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DETERMINAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO SEXUAL EM FUNÇÃO DA 
TEMPERATURA DE INCUBAÇÃO DOS OVOS E DOSAGEM HORMONAL DE 
JURARÁ (Kinosternon scorpioides, LINNEAUS, 1766) 
 
Orientado: Thiago Mendes Sousa – Bolsista PIBIC/CNPq 
Graduando do curso de Medicina Veterinária – CCA/UEMA 
 
Orientadora: Profª. Drª. Alana Lislea de Sousa 
Profª. Drª. do Departamento de Clinica – CCA/UEMA 
 
Colaboradores: Profª. Drª. Antonia Santos Oliveira, Prof. Dr. Daniel Praseres Chaves, 
Msc. Elba Pereira Chaves, Msc. Lianne Polliane Fernandes Araujo Chaves, Elizandra Sá 
dos Passos, Adriana Raquel de Almeida da Anunciação, Alcyjara Rêgo Costa, Dglan 
Firmo Dourado, Raysa Lins Caldas 
 
A determinação sexual é um importante processo no que diz respeito à biologia do 
desenvolvimento, visto que a mesma influencia diretamente no sucesso da reprodução, e 
dessa forma, na sobrevivência de uma determinada espécie (MANOLAKOU et. Al., 2006). 
Devido a dificuldade em se distinguir fenotipicamente recém-eclodidos de jurará 
(Kinosternonscorpioides, LINNEAUS, 1766), este estudo busca obter maiores 
conhecimentos sobre os mecanismos envolvidos na determinação sexual, com objetivo de 
caracterizar o desenvolvimento das gônadas dos animais em períodos diferentes do 
desenvolvimento, bem como os níveis de estrogênio e testosterona durante o 
desenvolvimento embrionário em temperaturas diferentes (26ºC e 30ºC), e identificar o 
período termo-sensitivo referente à espécie. Para isso, foram coletados 64 ovos 
provenientes do Núcleo de Pesquisa para Animais Silvestres – NEPAS/UEMA, autorizado 
pelo IBMA-MA (Licença nº 1899339/2008), e de acordo as normas e princípios do Comitê 
de Ética e Experimentação Animal – (CEEA /UEMA), sendo os mesmos identificados, e 
aferidos sua biometria quanto ao peso e dimensões, e posteriormente, acondicionados em 
chocadeiras artificiais, na qual foram mantidos dentro de substrato de areia, com 
temperaturas diferentes para cada chocadeira, sendo uma mantida à 26ºC, e a outra a 30ºC. 
Dos ovos coletados foram utilizados 11 ovos embrionados, sendo 06 provenientes de 
temperatura à 26º C, e 05 ovos da temperatura à 30ºC, em diferentes períodos de 
desenvolvimento, a fim de acompanhar a diferenciação das gônadas. Foi retirado o vitelo, 
bem como o embrião e seus anexos por meio de uma abertura na casca. Os embriões foram 
fixados, em formol a 10% por período de 24 horas, depois passando por desidratação em 
series crescentes de etanol (70 a 100%) por 20 minutos em cada álcool, a seguir 
diafanizados por 30 minutos em Xilol I e II, e finalizando esta fase, passaram por um 
período de descanso de 24 horas em parafina, sendo então emblocados. Os blocos foram 
cortados em micrótomo automático e cortados no padrão de 5 micrometros,  com posterior 
preparação das laminas. As laminas foram coradas seguindo o protocolo de coloração por 
Hematoxilina e Eosina proposto por Tolosa et. Al., 2003. As amostras foram analisadas e 
fotomicrografadas através do microscópio Olympus BX 60 acoplado a câmera Axio CAM 
HRc. A análise das laminas baseou-se desenvolvimento da região cortical e medular das 
gônadas, bem como no desenvolvimento dos túbulos seminíferos. Quanto às amostras de 
vitelo, as mesmas foram coletadas e homogeneizadas para realizar a quantificação do 
estrógeno e testosterona através dos kits comerciais 125I- testosterona RIA, e 125I- 
estradiol RIA.Dos 64 ovos coletados, foram processados 11 ovos, para realização de 
analise macroscópica e histológica. Na macroscopia, os embriões de 18 e 21 dias 
apresentava pouco desenvolvimento embrionário com grande quantidade de vesícula 
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vitelínica.  Com 35 dias, os embriões já apresentavam vesícula óptica pigmentada, e brotos 
dos membros, sendo os anteriores mais desenvolvidos que os posteriores. Os embriões com 
45,49, 56, 63 e 70 dias já demonstravam características comuns a espécies com carapaça e 
plastrão bem desenvolvidos ou estagio avançado de formação (Figura 1A), corpo e cauda 
bem desenvolvidos. Com 77 e 80 dias os animais apresentavam características fenotípicas 
dos animais ao nascimento (Figura 1B). 
 

 
 

Do ponto de vista anatômico e embriológico os sistemas urinário e genital estão 
intimamente relacionados, sendo formados a partir do mesoderma intermediário, chamado 
de pedúnculo dos somitos, encontrado entre os somitos e o mesoderma lateral (GARCIA & 
FERNANDES, 2001), e por isso é necessário considerar a formação dos rins comoco-
participantes da evolução do sistema genital, podendo ser utilizados como base para 
localização das gônadas em formação. Ao analisar microscopicamente o embrião de 21 
dias de desenvolvimento embrionário foi possível fazer a observação do sistema renal em 
formação com o inicio do desenvolvimento do tecido mesonéfrico (Figura 2A), enquanto 
Desvages&Pieau (1992), demonstraram que para Emysorbicularis, os rins estão evidentes 
aos 18 dias de desenvolvimento. A diferença entre espécies pode ser explicada pela 
diferença no período de incubação das mesmas, sendo que para Emysorbicularis, o período 
de incubação varia de 80 a 100 dias, enquanto o Kinosternonscorpioides apresenta período 
de incubação entre 120 a 200 dias. Aos 36 dias de desenvolvimento o tecido mesonéfrico 
já está bem desenvolvido, com presença de glomérulos formados, e as células de origem 
germinativa estão distribuídas por todo órgão. Aos 45 dias, as células mesenquimais 
migram para formação da crista gonadal localizada ventralmente aos rins, sendo o tecido 
substituído por epitélio colunar pseudoestratificado (Figura 2B). No crocodilo 
Alligatormississipensi, Smith &Joss (1993), observaram que a crista gonadal pode ser 
observadados dias 25 a 27, de um período médio de 64 dias de incubação em machos, e 31 
a 34, de um período de 72 dias na femea. Sujari et. Al. (2008) demonstrou em 
Crocodylussiamensis a formação da crista gonadal por volta dos 35 dias de 
desenvolvimento. Já aos 49 dias de desenvolvimento do embrião de 
kinosternonscorpioides, foi possível notar a formação de um novo tecido constituído por 
epitélio simples cubico ventral aos rins, que pode ser entendida como a formação das 
gônadas. Nessa fase pôde-se notar uma estrutura que dará origem a rede de cordões 
priamrios, e que posteriormente irão se conectar aos cordões sexuais. As gônadas ainda 
não apresentam clara distinção entre córtex e medula, e por isso são consideradas como 
gônadas primitivas. Greenbaum&Carr (2001), observaram em Apalonespinifera, uma 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 1.Embrião de jurará (Kinosternonscorpioides). A- Com 45 dias. Em destaque a vascularização da 
membrana vitelinica(seta azul). Observar carapaça já bem delimitada (seta vermelha). B- Com 63 dias. Após 
remoção dos envoltórios embrionários percebe-se nesse período de desenvolvimento a caracterização 
fenotípica da espécie. 

