

 

 

 

 

 

 



205 

 

 

 

CARLOS DI STEFANO SILVA SOUSA 

 

 

AVALIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE BANHEIRO SECO EM COMUNIDADES 

SITUADAS NA ZONA RURAL DO BAIXO MUNIM, MARANHÃO  

 

 

 

RESUMO: Neste artigo é avaliada a implantação de banheiros secos em comunidades 

situadas na zona rural da Região de Planejamento do Baixo Munim, Maranhão. A 

pesquisa apresenta os resultados do projeto Tecnologias Alternativas para o Tratamento 

de Água e Dejetos Humanos desenvolvido pela Universidade Estadual do Maranhão 

que, utilizando diretrizes socioambientais contemporâneas, implantou dez unidades 

Bason nos municípios de Axixá, Icatu, Cachoeira Grande, Morros e Presidente 

Juscelino. A partir dos pressupostos de baixo impacto ambiental e melhoria das 

condições de saneamento básico, o banheiro seco Bason se apresenta como alternativa 

adequada para a promoção de saúde nas comunidades. No que diz respeito ao uso da 

tecnologia, percebeu-se acentuada limitação na medida em que os banheiros não estão 

sendo utilizados com frequência. Infere-se que essa realidade está vinculada a pouca 

difusão de informações sobre o tema.  

 

Palavras-chave: Avaliação. Banheiro seco. Baixo Munim. Promoção de saúde. 

Saneamento básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 

 

 

 

CARMEM BARROSO RAMOS 

 

 

A AÇÃO DO TURISMO NOS LENÇÓIS MARANHENSES: A COMUNIDADE 

SÃO DOMINGOS ENTRE A TRADIÇÃO E A MODERNIDADE 

 

Orientador: Prof. Dr. José Henrique de Paula Borralho 

 

RESUMO: Esta dissertação analisa os processos de desenvolvimento socioeconômico 

da Região dos Lençóis Maranhenses e seus impactos socioculturais e ambientais sobre 

comunidades tradicionais. Desde a passagem da Petrobrás na década de sessenta do 

século XX e se intensificando com a construção da rodovia MA-402 em 2002, a região 

foi inserida no circuito nacional e internacional de turismo representando a chegada da 

modernidade. Para tanto foi escolhida a Comunidade de São Domingos no município de 

Barreirinhas-Ma como estudo de caso, na intenção de perceber as mudanças 

socioeconômicas e culturais vividas poresse segmento social frente a essa modernidade. 

O turismo de veraneio se destaca como fatorprincipal das rupturas daquilo que são as 

permanências de práticas econômicas esocioculturais tradicionais. A especulação 

imobiliária, as relações de trabalho e astransformações socioespaciais são as principais 

consequências desses impactos ocorridas noprocesso de modernização. O cotidiano 

dessa comunidade foi alterado com a presença dosnovos elementos de relações 

econômicas contemporâneas capitalistas. A dinâmica dodesenvolvimento turístico que 

ocorre dentro desta comunidade sem um planejamento que leveem conta o 

desenvolvimento local torna irreversível a degradação sóciocultural e ambiental. 

 

Palavras- chave: Comunidade tradicional. Modernidade.Turismo. Socioespacial. 

Contradições. 
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DESNI LOPES ALMEIDA  

 

 

OS TRILHOS DO DESENVOLVIMENTO NA AMAZÔNIA MARANHENSE – 

CONFLITOS E CONTRASTES: O CASO PIQUIÁ DE BAIXO, 

AÇAILÂNDIA/MA 

 

Orientadora: Profa. Dra. Zulene Muniz Barbosa 

 

RESUMO: Este estudo trata das contradições do desenvolvimento na Amazônia 

Maranhense, especificamente o município de Açailândia, como um espaço de “reajuste 

espaço temporal do capital”. Analiso a expansão capitalista no município personificada 

nos grandes grupos econômicos a exemplo da Vale, JBS Friboi, SUZANO S/A, Galvão 

Queiros, impulsionadores de um processo de exploração econômica e de recursos 

naturais na região. Discute-se o elo existente entre o global e o regional, principalmente 

o processo acelerado que gera os contrastes entre crescimento econômico e 

desenvolvimento social, comprometendo direitos sociais básicos como moradia e saúde. 

Por fim, examina-se os grandes empreendimentos que têm como maior expressão as 

guzeiras, as plantações de eucalipto e as extensas propriedades agropecuárias 

destacando, neste cenário, a comunidade de Piquiá de Baixo, que personifica a realidade 

de exploração econômica que se traduz na concentração de riqueza e pobreza e a 

proliferação de altos índices de trabalho escravo – resultado da intensa e acelerada 

transferência de riqueza para os grandes centros hegemônicos do capitalismo 

internacional.  

 

Palavras-chave: Açailândia. Desenvolvimento. Grandes Projetos. Piquiá de Baixo. 
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EDUARDO CELESTINO CORDEIRO  

 

 

 

INSTITUCIONALIZAÇÃO METROPOLITANA SOBRE ESPAÇOS NÃO-

METROPOLITANOS: O CASO DA REGIÃO METROPOLITANA DA 

GRANDE SÃO LUÍS.  