 

B A 
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espécie com GSD (determinação sexual definida pelo genótipo), que por volta dos 30 dias 
já é possível notar as gônadas, sem, no entanto apresentarem uma estrutura interna distinta. 
Aos 36 dias eles puderam notar que houve espessamento do córtex, mas ainda não havias 
distinção clara entre córtex e medula. Em Crocodylussiamensisfoi observado por 
SUJARIT et al., 2008que aos 45 dias a crista gonadal deu origem a uma 
gonadabipotencial, já com formação dos cordões sexuais. Ainda não foi possível 
estabelecer dados de referencia sobre o desenvolvimento embrionário no que se refere à 
interferência da temperatura na determinação sexual entre machos e fêmeas, visto que não 
foi possível concluir pela impossibilidade de seguir o cronograma proposto, devido atraso 
na ovopostura das femeas atrasando consideravelmente a coleta de amostras.  

 
 
Palavras – chave: Kinosternonscorpioides. Temperatura. Determinação sexual. 
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Figura 2: Embrião de jurará (kinosternonscorpioides). A– 21 dias. Formação do tecido mesonéfrico (seta). 
B- 45 dias.Migração de células para a crista gonadal (seta). C - Crista gonadal em formação (notar em circulo 
tecido colunar pseudoestratificado em substituição). Em seta observar o inicio dos cordões primários, que 
darão origem aos cordões sexuais. 

  B 

A B C 



17 
 

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE CICATRIZANTE CUTÂNEA DO PARIRI 
(Arrabidaea chica), ESPÉCIME DO CERRADO BRASILEIRO 
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Orientadora: Ana Lúcia ABREU SILVA 
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Colaboradores: Joicy CORTEZ DE SÁ - Doutoranda; Iara dos Santos da Silva 
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O emprego de plantas medicinais tem evoluído ao longo dos tempos desde as formas mais 
simples de tratamento local, até as formas tecnologicamente sofisticadas da fabricação 
industrial utilizadas pelo homem moderno (Lorenzi, 2002). O uso de plantas no tratamento 
e na cura de enfermidades é tão antigo quanto à espécie humana. O conhecimento sobre 
plantas medicinais simboliza muitas vezes o único recurso terapêutico de muitas 
comunidades e grupos étnicos (Maciel et al., 2002). Arrabidaea chica (Humb. & Bonpl.) 
B. Verlot é um membro da família Bignoniaceae, que compreende cerca de 120 gêneros e 
800 espécies, e é distribuído principalmente nas regiões tropicais da América do Sul e da 
África. No Brasil, as plantas dessa família possuem ampla distribuição, sendo encontrados 
espécimes desde a Amazônia até o Rio Grande do Sul.Essas plantas não têm um habitat 
único e pode ser encontrada no Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia. Na medicina popular, 
A. chica é conhecido por nomes diferentes, dependendo da região, por exemplo, “crajiru”, 
no Estado do Amazonas, “pariri”, no Pará, e “carajuru”, “punca-panga”, e “chica” em 
outros lugares. (Devia et al., 2002). O potencial medicinal dessa espécie é decorrente a um 
alto consumo popular de suas folhas, usadas como chás com propriedades adstringentes 
para tratar a diarreia, anemia, leucemia, icterícia e albuminúria. Esta planta medicinal, 
quando aplicados topicamente, é eficiente no tratamento de dermatose e de outras doenças 
da pele, sendo também utilizado para a lavagem de feridas e úlceras (Takemura et al., 
1995). O Pariri (A. chica) tem evidenciado um importante papel sobre o ponto de vista 
econômico e farmacológico, especialmente, no tratamento das mais diversas enfermidades. 
Nesse sentido, uma preparação tópica, que seja efetiva, segura e a um preço razoável, sob a 
forma de creme, pomada ou loção, será de grande valor no tratamento de lesões cutâneas. 
Dessa forma o presente projeto propõe avaliar a capacidade cutânea do Pariri, (A. chica), 
espécie vegetal do Cerrado brasileiro, utilizado por comunidades tradicionais no 
tratamento de indivíduos com ferimentos na pele. Para a obtenção do extrato de Pariri, 
folhas do Pariri (A. chica) foramcoletados no Centro Herbário Ático Seabrada 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), sendo submetidas processos etapas secagem, 
moagem, percolação, filtração e roto-evaporação. A análise fitoquímica foi realizada no 
Laboratório de Farmacologia da UFMA, objetivando determinar os compostos químicos 
presentes no extrato.Foi preparada uma pomada com creme Lanette® (creme aniônico) e o 
extrato obtido da folha do Pariri na proporção pre-determinada. A avaliação de toxicidade 
da pomada foi baseado nos testes de irritação dérmica primária e cumulativa em coelhos, 
havendo a administração da pomadana região dorsal dos animais com posterior avaliação, 
atentando-se a presença de eritema e/ou edema (sinais evidentes de irritação dérmica). Em 
seguida foram feitas lesões de 1cm de diâmetro no dorso de 40 camundongos com 
posterior divisão dos animais em dois grupos, grupo controle e grupo tratado, cada um com 
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20 animais. A avaliação da capacidade cicatrizante cutânea foi realizada comparando-se a 
ação do extrato bruto sob veículo pastoso, administrado no grupo tratado, e pomada 
Lanette®, veiculado no grupo controle. Cinco camundongos de cada grupo foram 
eutanasiados no 3º, 7º, 14º e 21º dias após a lesão, dos quais foram colhidos fragmentos de 
pele da área lesionada. Na análise histopatológica não foram observadas diferenças entre a 
pomada contendo extrato alcóolico de A. chica e o uso de pomada Lanette® na 
cicatrização cutânea em camundongos. O extrato bruto do Pariri apresentou uma textura 
cremosa, de odor adocicado e cor vermelha alaranjada intensa, com um rendimento final 
de 59,2%. O liofilizado das folhas formou uma mistura amorfa e higroscópia de cor 
vermelha intensa. A prospecção fitoquímica evidenciou que o extrato das folhas de A. 
chica possui flavonoides, taninos, antocianinas, chalconas e compostos fenólicos No teste 
de toxicidade, o tratamento dos animais com formulação tópica de extrato na concentração 
de 20 mg/g mostrou-se ligeiramente irritante, evidenciada por áreas com eritematornando-a 
inviável para o estudo em questão, uma vez que essa concentração do extrato poderia 
ocasionar lesões na pele de indivíduos.Já formulação tópica com concentração de 10mg/g 
não apresentou irritação para os animais.  
 