 

RESUMO: O estudo remete-se ao fenômeno brasileiro das institucionalizações 

metropolitanas, analisado a partir da Região Metropolitana da Grande São Luís 

(RMGSL). Criada desde 1989, esta área de planejamento ainda não teve sua instância 

administrativa efetivada, mas não deixou de ser tema de interesse político. Analisar os 

propósitos, implicações e possibilidade dessa institucionalização formaram o objetivo 

central da pesquisa, alcançado através de levantamentos bibiográficos e documentais, 

entrevistas e observações em campo. Com base na abordagem teórica que toma o 

espaço como produto e condição necessária à realização de dada sociedade, a análise da 

Grande São Luís discutiu as implicações mutuadas entre sua condição institucional e a 

espacial. Os resultados demonstram que a criação da RMGSL pode até ter sido 

motivada pela possibilidade de servir como instrumento de controle de um ente 

federado sobre outros. Porém, tal possibilidade/capacidade hoje é restrita, devido às 

novas condições políticas e institucionais do pós-1988, ao passo que outras condições 

realçam outros usos estratégicos desse tipo de institucionalização, como, por exemplo, 

uma forma de garantir a inserção da região em determinados programas 

governamentais.  

 

Palavras-chave: Institucionalização metropolitana. Região Metropolitana da Grande 

São Luís. 
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FLÁVYA CRISTINA MORAES GURGEL DE OLIVEIRA ABREU 

 

 

 

DINÂMICA TERRITORIAL E POLÍTICAS AMBIENTAIS: UMA ANÁLISE DA 

RELAÇÃO ENTRE CRESCIMENTO DA RENDA PER CAPITA E 

OCORRÊNCIA DE DESMATAMENTO NOS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE 

PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BAIXADA MARANHENSE  

 

Orientador: Prof. Dr. Antônio Carlos Reis de Freitas 

 

RESUMO: Esta pesquisa tratou sobre a dinâmica de ocupação territorial e políticas 

ambientais, perante uma análise da relação entre crescimento da renda per capita e 

ocorrência de desmatamento nos municípios da Área de Proteção Ambiental (APA) da 

Baixada Maranhense. Diante da constatação do elevado grau de desmatamento da APA 

da Baixada Maranhense considerou-se pertinente testar a hipótese de que exista uma 

inter-relação entre desmatamento acumulado, renda per capita e dinâmica de ocupação 

territorial. A pesquisa apoiou-se na abordagem interdisciplinar sobre as causas do 

desmatamento na área estudada decorrente da dinâmica demográfica e da dinâmica 

econômica. Nos procedimentos metodológicos foram incluídas as pesquisas 

documental, bibliográfica, qualitativa e quantitativa. A criação da APA em estudo 

(1991) teve como finalidade proteger os recursos naturais, como é o caso da cobertura 

florestal dos municípios dessa área. Os percentuais inferiores a 30% de florestas 

existentes em km2 no ano de 2010 confirmaram que as políticas ambientais dos 

dezesseis municípios em análise não foram eficazes, o que possibilitou o desmatamento 

significativo. Os resultados mostraram que, no período 2000 a 2010, os municípios que 

obtiveram maiores taxas de desmatamento acumulado: Santa Helena (18,85%), 

Turilândia (15,78%) e Pinheiro (11,65%) apresentaram diferentes tendências quanto às 

taxas de crescimento do PIB agropecuário, a saber: Santa Helena (54,61%), Turilândia 

(16,66%) e Pinheiro (-35,73%). Portanto, constatou-se que, embora as taxas de 

desmatamento e PIB agropecuários tenham tido a mesma tendência de crescimento nos 

municípios de Santa Helena e de Turilândia, a mesma tendência não se configurou no 

município de Pinheiro, no qual a taxa de crescimento do desmatamento acumulado foi 

positiva, mas a taxa de crescimento do PIB agropecuário foi negativa. O cálculo da 

análise de regressão entre o desmatamento acumulado em km2 (variável dependente) e 

crescimento da renda per capita (variável independente) nos municípios da APA da 

Baixada Maranhense não foi significativo estatisticamente, assim, concluiu-se que o 

estudo da dinâmica econômica não é suficiente para explicar a supressão da cobertura 

florestal dessa unidade de conservação.  

 

Palavras-chave: Dinâmica territorial. Políticas ambientais. Desmatamento. 
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JOSÉ EDILSON DO NASCIMENTO 

 

A EXPANSÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO 

CONTEXTO DA LÓGICA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO 

NOROESTE DO MARANHÃO: UMA ANÁLISE A PARTIR DO CAMPUS 

SANTA INÊS. 

 

 

Orientador: Profa. Dra. Zulene Muniz Barbosa 

 

RESUMO: Analisa a Política de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, tendo como particularidade empírica o Campus Santa Inês, 

que integra o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

(IFMA), localizado no noroeste do Maranhão. Realiza um resgate do percurso histórico 

da Educação Profissional, Cientifica e Tecnológica, desde a criação das Escolas de 

Aprendizes e Artífices durante o governo de Nilo Peçanha até a constituição dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Analisa as bases políticas-

institucionais da Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Discute as 

concepções e práticas do Plano de Desenvolvimento da Educação, identificando seus 

pontos de divergências e convergências com o Plano Nacional de Educação. Discute a 

educação profissional no Brasil sob o neoliberalismo, apontando as principais 

orientações do Banco Mundial para a educação. Apresenta a distribuição espacial do 

Instituto Federal de Educação Profissional, Ciência e Tecnológica do Maranhão. Realiza 

a caracterização socioeconômica do Noroeste do Maranhão e, finalmente, discute o 

processo de instalação do Campus Santa Inês, identificando o seu papel na perspectiva 

de inclusão social. 