 

 
 

Figura 8 - Aspecto das feridas tratadas com veículo Lanette® (Controle) e com extrato alcoólico de 
Arrabidaea chica nos dias 3º, 7º,14º e 21º. 
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A Figura 8 demonstrou a cinética da lesão ao longo do experimento. No terceiro dia pós 
lesão cirúrgica, em ambos, foi observado a formação de crosta, indicando o início do 
reparo tecidual. No dia sétimo dia tanto no grupo tratado como no grupo controle havia 
presença de crosta, redução do tamanho da lesão e formação de tecido de granulação. Nos 
dias 14 e 21, não havia mais presença de crosta, havia retração da ferida observando-se 
assim sinais de melhora, com cicatrização acentuada e aspecto fibrótico da lesão. 
Macroscopicamente pode-se chegar à conclusão de que o extrato alcóolico de A. chica na 
concentração de 10 mg não acelera o processo cicatricial quando comparado a outro   
procedimento, pois as evoluções apresentaram um padrão semelhante. No exame 
histopatológico foram avaliados os seguintes parâmetros: crosta, células inflamatórias, 
angiogênese, reepitelização e colagenização, O extrato do pariri apresentou atividade 
cicatricial melhor na fase inicial do experimento, no entanto, não foi capaz de induzir uma 
resposta satisfatória ao longo do experimento. Provavelmente está relacionado com algum 
constituinte presente no extrato bruto, sendo, portanto necessário o fracionamento da 
substância. Os resultados mostraram que nas condições experimentais A. chica não 
apresentou atividade cicatrizante, no entanto, foi mostrou um efeito antiangiogênico e 
antioxidante. 
 
Palavras Chaves: Arrabidaea chica; Cicatrização; Extrato Bruto. 
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A comunidade científica revela um interesse crescente sobre a fitoterapia, ao reconhecer o 
verdadeiro benefício para a saúde que as plantas proporcionam. A Morinda citrifolia (noni) 
tem sido utilizada no tratamento de diversas doenças, e cerca de 200 compostos 
fitoquímicos já foram isolados da planta (YANG et al, 2010). O processo de cicatrização é 
o esforço dos tecidos para restabelecersua função e estruturas normais, envolvendo uma 
série de fenômenos bioquímicos e fisiológicos (TAZIMA et al., 2008). Alguns extratos de 
plantas têm sido utilizados na cicatrização de vários tipos de tecidos, porém é dada à pele 
uma maior importância (BRANCO-NETO et al., 2006). O noni tem demonstrado grande 
potencial no tratamento das mais diversas enfermidades, no entanto há poucos trabalhos 
relacionados à interferência em processos cicatriciais, Devido à ausência de estudos que 
demonstrem a ação cicatricial do extrato bruto do fruto do noni, justifica-se a realização 
deste trabalho. Frutos do noni foram coletados, lavados e cortados, para posterior secagem 
e moagem. A pomada foi preparada utilizando-se 20 g do extrato bruto do fruto de noni e 
100 g do creme Lanette®. Para realização do teste de irritação dérmica, foi realizada 
tricotomia na região dorsal de seis ratos (Ratusnovergicus), com posterior administração da 
pomada contendo o extrato e do creme Lanette®, atentando-se para a presença de eritema 
e/ou edema.  Para avaliação da capacidade cicatrizante do extrato, foram utilizados 25 
animais, submetidos a incisões cirúrgicas e posterior tratamento com a pomada com noni e 
com o Lanette®. As lesões eram avaliadas diariamente e em intervalos de sete dias, seis 
animais eram eutanasiados, para avaliação histológica. A formulação tópica contendo o 
extrato bruto do fruto de noni, na concentração de 20 mg/g, não apresentou-se irritante em 
nenhum dos intervalos de observação neste experimento. A evolução do processo 
cicatricial transcorreu de maneira habitual e macroscopicamente, não se notaram 
diferenças significativas quanto à sua progressão no grupo controle e no grupo tratado. 
Quanto às análises histológicas, no terceiro dia pós-cirúrgico, foi evidenciado no grupo 
controle áreas de necrose, formação discreta de crosta e inflamação intensa. No grupo 
tratado também houve intenso processo inflamatório, aliado à angiogênese também 
intensa, mas alguns animais já apresentaram sinais de reepitelização e colagenização, e 
presença de tecido de granulação (Figura 1). No sétimo dia o processo inflamatório era 
moderado do grupo controle, com início da formação de crosta, tecido de granulação e do 
processo de reepitelização. Já no grupo tratado com extrato de noni, as lesões já se 
encontravam cicatrizadas (Figura 2). A análise da produção de fibras colágenas da matriz 
extracelular demonstrou-se que nos dois grupos houve uma tendência ao aumento da 
deposição de colágeno com o decorrer dos dias de tratamento, sendo que no terceiro dia do 
experimento já verificou-se um aumento mais pronunciado no grupo tratado 
quandocomparado ao controle (Figura 3). Trabalhos realizados por Nayaket al., (2007), 
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utilizando ratos, evidenciaram o potencial cicatrizante do extrato etanólico das folhas do 
noni quando ingerido com água potável. Houve uma redução significativa na área da ferida 
(71%), quando comparado com os animais do grupo controle (52%). Além disso, o grupo 
tratadoapresentou um aumento na contração da ferida e diminuição no tempo de 
reepitelização, dados que corroboram com os achados neste trabalho. PALU et al., (2010) 
evidenciaram a eficácia do suco das folhas de noni, do extrato etanólico das folhas e das 
frações metanólica e hexânica do extrato como agentes que aceleram a cicatrização. Estes 
atuam em nível molecular, ao aumentar os receptores da adenosina A2A e os receptores do 
fator de crescimento derivado de plaquetas, que estão envolvidos no recrutamento de 
substâncias que aceleram a cicatrização. Desta forma, os dados desta pesquisa demonstram 
que o extrato bruto do fruto de noni é capaz de promover uma diminuição no tempo de 
cicatrização das feridas cutâneas, levando a uma melhora efetiva no processo de 
regeneração da pele; abrindo perspectivas para estudos futuros que validem a utilização de 
uma formulação tópica contendo o extrato bruto do fruto de noni no tratamento de 
ferimentos. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 1. Área da lesão tratada com extrato 
bruto do fruto de noni, evidenciando a 
intensa formação de vasos sanguíneos e o 
processo inflamatório. HE. 