 

Palavras-chave: Educação Profissional. Neoliberalismo. Noroeste do Maranhão. Santa 

Inês. 
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GYORDANNA PATRÍCIA PEREIRA SILVA 

 

PRODUÇÃO INTELECTUAL, MOVIMENTO SOCIAL E CONFLITOS: O 

MABE E A LUTA EM DEFESA DA TERRITORIALIDADE 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Cynthia Carvalho Martins. 

 

 

RESUMO: O presente trabalho evidencia a análise que desenvolvi a partir do 

Movimento dos Atingidos pela Base Espacial de Alcântara (MABE) tomado como 

elemento empírico para possibilitar o estabelecimento de um diálogo com a história da 

produção teórica sobre Alcântara e com as categorias científicas, com destaque para as 

categorias etnia e territorialidade, correlacionando a luta dos quilombolas organizados 

por meio desse movimento social em defesa do território étnico. Tal análise demonstra 

que os quilombolas de Alcântara realizam face aos conflitos desencadeados com a 

implantação do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) deslocamentos conceituais 

que fundamentam suas lutas em defesa do território. A noção de território é relativizada 

ultrapassando a noção de terra. A noção de etnia ultrapassa a noção de raça. Os 

esquemas explicativos que legitimam a noção de decadência em Alcântara e excluem o 

debate acerca de etnia e territorialidade, são questionados a partir da evidência de 

construções teóricas produzidas no âmbito do MABE, por quilombolas / pesquisadores 

que se articulam no sentido de desenvolver ações afirmativas que possibilitem a 

visibilidade dos conflitos sociais vivenciados no cotidiano frente à luta pela garantia dos 

seus direitos territoriais. O trabalho aborda ainda questões acerca da relação 

estabelecida entre a produção do conhecimento científico e os movimentos sociais. 

 

Palavras-chave: MABE. CLA. Etnia. Territorialidade. Produção intellectual. 
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HÉLIO TRINDADE DE MATOS 

 

 

EMPREENDENDO O DESENVOLVIMENTO: INFORMALIDADE E 

INCLUSÃO SOCIAL A PARTIR DA LEI DO MICROEMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL EM SÃO LUÍS DO MARANHÃO 

.  

Orientadora: Profa. Dra. Vivian Aranha Saboia 

 

RESUMO: Este estudo analisa a informalidade e a inclusão social a partir da adoção da 

lei do Microempreendedor Individual em São Luís do Maranhão, considerando a 

aplicação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e os benefícios que a referida lei 

trouxe para os pequenos empreendedores. Para tanto, discute os diferentes modelos de 

organização do trabalho com destaque para os modelos taylorista, fordista e toyotista. 

Realiza uma historicização sobre o pensamento neoliberal, as mudanças estruturais 

ocorridas na economia mundial e na economia brasileira, a partir da década de 1990, e 

os impactos que estas trouxeram para o mercado de trabalho. Destaca o uso do 

empreendedorismo como instrumento institucional de coesão social, sua caracterização 

como um modelo de organização do trabalho que visa, a princípio, combater o aumento 

do desemprego e analisa sua relação com a informalidade. Descreve as políticas 

públicas de trabalho e renda no Brasil e as políticaspúblicas de incentivo 

aoempreendedorismoque dão formalegalao microempreendedor individual. Expõe e 

analisa a pesquisa realizada junto a 53 pequenos empreendedores localizados na área 

dos bairros Turu, João Paulo, Vila Itamar e no Centro de Comercio Informal de São 

Luís. Identifica o perfil do microempreendedor individual em São Luís e, por fim, 

avalia junto aos microempreendedores individuais o acesso aos benefícios previstos na 

legislação.  

 

Palavras-chave: Microempreendedor Individual. Informalidade. Inclusão Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



213 

 

JHONNY SANTOS 

 

 

CAMPESINATO, COOPERATIVISMO E ECONOMIA SOLIDÁRIA: ANÁLISE 

DAS COOPERATIVAS AGROEXTRATIVISTAS NA REGIÃO SUL DO 

MARANHÃO. 

 

 

Orientador:Profa. Dra.Vivian Aranha Sabóia 

Co-orientador:Prof. Dr. Itaan de Jesus Pastor Santos 

 

RESUMO: Este trabalho é uma análise sobre as cooperativas agroextrativistas nos 

municípios de São Raimundo das Mangabeiras e Loreto localizadas na região sul 

maranhense. A questão instigante da pesquisa refere-se ao processo histórico: 

trajetórias, lutas, conquistas e desafios das cooperativas. Para isto foi necessária 

entender o processo e as mudanças nas cooperativas diante de uma totalidade e 

consequentes contradições. Nestes termos utilizamos a teoria crítica dialética para 

entender o movimento e suas transformações no trajeto das cooperativas. Portanto, além 

de uma vasta pesquisa documental para análise histórica; a pesquisa fez uma abordagem 

qualitativa, realizando entrevistas abertas com o público envolvido nas cooperativas. As 

referências teóricas que nortearam o trabalho e que contemplam os conceitos e debates 

sobre campesinato e sua relação com o capitalismo (KAUTSKY; CHAYANOV; 