A B 

Figura 2. Área da lesão no sétimo dia de tratamento. (A) Grupo controle. (B) Grupo 
tratado com extrato bruto do fruto de noni. HE. 
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Palavras-chave: Cicatrização. Extrato bruto.  Morinda citrifolia. 
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Figura 3. Deposição de fibras colágenas nas áreas de lesões no terceiro dia do 
experimento. (A) Grupo controle. (B) Grupo tratado. PicroSirius Red. 
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A pesquisa teve como objetivo estudar a morfometria, características de exterior, sistema 
de produção, ectofauna, helmintofauna gastrintestinais e pulmonar dos suínos nativos dos 
municípios de São Bento, Bacurituba e Pinheiro, da Baixada Maranhense. O estudo foi 
realizado no período seco e chuvoso do ano, em 60 suínos, considerando a morfometria por 
22 variáveis (DELGADO et al., 2000) e a partir desta realizado o cálculo de índices 
zoométricos (CABELLO, 2004) e peso estimado (CORREA, 2005); observação das 
características de exterior por 8 variáveis (SILVA FILHA, 2006) e caracterização do 
sistema de produção através da aplicação de questionários aos proprietários. Nos mesmo 
foram coletados ectoparasitos na pele e conduto auditivo e amostras de fezes para exames 
coproparasitológicos. Após coleta as amostras foram acondicionadas em frascos 
identificados contendo álcool a 70% (ectoparasitos) e gelo (fezes), conduzidas ao 
Laboratório da Fazenda Escola, São Bento/UEMA, para análise e identificação, conforme 
métodos e chaves padronizadas na Parasitologia. Quanto à morfometria dos suínos nativos, 
ao nível de 5% de probabilidade, houve diferença significativa (p<0,05) entre os animais 
dos municípios de São Bento e Pinheiro, nas variáveis CP e LAG, sendo o maior número 
de diferenças estatísticas encontrados na comparação dos resultados entre os suínos de 
Bacurituba e Pinheiro (COC, LAC, COF, LAF, CP e LAG), que quando analisados, pode-
se verificar que os suínos do município de Bacurituba obtiveram maior número de médias 
superiores em relação aos suínos estudados nos demais municípios, indicando animais de 
maior porte (COC 26,15; LAC 15,2 e LAF 10,95 cm), seguido dos suínos em São Bento; 
os de Pinheiro foram os de menor porte (COC 22,95; LAC 9,15; COF 13,2; LAF 9,35 e CP 
7,95 cm); exceto para as variáveis CP e LAG (Tabela 1). Para as alturas médias, houve 
diferença significativa (p<0,05) apenas para as variáveis AP (altura das pernas) e AG 
(altura da garupa) na comparação dos dados entre os suínos dos municípios de Bacurituba 
(39,5 e 52,4 cm, respectivamente) e Pinheiro (31,15 e 43,3 cm, respectivamente); e para 
AP entre os suínos dos municípios de São Bento (33,95 cm) e Bacurituba (39,5 cm). Para 
as mensurações de perímetro foi observado diferenças significativas (p<0,05), apenas para 
a variável PA (perímetro abdominal), entre os suínos estudados no município de São Bento 
(73,3 cm) e Pinheiro (85,9 cm). Para os índices zoométricos e peso estimado não foi 
observado diferenças significativas (p>0,05) entre os suínos estudados por município, 
exceto para ICE (índice cefálico) entre Bacurituba (91,57 %) e Pinheiro (65,55 %). Quanto 
às características de exterior nos suínos nativos do município de São Bento e Bacurituba e 
em 90% dos animais em Pinheiro, foi observado à predominância do perfil cefálico 
retilíneo e tipo de orelha ibérico (São Bento, 70%; Bacurituba 95%; Pinheiro, 60%). A 
presença de cerdas nos suínos estudados foi dominante no município de São Bento; em 
Bacurituba e Pinheiro, ambos, apresentaram 5% com cerdas raras. Na variável coloração 
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da pelagem dos suínos nativos, foi observada a predominância entre os municípios para o 
tipo preta (São Bento, 60%; Bacurituba, 55%; Pinheiro, 80%) seguida da arroxeada (20% 
São Bento ou Bacurituba), e pintada (São Bento, 10%; Bacurituba, 15%; Pinheiro, 10%) 
(figura 1a, b, c). Ao modelar os dados obtidos para estas variáveis (perfil cefálico, tipo de 
orelha, presença de cerdas e pelagem), verifica-se que a raça Monteiro é a que melhor 
representa o fenótipo dos suínos estudados na Baixada Maranhense. Para a variável 
número de tetas de suínos, observou-se que nos municípios de São Bento (90%) e 
Bacurituba (30%) houve a predominância de cinco pares e em Pinheiro (30%), seis pares. 
Foi verifica maior valor fenotípico para coloração de pernas e pés, do tipo escura nos 
suínos dos municípios de São Bento (60%) e Pinheiro (55%); e clara em Bacurituba (55%). 
Para coloração da mucosa à predominância da escura, entre os animais dos municípios 
estudados (São Bento, 40%; Bacurituba, 60%; Pinheiro, 55%). Nos criatórios de suínos dos 
municípios da Baixada Maranhense, foi verificado a presença de exemplares malelados 
(Figura 1d). Para o sistema de produção dos suínos, foi observado à predominância do 
sistema de criação ultra extensivo, e alguns criatórios em São Bento (25%) e Pinheiro 
(50%), com animais confinados. Quanto à quantidade de animais/criatório, no município 
de São Bento estes possuíam até 50 animais (50%) e mais de 150 (50%); em Bacurituba de 
50 a 100 (50%) e mais de 100 (50%); sendo no município de Pinheiro observado o menor 
número por criatório, onde não ultrapassaram 50 animais. A assistência técnica aos 
criatórios foi registrada em apenas 37,5% nos municípios estudados. A criação apenas de 
engorda de suínos esteve presente em 50% para ambos os criatórios do município de São 
Bento e Pinheiro. O maior tempo na criação de suínos foi observado em criatório do 
município de São Bento (75%, mais de 10 anos), seguido de Bacurituba (50%, mais de 10 
anos) e Pinheiro (50% de 5 a 10 anos). Nos criatórios do município de Pinheiro, a criação 
de suínos se detém para consumo e comercialização; no município de Bacurituba (50%) e 
São Bento (75%), os criadores apenas comercializavam os animais. A criação ultra 
extensiva reflete em perda de controle reprodutivo, onde a monta natural a campo está 
presente em 75% dos criatórios de suínos estudados (Figura 1e). A alimentação dos suínos 
confinados era constituída basicamente por grão de milho e/ou sobras da alimentação 
humana e a água vinda de poço artesiano; os animais explorados de forma ultra extensiva 
buscavam sua alimentação nos campo, consumindo vegetais, peixes, moluscos, a água 
diretamente de açudes e lagos de acordo com o período do ano. O manejo sanitário, através 
de medicamentos é rotineiro nos criatórios do município de Pinheiro; em São Bento (25%) 
e Bacurituba (50%) os proprietários afirmaram não utilizar medicamentos. Foi observado a 
presença de outros animais nos criatórios de suínos dos municípios de Bacurituba e 
Pinheiro; e 75% em São Bento; coabitando tanto com animais de companhia, para trabalho 
e/ou de produção (Figura 1f). Em todos os criatórios dos municípios da Baixada 
Maranhense, o destino de efluentes é a deposição diretamente no solo. Para as instalações, 
foi observado à frequência de 50% nos criatórios o uso de palha da palmeira do babaçu, 
como cobertura, sendo observado ainda o uso da telha de barro em 25% dos criatórios em 
São Bento e 50% em ambos os municípios de Bacurituba e Pinheiro. Quanto ao piso, os 
criatórios dos municípios de Bacurituba e Pinheiro foram predominantemente construídos 
de chão batido; em São Bento, 25% dos criadores utilizavam piso de cimento. Os materiais 
utilizados nas paredes dessas instalações são compostos pelo lenho de espécies vegetais da 
família das Palmáceas (Figura 1g). Os suínos nativos apresentaram infestação por 
Amblyomma cajennense, Haematopinus suis, Ctenocephalides canis e Tunga penetrans 
(Figura 2). Os suínos do município de Bacurituba apresentaram maior prevalência (período 
seco, 40% e período chuvoso, 100%) de infestação pelo A. cajennense, provavelmente por 
coabitarem nos campos com outros animais, já em Pinheiro houve menor numero de 
animais infestados (20%). Para os anopluras H. suis, observou-se no período seco a 