SHANIN; MENDRAS; GUZMAN & MOLINA); e o cooperativismo e a economia 

solidária, categorias trabalhadas no mesmo capítulo para entender as diferenciações 

entre cooperativas empresariais e cooperativas autênticas; e segunda para analisar os 

limites da economia solidária enquanto uma categoria generalizada das distintas 

organizações cooperativas, associativas ou grupos informais. (CHAYANOV; FLEURY; 

SINGER, GERMER). Dessa forma, analisamos ao longo do trabalho a agricultura 

brasileira nas suas questões agrária e produtiva, familiar ou patronal, ou seja, como ela 

se configura atualmente no Brasil, no Maranhão e na região sul. Analisamos também a 

origem do cooperativismo no Maranhão, a formação das cooperativas agroextrativistas 

e a execução de pequenos projetos de apoio a produção, beneficiamento e 

comercialização de produtos da agricultura camponesa. Identificamos em última 

instância novos personagens que vem garantindo a reprodução do cooperativismo 

agroextrativista em Loreto e São Raimundo das Mangabeiras, mas que se demonstram 

muito frágeis diante do avanço das fronteiras agrícolas. Portanto consideramos então 

que as cooperativas agroextrativistas estão integradas à uma totalidade com 

contradições sociais, políticas, econômicas e ambientais diversas que oprime as 

cooperativas camponesas, mas que por outro lado vem sendo um instrumento de 

organização socioeconômico dos camponeses. 

 

 

Palavras-chaves: Campesinato. Cooperativismo. Economia Solidária. 
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JOÃO JOSÉ PESSOA MOTA  

 

SANEAMENTO BÁSICO E SEU REFLEXO NAS CONDIÇÕES 

SOCIOAMBIENTAIS DA ZONA RURAL DO BAIXO MUNIM (MARANHÃO)  

 

 

 

 

RESUMO: O saneamento básico contribui para o equilíbrio da humanidade, através 

dos serviços de abastecimento de água, disposição dos esgotos sanitários, 

acondicionamento do lixo e provimento da drenagem. No Brasil 38,4% dos domicílios 

não estão ligados a uma rede coletora de esgoto, sendo que no Maranhão apenas 19,9% 

dos domicílios tem esgotamento sanitário adequado, ficando bem abaixo da média da 

região nordeste que chega a 35,6%. Os serviços de saneamento básico são 

externalidades positivas de responsabilidade pública e sua provisão é um entrave 

enfrentado pelos gestores, que devem considerar aspectos da economia, meio ambiente, 

saúde e educação, prevendo a elevação na utilização dos recursos naturais e a 

quantidade de resíduos a serem tratados. Objetivou-se analisar os serviços de 

saneamento básico e suas influencias nas condições socioambientais da zona rural do 

Baixo Munim – MA. A metodologia utilizada foi a análise quantitativa e qualitativa, 

envolvendo visitas a campo, registros fotográficos, aplicação de questionários e 

entrevistas, comparando os valores encontrados. Foram realizados comparativos do PIB 

e das disposições dos serviços de saneamento entre as regiões do país, apontando 

diferenças entre a zona rural e urbana, mas também entre as cidades sedes das 

comunidades objeto de estudo. A região estudada representa uma participação 

insignificante na composição do PIB do estado, com baixo indicadores de 

desenvolvimento e com uma evolução insuficiente nos serviços de saneamento. O 

atendimento por rede de esgoto praticamente não existe na região, sendo baseado no uso 

de fossas rudimentares, influenciando negativamente a bela paisagem local, 

comprometendo a qualidade de vida.  

 

Palavras-chave: Condições sanitárias. Desenvolvimento. Meio ambiente. Sustentável. 
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KARÊNINA FONSÊCA SILVA 

 

DESENVOLVIMENTO DO MARANHÃO E A REFINARIA PREMIUM I: O 

PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO E SUAS 

IMPLICAÇÕES NO MODO DEVIDA E TRABALHO DOS TRABALHADORES 

RURAIS DE BACABEIRA 

 

 

Orientadora:Profa. Dra. Franci Gomes Cardoso 

 

RESUMO: Este estudo aborda o processo de implantação da Refinaria Premium I, em 

Bacabeira- MA, e suas implicações no modo de vida e trabalho dos trabalhadores rurais 

do referido município. Discute sobre a mundialização do capitalismo e as metamorfoses 

no mundo do trabalho. Contextualiza sobre a política neoliberal e seus ajustes no 

Estado, mediante o processo de reestruturação produtiva evidenciado em privatizações, 

desregulamentação do Estado, ampliação do poder de mercado e mudanças nas relações 

de trabalho. Aponta sobre a lógica de implantação de grandes empreendimentos nos 

países e regiões periféricas. Contextualiza sobre a política de desenvolvimento do 

Maranhão a partir da lógica do projeto neoliberal financiado por verbas federais e 

transnacionais que desconsideram a diversidade regional, cultura e forma de 

coexistência da classe trabalhadora, além do seu direito ao uso da terra. Centra a 

discussão em Bacabeira (MA), local da implantação do projeto da Petrobras, elegendo o 

povoado de Santa Quitéria para análise da realidade em questão. Esta dissertação está 

fundamentada no método Materialismo Histórico Dialético, em que os procedimentos 

de análise abordam qualitativamente os dados investigados, tendo como referência 

fundamentos histórico-conceituais relativos a desenvolvimento, trabalho e cultura, 

categorias de análise utilizadas, considerando a realidade do Maranhão e as 

particularidades do município de Bacabeira (MA), precisamente do povoado de Santa 

Quitéria. Destaca o modo de vida e trabalho da classe trabalhadora de Santa Quitéria, 

suas formas de organização e resistência para permanência na terra, como condição de 

trabalho, moradia e sobrevivência, a partir do anunciado empreendimento da Petrobras 

na região. 