25 
 

Tabela 1. Estatística descritiva e comparação de médias das variáveis, que apresentaram 
diferença estatística, em tamanho corpóreo (cm), de suínos nativos, nos municípios de São 
Bento, Bacurituba e Pinheiro, Baixada Maranhense, pesquisa realizada de agosto de 2012 
a julho de 2013. 

Mensurações 
São Bento Bacurituba Pinheiro 

X ± DP X ± DP X ± DP 
(LI-LS) CV (%) (LI-LS) CV (%) (LI-LS) CV (%) 

COC - Comprimento da Cabeça  25,05 ± 3,29a 26,15 ± 1,85ab 22,95 ± 2,94ac 
 (19-33) 7,61 (22-29) 14,12 (19-29) 7,80 
LAC - Largura da Cabeça  10,75 ± 2,79a 12,7 ± 4,17ab 9,15 ± 1,68ac 
 (7-17) 3,85 (8-20) 3,04 (7-12) 5,44 
COF - Comprimento do focinho  13,9 ± 2,34a 15,2 ± 1,78ab 13,2 ± 2,34ac 
 (10-19) 5,93 (12-19) 8,55 (9-18) 5,65 
LAF - Largura do focinho  10,1 ± 1,87a 10,95 ± 1,75ab 9,35 ± 2,26ac 
 (7-14) 5,41 (8-14) 6,27 (7-16) 4,13 
CP - Comprimento do Pescoço  9,4 ± 2,35a 8,25 ± 1,37ac 7,95 ± 1,47bc 
 (6-14) 3,99 (6-11) 6,00 (6-11) 5,43 
LAG - Largura da garupa  10,15 ± 3,13a 12,35 ± 4,81ac 14,75 ± 5,99bc 
 (5-16) 3,24 (4-20) 2,57 (8-30) 2,46 
Letras minúsculas na horizontal não diferem entre si pela ANOVA e médias comparadas pelo Teste de 
Tukey-Kramer (P>0,05) - X= media DP= desvio padrão  CV (%)= coeficiente de variação LI= limite 
inferior LS= limite superior. 
 

presença apenas em São Bento (50%) e no período chuvoso em 80 e 30% dos animais em 
Bacurituba e Pinheiro, respectivamente. Foi observado ainda a presença de Collembola 
spp., indicador biológico do solo, em locais não cobertos das instações de criação ultra 
extensiva (Figura 2e).A análise coproparasitológica foi verificada presença de ovos da 
Ordem Strongyloidea, Strongyloides sp., Metrastongylus spp., Ascaris suum, Trichuris 
suis, Macracanthorhynchus hirudinaceus, oocistos de Eimeria spp., cisto de Entamoeba 
spp. e de Balantidium coli. nos suínos nativos dos municípios estudados (Figura 3). Os 
suínos apresentaram mono e poliparasitismo, tanto no período seco como no chuvoso. O 
método de Sedimentação Espontânea foi mais eficaz quando comparado ao de Flutuação, 
devido a presença de ovos de T. suis, Metrastrongylus spp., M. hirudinaceus, cistos de 
Entamoeba spp. e de B. coli nas amostras de fezes dos suínos examinados.  
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Figura 1. Suínos nativos, Baixada Maranhense: a – Pelagem Preta; b- Pelagem 
Arroxeada (avermelhada ou Castanha); c- Pelagem Pintada; d - Presença de mamelas; e 
– Cópula; f - Coabitação com outras espécies animais; g – Instalação (Centro de 
manejo). 

Figura 2. Fotomicrografias: a - Amblyomma cajennense; b - Haematopinus suis; c - 
Ctenocephalides canis; d - Tunga penetrans; e - Collembola sp.. 
 

 
Figura 3. Endoparasitas em microscopia ótica encontrados em suínos da Baixada Maranhense: a – 
Strongyloidea; b - Strongyloides sp., oocistos de Eimeria; d - Ascaris suum; e - Trichuris 
suis; f - Macracanthorhynchus hirudinaceus, spp.; g - Metastrongylus spp; h - Balantidium 
coli; i - Entamoeba spp.  
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A criação de coelhos (Oryctolaguscuniculus) destaca-se pelo rápido crescimento, alta 
fertilidade, precocidade reprodutiva e prolificidade, podendo desempenhar um papel 
importante na alimentação humana, pois contribui significativamente para o aumento na 
produção de carne, considerando-se principalmente a sua qualidade, que possui um alto 
valor proteico e um baixo nível de gordura e colesterol (SCAPINELLO et al., 2000; 
SANTOS et al., 2006). O rami (Boehmerianivea) é caracterizado como forrageira de 
natureza proteica, igualando-se ao teor encontrado em grãos de leguminosas e apresenta 
um bom potencial forrageiro com teor médio de 18,1% de proteína (BUFARAH et al., 
1986). Muitas espécies da flora maranhense, insuficientemente conhecidas possuem 
potencial como alimento forrageiro (PINHEIRO et al., 2005) ) dentre as espécies vegetais 
de ocorrência no estado, destacam-se a palmeira macaúba (Acrocomiaaculeata). O estudo 
teve como objetivo avaliar as folhas de A.aculeata e B.nivea como alimento forrageiro 
alternativo na alimentação de coelhos em crescimento para a avaliação do desempenho 
desses animais. A pesquisa foi conduzida na Unidade Experimental de Cunicultura – 
CCA/UEMA em São Luís - MA, no Campus Paulo VI. As folhas de A. aculeatae B. 
niveaforam destinadas ao Laboratório de Nutrição/ UEMA para análise da composição 
bromatológica realizada pelo método de Weende (VAN SOEST, 1967). A ração alternativa 
foi originária da associação dos fenos triturados de macaúbae rami na proporção 50:50 
(Figura 1a) e foi incorporada em diferentes níveis na dieta de coelhos sem padrão racial 
definido (SPRD) em crescimento, com peso vivo médio inicial de 900g (Figura 1b). Foi 
estabelecido um delineamento experimental inteiramente casualizado onde foi avaliado por 
um período de 40 dias o desempenho de 20 coelhos, de ambos os sexos, para as variáveis: 
consumo médio diário, ganho de peso diário, conversão alimentar e rendimento de carcaça. 
Os animais foram distribuídos em quatro tratamentos com cinco repetições: T1 - 100% de 
ração comercial; T2 - 75% de ração comercial + 25% de ração alternativa; T3 - 50% de 
ração comercial + 50% de ração alternativa e T4 - 25% de ração comercial + 75% de ração 
alternativa. O valor da matéria seca na ração alternativa foi de 91,87%. Os níveis de fibra 
em detergente ácido (FDA), fibra em detergente neutro (FDN) e proteína bruta (PB) na 
ração alternativa foram de 40,90%; 62,45% e 12,91%, respectivamente. O consumo médio 
diário da ração foi significativo (P<0,05) nos tratamentos T1 e T2 quando comparados com 
T3 e T4, fato que também foi verificado em T3, quando comparado ao T4. O ganho de 
peso nos tratamentos T1, T2 e T3 foram superiores (P<0,05) comparados com T4, mesma 
constatação foi verificada para conversão alimentar (Figura 2). Não houve significância 
(P>0,05) entre os tratamentos para o incremento no rendimento de carcaça (Tabela 1). A 
concentração de fibra presente na matéria seca dos fenos originários das espécies A. 
aculeata e B. nivea parece ser o fator que limita a substituição desses recursos forrageiros 
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em níveis superiores a 50% no que diz respeito à elaboração de dietas alternativas para 
coelhos em crescimento. 
 

 

 
Figuras 1- a) Aspecto visual do alimento alternativo envolvendo a mistura (50:50) dos 
fenos de B. nivea e de A. aculeata utilizada para alimentação de coelhos em fase de 
crescimento; b) Exemplares de coelhos (SPRD) em fase de crescimento, tratados com 
alimento forrageiro alternativo. 
 

Figura 2 - Médias de ganho de peso em grama por dia e conversão alimentar de coelhos 
em fase de crescimento. 
 
Tabela 1 - Rendimento de carcaça em coelhos sem padrão racial definido (SPRD), pós-
desmame, alimentados com ração forrageira alternativa de B. nivea e de A. aculeata. 

Tratamentos* Rendimento de Carcaça  
(%) 

T1 61,25a 
T2 62,20a 
T3  60,64a 
T4 59,55a 

CV % 2,51 
Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem entre si, pelo teste de Tukey (P< 
0,05). *T1 (100% ração comercial); T2 (75% de ração comercial + 25% de ração alternativa); T3 (50% de 
ração comercial + 50% de ração alternativa); T4 (25% de ração comercial + 75% de ração alternativa). 
 
Palavras Chave: Ração alternativa. Macaúba. Rami. Coelho. 
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O Estado do Maranhão apresenta grande potencial para o desenvolvimento da pecuária 
leiteira moderna. A bacia leiteira da Regional de Imperatriz, Maranhão, é formada pelos 
municípios: Amarante, Imperatriz, João Lisboa, Lageado Novo, Porto Franco, São João do 
Paraíso e Senador La Roque (INAGRO, 2007). No que se referem à sanidade do gado 
leiteiro no Estado do Maranhão avanços consideráveis ainda são esperados, principalmente 
ao que se refere a doenças infecciosas, como no caso da Diarréia Viral Bovina. A Diarréia 
Viral Bovina (BVD) é uma das doenças virais mais importantes dos bovinos (DIAS & 
SAMARA, 2003). É causada por um RNA vírus da família Flaviridae, gênero Pestivirus, 
espécies BVDV-1 e BVDV-2 (ICTV, 2000). Animais (PI) são fontes primárias de 
disseminação do vírus nos rebanhos (GROOMS, 2006), representam aproximadamente de 
2 a 5% da população bovina e são os maiores disseminadores do vírus nos rebanhos (VAN 
OIRSCHOT, 1998). Considerando a importância que a enfermidade possui dentro dos 
rebanhos bovinos, principalmente aqueles voltados à exploração leiteira, juntamente aos 
poucos dados epidemiológicos da ocorrência de BVD nos rebanhos do Maranhão, aliado a 
práticas deficiente e/ou inexistentes de sanidade nas propriedades leiteiras e a ausência de 
programas de assistência técnica especializada objetivou-se com este trabalho identificar 
animais persistentemente infectados (PI) no rebanho bovino leiteiro não vacinado, criado 
em regime semi-intensivo na Microrregião de Imperatriz, Maranhão. O número de 
amostras foi determinado utilizando cálculo estatístico, onde obtivemos um n=280 
amostras. As amostras foram coletadas através de punção da veia jugular, com agulhas 
descartáveis e sistema de vácuo, em tubos esterilizados, o soro foi separado do sangue total 
por centrifugação a 1.500 xg, durante 15 minutos. Em seguida, as amostras foram 
acondicionadas em tubos do tipo Eppendorf e estocadas a -20° C até a realização dos testes 
sorológicos. A identificação de animais persistentemente (PI) foi realizada mediante a 
técnica de ELISA-direto utilizando o Kit comercial IDEXX BVDV Ag/ Serum Plus® para 
a detecção de antígenos de BVDV em amostras de soro bovino. De acordo com os 
municípios em estudo, das 280 amostras de soro sanguíneo oriundas da bacia leiteira de 
Imperatriz, foram encontradas 3,9% (n=11) de animais reagentes, ou persistentemente 
infectados (PI) e 96,1% de animais negativos para o Vírus da Diarréia Viral Bovina, 
identificados através do teste de ELISA-direto, como demonstrado na Figura 1. Os 
resultados deste trabalho são superiores aos relatados por DIAS et al. (2012) em um estudo 
realizado com bovinos leiteiros no estado de Minas Gerais, onde a prevalência encontrada 
desses animais foi 2,63%. Em todos os municípios pesquisados foram encontrados animais 
PI. Dos 28 rebanhos estudados, 39,3% (n=11) apresentaram animais reagentes.  Esta 
frequência corrobora com REINHARDT et al. (2003), em uma pesquisa desenvolvida no 
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Chile, onde foram observados que 33,3% dos plantéis analisados apresentavam algum 
animal PI e o nível de prevalência dentro das fazendas variou de 0,7% e 1,0%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Gráfico da identificação de animais persistentemente infectados 
pelo BVDV através do Teste de ELISA-direto realizado na Regional de 
Imperatriz, 2013. 