 

Palavras-chaves: Desenvolvimento. Trabalho. Cultura. 
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NILCE CARDOSO FERREIRA 

 

FUNDOS ROTATIVOS SOLIDÁRIOS PARA O TRABALHO ASSOCIADO NO 

CONTEXTO DA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA DA DÉCADA DE 1990: A 

EXPERIÊNCIA DE CODÓ (MA). 

Orientadora: Profa. Dra. Joana AparecidaCoutinho 

 

 

RESUMO: Este estudo busca analisar a importância dos Fundos Rotativos Solidários 

(FRS) na dinâmica dos grupos de trabalho associado, da chamada economia solidária. 

Eles são um dos instrumentos das finanças solidárias (compostas, também, pelas 

cooperativas de crédito e bancos comunitários), que propõem a democratização do 

crédito, numa perspectiva coletiva e de responsabilidade solidária; com efeito 

multiplicador local e comunitário. Considera o contexto da abertura econômica na 

década de 1990 e o impacto do avanço neoliberal, para a precarização da força de 

trabalho. Busca confrontar a política de desenvolvimento adotada, historicamente, em 

países periféricos, como o Brasil e a concepção de desenvolvimento que emerge pelo 

movimento de economia solidária. A economia solidária surge como alternativa diante 

do desemprego e avança em propostas para afirmação do trabalho associado 

autogestionário, como formação de redes de consumo; fortalecimento de sua cadeia 

produtiva e mudança no sistema financeiro. As experiências de FRS são crescentes no 

Brasil, articuladas ao movimento de economia solidária. Destacam-se neste trabalho as 

experiências desenvolvidas em Codó (MA), com o objetivo de apontar suas 

perspectivas e entraves para o trabalho associado. 

 

Palavras-chave: Fundos Rotativos Solidários. Economia solidária. Estado. 

Desemprego. Desenvolvimento. 
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ROGERIO TAVARES PINTO 

 

 

“ESCOLA PRA QUE?” PERSPECTIVAS E POSSIBILIDADES: UM OLHAR 

SOBRE A ESCOLA DA ALDEIA JANUÁRIA, DOS ÍNDIOS TENTEHAR 

(GUAJAJARA) DO PINDARÉ 

 

Orientadora: Profa. Dra. Iris Maria Ribeiro Porto 

 

 

RESUMO: Este trabalho caminha por duas vertentes. A primeira se constitui da 

nossavivência com os povos indígenas no Maranhão, em especial os Tentehar -

Guajajara. Com estes, nossa experiência inicial foi ainda na graduação.Posteriormente, 

numa atuação profissional que começou no âmbito da saúdeindígena, estendendo-se 

para as questões da educação escolarizada. A segunda direciona uma análise as ações 

educativas que foram submetidos ospovos indígenas. Nesse sentido, nosso foco foram 

os índios Tentehar doPindaré. Nossa análise focalizou as ações nos períodos: Colonial, 

Imperial,Republicano, sendo este período dado atenção às duas agências oficiais 

dogoverno para o trato com os indígenas: o SPI e a FUNAI. Ainda nesse 

período,centramos as atenções também para os movimentos sociais pró-índio e 

asorganizações indígenas. Ainda na perspectiva da educação escolarizada,analisamos os 

princípios que norteiam essa educação: a especificidade, adiferenciação a 

interculturalidade e o bilinguismo. O referencial que norteoueste trabalho está na 

perspectiva de grupo étnico, nesse aspecto, buscamosidentificar os Tentehar do Pindaré, 

como grupo étnico diferenciado. 

 

Palavras-chave: Escola. Educação. Povos Indígenas. Grupo Étnico 
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RENATA DE LIMA RABÊLO 

 

 

DIREITO À CIDADE CAPITALISTA: DA LUTA POPULAR PELA TERRA AO 

IMPASSE NO ACESSO À PROPRIEDADE E AOS SERVIÇOS PÚBLICOS NA 

CIDADE OLÍMPICA EM SÃO LUÍS-MA  

 

Orientador: Prof. Dr. Carlos Frederico Lago Burnett 

 

RESUMO: Abordagem sobre a análise do Direito à Cidade, a partir das concepções da 

periferia. Neste estudo, discute-se o crescimento urbano conturbado e o fenômeno da 

periferização. Apresenta-se a legislação que positiva o conceito e estuda-se a origem da 

expressão. Destaca-se a digressão do Direito à Cidade, napráxis e no formalismo 

jurídico. Frisa-se a aplicabilidade do arcabouço teórico em um estudo de caso. 

Discorrre-se acerca da tentativa de inserção da periferia no contexto da cidade. Enfatiza-

se a luta popular pelos direitos e garantias sociais. Analisa-se o processo de ocupação e 

de pós-ocupação no Bairro Cidade Olímpica, em São Luís – MA. Menciona-se como o 

Direito pode ser um aliado nas conquistas sociais aos hipossuficientes ou um meio de 

dispersão e fragmentação da luta social. Discute-se como o Estado age frente à realidade 

periférica. Diante disto, retoma-se a crítica ao sistema jurídico e ao poder estatal pela 

distorção constatada entre o ontológico e o deontológico.  

 

Palavras-chave: Direito à Cidade. Luta Popular. Cidade Olímpica. Crítica jurídica. 
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TIAGO SILVA MOREIRA 

 

GESTÃO METROPOLITANA: A REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE 

SÃO LUÍS E OS DESAFIOS DA POLÍTICA URBANA 

 

 

Orientador: Prof. Dr. José Henrique de Paula Borralho 

 

RESUMO: O trabalho teve como objetivo analisar o processo de metropolização da 

Grande SãoLuís e sua gestão para elucidar questões de política urbana e seu 

planejamentoconjunto entre os municípios (São Luís, São José de Ribamar, Paço do 

Lumiar,Raposa, Alcântara, Bacabeira, Rosário e Santa Rita). Utiliza como método 

odialético fundamentado em (POLITZER, 1986), pois ele permite uma maior 

interaçãocom o objeto estudado, escapa do objetivismo positivista, da rigidez 

matemática,permitindo que entendamos o objeto problematizando-o e, assim, criando 

hipótesese enfrentando os problemas e como tipo de pesquisa a qualitativa 

fundamentada emGil (2000). Como instrumento de coleta de dados, foram utilizados 

procedimentosexploratórios como entrevistas em órgãos públicos e análise documental 

de açõesque visem o desenvolvimento urbano na Região Metropolitana em estudo, 

buscandouma ponderação entre o discurso oficial e a efetivação das políticas 

urbanas.Apresenta como resultado o fato de que os avanços teóricos e 

metodológicosassociados aos problemas ou às questões urbanas e regionais têm 

contribuído paraa construção de uma análise conjunta do papel das cidades e do 

território, comoinstrumentos de planejamento para o desenvolvimento regional 

(MENDES, 2009, p.67). Conclui, portanto, que o entendimento acerca da gestão 

metropolitana torna-sepossível através das contradições encontradas na (re)construção, 

(re)produção dourbano. Portanto, a RMGSL no aspecto da gestão metropolitana precisa 

trilhar embuscar do desenvolvimento social e econômico através da produção de 

políticaspúblicas que viabilizem a população mais carente a ter acesso de fato 

aosequipamentos urbanos, fato este que perpassa diretamente por mecanismos degestão 

compartilhada entre os municípios metropolizados. 

 

Palavras-chaves: Região metropolitana.Política urbana. São Luís.Gestãometropolitana. 
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VIVIAN ADRIANA RAMOS GOMES  

 

PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA E O IFMA SÃO LUÍS - CAMPUS 

MARACANÃ: O PROPOSTO E O VIVIDO PELOS ALUNOS EGRESSOS 

 

RESUMO: Este trabalho investiga a transição dos alunos egressos da Modalidade da 

Pedagogia da Alternância em Escolas Familiares Agrícolas e/ou Casas Familiares 

Rurais no Ensino Fundamental ao ingressar no IFMA São Luís Campus Maracanã que 

segue o modelo tradicional no Ensino Médio. Constrói o cenário da pesquisa, apontando 

conceitos básicos fundamentados em autores que verticalizam esse conteúdo. Utiliza 

como método o histórico-dialético baseado em Gil (2002) e em Minayo (1994). Utiliza 

como instrumentos técnicos na pesquisa de campo, a entrevista, questionários e grupos 

focais. Identifica políticas públicas educacionais voltadas para o campo, a partir da 

concepção da LDB e do Plano Nacional de Educação, construindo uma base 

fundamental para sua compreensão. Reconhece a dinâmica do espaço produtivo no qual 

a Pedagogia da Alternância está inserida, considerando a regionalização do espaço 

maranhense nesse contexto. Situa o IFMA, Campus São Luís - Maracanã na Educação 

Rural e do Campo – no qual se insere a Pedagogia da Alternância – traçando sua 

trajetória histórica, bem como sua participação no processo de mudança na educação 

profissional no país e seus impactos na vida dos egressos no Curso de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio em Agropecuária na modalidade Integrada. Reflete 

sobre a educação no e do campo, o desenvolvimento local e a dinâmica espaço social e 

territorial no Maranhão, por meio das CEFFA (Casas Familiares de Formação em 

Alternância) ou EFA (Escolas Famílias Agrícolas), no nosso caso mais especificamente 

daquelas que possuem egressos que estudam no Ensino Integrado do IFMA Maracanã. 

Apresenta como resultado a constatação de que o jovem egresso da Pedagogia da 

Alternância tem diminuindo sua entrada no IFMA Maracanã por conta da expansão e 

pelo processo seletivo ser unificado, diminuindo as chances de estes concorrerem a 

vagas no Ensino Médio Integrado. Conclui que há um processo difícil de inserção no 

sistema tradicional para o aluno egresso da Pedagogia da Alternância que complexifica 

sua adaptação ao Ensino Médio, visto que sente dificuldades nas disciplinas básicas no 

primeiro ano, fazendo com que se sinta desmotivado; e que, apesar da Instituição saber 

da importância do aluno egresso da Pedagogia da Alternância, essa ainda não encontrou 

mecanismos que o auxilie na transição para o modelo de Ensino e a adaptação em um 

novo ambiente escolar.  