 
 
A presença de bovinos reagentes ao teste de ELISA-indireto realizado na mesma região 
por CHAVES et al. (2010), com animais não vacinados, indica que há ou existiu o contato 
recente desses animais com o vírus ou por meio de animais PI ou de animais TI 
(transitoriamente infectado). De acordo com BROCK (2003) o animal PI é a principal 
forma de manutenção do BVDV nos rebanhos bovinos e, consequentemente, na natureza. 
Para o controle da BVD é essencial a detecção do animal PI no rebanho, pois segundo 
DIAS et al. (2010)  o diagnóstico desses animais com base somente em sinais clínicos 
sugestivos não é real, pois muitos são saudáveis e não manifestam qualquer suspeita 
clínica. De acordo com os resultados desta pesquisa há circulação viral e ainda a presença 
da principal fonte de infecção do rebanho, o animal PI, em mais de um terço dos rebanhos 
analisados. Dessa forma fica evidente a necessidade de outros trabalhos nesta temática, 
além da necessidade de conscientização da importância de eliminação destes animais nos 
rebanhos da Microrregião de Imperatriz, Maranhão. 
 
Palavras-chave: Vírus da Diarréia Viral Bovina, ELISA-direto, bovinos, Maranhão.  
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O caranguejo - Uçá, Ucides cordatus (LINNAEUS, 1763) é um crustáceo de mangue que 
pode ser encontrado em ambientes estuarinos onde escava suas galerias no sedimento não 
consolidado. Por apresentar um grande porte na fase adulta, essa espécie é apreciada como 
alimento em várias regiões brasileiras (HATTORI et al., 2003). Ele destaca-se por sua 
importância econômica e ecológica nos manguezais, bem como por sua abundância e 
extração. Este é um dos principais recursos extraídos dos mangues da Ilha de São Luís, 
sendo um produto bastante consumido pela população maranhense, possuindo grande 
importância econômica e social. Tendo o conhecimento disto, faz- se necessário avaliar 
este produto quanto às condições higiênico-sanitárias, físicos - químicas e nutricionais 
(PINHEIRO et al., 2004). O objetivo do trabalho foi pesquisar indicadores e 
Sthaphylococus sp. em amostras da sua carne comercializada nas feiras livres e mercados 
da cidade de São Luís – MA, especificamente determinar o Número Mais Provável (NMP) 
de Coliformes totais e a 45º C nas amostras de Caranguejo-Uçá (Ucides cordatus), 
quantificar bactérias heterotróficas aeróbias mesófilas, determinar a quantificação de 
bactérias do gênero Staphylococcus e pesquisar Staphylococcus coagulase positivo nas 
amostras de carne de Caranguejo-Uçá (Ucides cordatus). Foram colhidas 110 amostras, 
sendo 30 amostras em 3 mercados, totalizando 10 amostras em cada mercado e 80 
amostras, em 8 feiras livres, totalizando 10 amostras   em cada feira livre, localizados na 
cidade de São Luís. Após a colheita, as amostras foram identificadas e acondicionadas em 
caixas isotérmicas, em seguida, transportadas para o Laboratório de Microbiologia de 
Alimentos e Água do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do 
Maranhão- UEMA, onde foram analisadas. Para um melhor aproveitamento dos resultados 
as 110 amostras foram divididas em duas tabelas uma para mercados e outra para feira 
livres, as análise dos dados referentes às condições higiênico sanitárias para mercados e 
feiras apresentaram valores médios do Número Mais Provável (NMP) de Coliformes totais, 
Coliformes a 45°C e quantificação de bactérias heterotróficas aeróbias mesófilas e 
Staphylococcus sp. Regulamento da Diretoria Colegiada (RDC) n° 12 de 2001 da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (BRASIL, 2001). 
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Tabela 1: Média do Número Mais Provável (NMP) de Coliformes totais, Coliformes a 
45º C e Unidade Formadora de Colônia (UFC) de bactérias heterotróficas aeróbias 
mesófilas e Staphylococcus sp. em amostras de carne de caranguejo-uçá (Ucides 
cordatus) comercializadas em mercados públicos de São Luís-MA, 2012-2013. 

 
Mercado 

Coliformes totais 
NMP/g 

Coliformes a 45°C 
NMP/g 

Mesófilos 
UFC/g 

Staphylococcus sp. 
UFC/g 

 
1 

 
7,2 x 10² 

 
6,8 x 10²  

 
4,5 x 104  
 

 
1,5 x 105  

2 1,3 x 10³ 1,0 x 10³ 1,9 x 105 1,1 x 105 

3 5,4 x 10² 2,7 x 10²  1,0 x 104  1,9 x 105  
* Os resultados numéricos correspondem às médias de dez amostras coletadas em cada mercado. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Foi observado que 100% das amostras de carne de caranguejo-uçá apresentaram 
contaminação para Coliformes a 45°C (Tabela 1). Das 30 amostras comercializadas nos 
mercados analisados, 11 (36,66%) estavam fora do padrão estabelecido em legislação 
vigente que determina um limite de 5 x 10 NMP/g de Colifomes a 45°C (BRASIL, 2001). 
Lourenço et al. (2006) ao analisar microbiologicamente a carne de caranguejo 
comercializada  nos municípios de São Caetano de Odivelas e Belém-PA encontraram 40% 
das amostras analisadas fora dos padrões, resultados semelhantes aos deste estudo. A 
legislação vigente no Brasil, a RDC n° 12 (BRASIL, 2001), estabelece uma tolerância para 
Coliformes a 45 ºC na avaliação de amostras de moluscos bivalves, carne de siri e 
similares cozidos, temperados ou não, industrializados, resfriados ou congelados, sendo 
que 29 (36,25%) das amostras provenientes de feiras livres estavam impróprias para 
consumo. As análises bacteriológicas da carne do caranguejo “in natura” mostraram que 
100% das amostras do caranguejo-uçá apresentaram detecção de bactérias do grupo 

Tabela 2: Média do Número Mais Provável (NMP) de Coliformes totais, Coliformes a 45º 
C e Unidade Formadora de Colônia (UFC) de bactérias heterotróficas aeróbias mesófilas e 
Staphylococcus sp. em amostras de carne de caranguejo-uçá (Ucides cordatus) 
comercializadas em feiras de São Luís-MA, 2012-2013. 
Feiras Coliformes totais 

NMP/g 
Coliformes 45ºC 

NMP/g 
Mesófilos 

UFC/g 
Staphylococcus sp. 

UFC/g 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

4,7 x 102 

 

6,6 x 102 
 

2,6 x 102 
 

0,25 x 10 
 

1,8 x 103 
 

2,6 x 102 
 

2,9 x 101 

 
4,3 x 101 

1,6 x 10  
 

6,4 x 10²  
 

7,3 x 10²  
 

3,9 x 10  
 

1,3 x 10³  
 

1,0 x 10  
 

2,8 x 10²  
 

3,4 x 10  

1,0 x 104  
 
1,6 x 104  
 
6,4 x 104  
 
4,0 x 104  
 
2,1 x 104  
 
4,2 x 104  
 
4,7 x 104  
 
4,5 x 104  

1,1 x 105  
 

1,8 x 105  
 

1,4 x 105  
 

1,0 x 105  
 

1,0 x 105  
 

1,5 x 105  
 

1,8 x 105  
 

6,3 x 104  
* Os resultados numéricos correspondem às médias de dez amostras coletadas em cada mercado. 
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Coliformes totais, indicando falhas nas condições higiênicas de captura, processamento e 
manipulação. Foi observado que em 100% das amostras analisadas apresentavam 
contagens para bactérias heterotróficas aeróbias mesófilas, o que indica necessidade de um 
maior controle de qualidade na fabricação e comercialização desse produto. Houve 
também detecção de altas contagens de Staphylococcus sp., sendo que destas, todas foram 
pertencentes ao grupo dos Staphylococcus coagulase positivo, sendo consideradas 
impróprias para consumo e evidenciando falhas no processamento, manipulação e 
acondicionamento deste alimento, podendo gerar riscos para a saúde pública. 
 