 

Palavras-chave: Pedagogia da Alternância. Educação. Políticas Públicas Educacionais 

do Campo. 
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2.5 Engenharia da Computação e Sistemas 
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FRANCISCO ADELTON ALVES RIBEIRO 

 

 

RECOMENDAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA OS USUÁRIOS DO AVA 

MOODLE A PARTIR DAS HASHTAGS POSTADAS NOS FÓRUNS 

 

Orientador: Prof. Dr. Luís Carlos Costa Fonseca 

 

RESUMO: A pesquisa tem como objetivo o desenvolvimento de um módulo adicional 

ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Moodle, a partir do conjunto de hashtags 

atribuídas nas postagens dos fóruns, com a adequação da medida estatística TFIDF 

(Term Frequency – Inverse Document Frequency) utilizada para avaliar o quanto uma 

palavra é importante para um documento em relação a uma coleção (corpus), 

permitindo a execução de um algoritmo para classificação e ranqueamento de conteúdos 

a partir dos termos mais utilizados nos fóruns. As recomendações foram geradas 

utilizando a técnica de filtragem baseada em conteúdo, além da medida de similaridade, 

para determinar o quanto as hashtags estão relacionadas com o conteúdo do repositório 

local de arquivos do AVA Moodle. O trabalho apresenta diferentes técnicas usadas em 

sistema de recomendação, além de descrever e explicar como o novo módulo foi criado 

para o referido ambiente. Foram realizados experimentos com alunos de um curso 

técnico em informática que permitiu a verificação do sistema de recomendação e o nível 

de satisfação dos usuários. 

 

Palavras-chave: Hashtag. Sistema de Recomendação. Objetos de Aprendizagem. 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. Repositório de Objetos de Aprendizagem. 
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JACKSON AMARAL DA SILVA 

 

UM GERADOR AUTOMÁTICO DE ALGORITMOS EVOLUTIVOS 

PARALELOS EM JAVA 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Omar Andres Carmona Cortes 

 

 

RESUMO: Os Algoritmos Evolutivos (AEs) sao capazes de encontrar boas soluções 

paraproblemas em diversos campos. Da mesma forma, os Algoritmos 

EvolutivosParalelos (AEPs) tambem resolvem varios tipos de problemas, com a 

vantagem deque estes necessitam de menos tempo para concluir sua execucao, 

caracteristicaessa que e vantajosa quando os problemas a serem resolvidos sao muito 

grandes ecomplexos. Assim, podemos afirmar que os AEPs podem ser eficientes e 

maisrapidos do que um AE regular. Por outro lado, a programacao paralela tras 

consigonovos problemas substanciais para os desenvolvedores, aumentando assim o 

tempoe esforco necessarios para concluir a implementacao. Nesse contexto, 

foidesenvolvido o Java Parallel Evolutionary Algorithms Generator (JPEAG), 

umsoftware Web que cria automaticamente codigo Java que implementa 

AlgoritmosGeneticos Paralelos e Estrategias Evolutivas Paralelas, a partir de 

parâmetrosinseridos em sua interface grafica. O usuario configura um AEP atraves da 

interfacegrafica do JPEAG e seu nucleo utiliza essas informacoes para selecionar 

eprocessar um conjunto de templates e a partir deles gerar o codigo-fonte Java 

queimplementa o AEP configurado pelo usuario. Assim o JPEAG reduz o tempo 

eesforco necessarios para o desenvolvimento de AEPs. Foram 

implementadosmecanismos para a geracao de tres modelos de paralelismo: ilhas, 

mestre-escravo evizinhanca, com paralelismo baseado em threads. Alem disso, os 

padroes de projetoStrategy e Observer foram aplicados no codigo gerado, a fim de 

aumentar a suaflexibilidade e legibilidade, facilitando sua compreensao e manutencao. 

Foramrealizados experimentos com AEPs gerados a partir de nossa ferramenta, com 

oobjetivo de mostrar o aumento de velocidade proporcionado pelo paralelismo. 

 

 

Palavras-chave: Algoritmos Evolutivos Paralelos. Geração automatica de código. 

Padroes de Projeto. 
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JEFFERSON AMARAL DA SILVA 

COP MODEL – REFINAMENTO DE DIRECIONALIDADE A 

CONSULTASESPACIAIS EM SGBDEs 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Karla Donato Fook 

 

 

RESUMO: A identificação de Relacionamentos Direcionais entre Objetos armazenados 

emSistemas Gerenciadores de Bancos de Dados Espaciais (SGBDEs) pode 

configuraruma importante fonte adicional de informações, especialmente quando estes 

sãoutilizados em conjunto com outros tipos de informações, como as provenientes 

deRelacionamentos Topológicos e Métricos. Tal combinação pode oferecer suporte 

atomadas de decisão em situações dependentes do posicionamento relativo entreObjetos 

Espaciais nos quais a direção relativa, e consequentemente a ordem,destes tem 

importância estratégica, como na construção de certas edificações,abertura de vias de 

acesso, instalação de torres de transmissão, etc. No entanto, oconceito de 

Relacionamentos Direcionais não é unificado, o que gera diferentesabordagens acerca 

da definição das direções, cada qual com suas característicaspositivas e negativas. 

Assim sendo, este trabalho propõe um modelo híbrido,nomeado Cone-Over-Projection 

Directional Model (COP Model), que contemplacaracterísticas dos modelos baseados 

em Cone e em Projeção. Adicionalmente, otrabalho apresenta a implementação do 

modelo proposto a partir do uso deAlgoritmos Geométricos, de forma agregada a um 

SGBDE, visto a possibilidade dereutilização dos recursos do mesmo, compatibilidade 

com bases de dadospreviamente existentes e a notória carência de implementações 

seguindo estaabordagem agregada. 

 

 

Palavras chave: Relacionamentos Direcionais. Sistemas Gerenciadores de Bancosde 

Dados Espaciais. Sistemas de Informação Geográfica. Algoritmos Geométricos. COP 

Model. 
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MELHORIAS NA ORGANIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 

DOS DADOS DO CARRO CONTROLE NA VIA PERMANENTE DA 

FERROVIA CARAJÁS  

 

Orientador: Prof. Dr. Fernando Jorge Cutrim Demétrio 

 

RESUMO: O presente trabalho apresenta uma forma mais moderna de tratamento dos 

dados gerados pelo Carro Controle (CC) modelo EM100 da Plasser & Theurer, 

utilizado pela VALE na inspeção da Estrada de Ferro Carajás. Os arquivos produzidos 

pelo CC possibilitam inúmeros estudos para identificar os problemas na via permanente, 

o que foi facilitado com a definição de um banco de dados e de uma aplicação para 

receber, tratar e apresentar estes dados. Os produtos escolhidos para a construção do 

SGBD e da aplicação são de natureza livre, permitindo fácil manutenção e distribuição 

da solução. O trabalho justifica a escolha do Postgresql e do Java, e descreve o processo 

de construção da aplicação suas características e o quanto as novas funcionalidades 

podem acrescentar na agilidade do processo de transformação dos dados em informação 

e assim apoiar a equipe de manutenção de via permanente da VALE.  

 

Palavras-chaves: Manutenção de Via Permanente. Sistemas de Banco de Dados. 

Sistemas Web. 
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BASEADA NA TEORIA DE RESPOSTA AO ITEM 

 

Orientador: Prof. Dr. Luís Carlos Costa Fonseca 

 

RESUMO: Esta dissertação propõe o uso de modelos da Teoria da Resposta ao Item 

(TRI) no âmbito da avaliação educacional, com o objetivo central de propor uma 

ferramenta computacional baseada na Teoria de Resposta ao Item que permita verificar 

a proficiência de indivíduos. Para tanto, aplicou um teste de Matemática, usando como 

referências as provas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 

2005/2008/2011. Dessa forma, buscou investigar como avaliar as competências e 

habilidades dos discentes do curso de Matemática, do Centro de Estudos Superiores de 

Caxias da Universidade Estadual do Maranhão (CESC/UEMA). Assim, propôs um 

Sistema, organizado em três módulos, composto por uma ferramenta de autoria de 

provas, uma ferramenta de aplicação de provas e um corretor de provas, que 

possibilitam identificar as habilidades dos alunos e fornecer um feedback como suporte 

para a aprendizagem, de acordo com as dificuldades encontradas no teste. Para a 

análise, utilizou o software jMetrik, pelo qual são apresentados o modelo geral para 

itens dicotomizados, assim como as interpretações dos parâmetros do modelo. Os 

resultados mostram que a TRI pode ser uma poderosa ferramenta de análise, capaz de 

gerar informações quantitativas, precisas e robustas.  

 

Palavras-chave: Avaliação. Aprendizagem. Teoria de Resposta ao Item Proficiência. 

Habilidades. 
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SCASE: APLICATIVO WEB PARA CÁLCULO E ANÁLISE DE 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL BASEADA NA EMERGIA 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Fernando Jorge Cutrim Demétrio 

 

RESUMO: Este trabalho apresenta o software SCASE, um aplicativo web no 

modelocliente/servidor de quatro camadas para cálculo e análise em emergia dos 

índicesde sustentabilidade ambiental de um sistema regional qualquer segundo 

ametodologia proposta por Sweeney et al. (2009). Na primeira camada construiu-seum 

banco de dados MySQL. Na camada lógica, os algoritmos das regras de negócioforam 

implementados por meio da linguagem de programação PHP no server side edas 

tecnologias Javascript, jQuery e Ajax no client side. Na camada deapresentação, os 

algoritmos de exibição dos resultados em gráficos e tabelas foramcodificados. Os 

navegadores Mozilla Firefox, Google Chrome, Ópera e Safari foramusados para testes 

na camada cliente. O aplicativo recebe os dados de recursosprimários como entrada, 

calcula os fluxos e indicadores em emergia, grava, simula,consulta e compara análises. 

Testes de eficiência e performance foram realizadoscomparando-se os valores da análise 

em emergia do Brasil no ano 2007encontrados em Demétrio (2011) com os valores 

apresentados pelo software paraos mesmos dados de entrada, obtendo-se os mesmos 

resultados. 

 

Palavras-chave: Energia.Aplicativo web. Sistema regional. Sustentabilidade. 

Desenvolvimento sustentável. 
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