REFERÊNCIAS 
 
HATTORI, G. Y.; PINHEIRO, M. A. A. Fertilidade do caranguejo de mangue Ucides 
cordatus (Linnaeus) (Crustacea, Brachyura, Ocypodidae), em Iguape (São Paulo, Brasil). 
Rev. Bras. Zool., Curitiba, v. 20, n. 2, p. 309-313, jun. 2003. 
 
LOURENÇO, L. F. H. OLIVEIRA, M. L.; PINTO, C. M. C.; PEREIRA, D. X. P. Análise 
físico-químicas e microbiológicas de carne de caranguejo-uçá, Ucides cordatus (Linnaeus 
1763), comercializada nos municípios de São Caetano de Odivelas e Belém, PA. Revista 
Higiene Alimentar, São Paulo, vol. 20, n. 142, p. 90-95, julho. 2006. 
 
PINHEIRO, M. A. A.; WUNDERLICH, A. C.; KRAUSS, J. M.; HATTORI, G.Y.; 
CHRISTOFOLETTI, R. A.; RODRIGUES, A. M. T.; LIN, C. F.; RODRIGUES, L. F. 
Projeto caranguejo: contribuição ao conhecimento biológico do caranguejo uçá na baía da 
Babitonga (SC). In: Vii Encontro Nacional De Educação Ambiental Em Áreas De 
Manguezal, Anais... Resumos, São Francisco do Sul, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 
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Atualmente, o Brasil detém o maior rebanho comercial bovino do mundo, destacando-se 
não somente pelo tamanho do rebanho, mas pelo potencial de crescimento devido 
aoincremento de conhecimentos nutricionais e genéticos aliados ao manejo, porem as 
condições ambientais incidem diretamente sobre os sistemas de produção, refletindo nas 
características produtivas dos rebanhos sendo necessário o uso de biotecnologias aplicadas 
à reprodução animal, dentre elas a produção de embriões in vitro (FERNANDES, 2001). 
Desta forma, objetivou-se com esse trabalho acompanhar o desenvolvimento dos oócitos 
bovinos para produzir embriões in vitro nos períodos seco e chuvoso. Onde obtemos 155 
ovários de fêmeas bovinas abatidas em abatedouros de São Luís – MA. Logo após o abate 
os ovários foram coletados e condicionados em garrafas térmicas contendo solução salina 
estéril a 0,9%, previamente aquecida à temperatura de 37°C, sendo que 78 ovários foram 
coletados no período seco e 77 no período chuvoso. Após o transporte dos ovários ao 
Laboratório de Reprodução Animal – UEMA, foi realizada a punção dos folículos antrais 
de 2 a 8mm com agulhas 40 x 12 (19G) e seringas de 5 mL e realizada a recuperação e 
seleção dos oócitos segundo a classificação de Lonergan (1992), onde obtemos um total de 
117 oócitos Grau I e II no período chuvoso e 103 oócitos grau I e II no período seco que 
passarão pelos processos de maturação in vitro, fecundação in vitro e cultivo in vitro. 
Quando avaliamos a taxa de clivagem no período chuvoso encontramos um valor que 
corresponde a 78,6% o que equivale a 92 oócitos de 117.  O mesmo foi observado quando 
avaliamos a taxa de clivagem no período seco o que correspondeu a 76,6% o que equivale 
a 79 oócitos fertilizados de 103. Esses valores corroboram com os encontrados por 
Katananiet al. (2002), pois quando trabalhou com oócitos coletados em diferentes estações 
do ano e submetidos à técnica de fecundação in vitro (FIV) não encontraram diferenças na 
taxa de clivagem. Durante o período chuvoso obtemos uma taxa de blastocistos 
correspondente a 78,2%, sendo que 58,3% correspondem aos blastocistos classificados 
como Grau I e II. Encontramos um valor de 16,6% referente a embriões que pararam no 
estágio de mórula e 8,3% se apresentaram degenerados (Tabela 1). 
 

 

Tabela 1: Qualidade e quantidades de oócitos obtidos no período chuvoso e embriões opôs 
cultivo in vitro. 

Qualidade dos 
Oócitos 

Numero 
Oócitos Clivados Mórula Blastocistos Degenerados 

Grau I 63 49 5 42 2 
Grau II 54 43 7 32 4 
Grau III 48 -- -- -- -- 
Grau IV 23 -- -- -- -- 

Degenerados 44 -- -- -- -- 
TOTAL 232 92 (78,6%) 12 (16,6%) 72 (78,2%) 6(8,3%) 
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Já quando avaliamos o período seco obtemos uma taxa de blastocistos correspondente a 
78,4%, sendo que 58,2% correspondem aos blastocistos classificados como Grau I e II. 
Encontramos um valor de 6,3% referente a embriões que pararam no estágio de mórula e 
15,1% se apresentaram degenerados (Tabela 2). 
 

 
As taxas de embriões que se desenvolveram a blastocistos no oitavo dia foram similares 
tanto para o período chuvoso quanto seco. Esses valores vão de encontro aos observados 
por Al-Katananiet al. (2002), onde quando avaliaram os embriões de vacas Holandesas ao 
oitavo dia observaram uma taxa maior de embriões para aqueles oócitos coletados durante 
os meses mais frios do ano quando comparado com os períodos quentes. Indica assim que 
em vacas holandesas a competência dos oócitos tem um declínio durante os meses de 
verão. Esses valores vão de encontro também aos encontrados por Rivera et al. (2000) 
onde observou que a qualidade dos oócitos tende a cair durante os meses de verão 
principalmente em animais B.taurus, fato que não ocorre em animais B.indicus. Sendo que 
o mesmo foi encontrado por Borges et al. (1998), quando observou o efeito da temperatura 
ambiente sobre o numero de embriões não viáveis e de oócitos recuperados de novilhas 
mestiças holandês-zebu (P<0,10), mas não sobre o numero total de estruturas e o numero 
de embriões viáveis. Observou-se que as fêmeas B. taurusapresentaram um declínio 
significativo da qualidade do oócito recuperado e da sua capacidade de desenvolvimento 
quando em altas temperaturas e umidade, o que não foi observado nas fêmeas B. indicus. 
Katayama et al.(2004) encontraram efeito do estresse por calor sobre a fertilidade de 
receptoras bovinas em programas de produção de embriões in vitro. 
 
Palavras - Chave: oócitos, aspiração, biotecnologia. 
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Tabela 2: Qualidade e quantidades de oócitos obtidos no período seco e embriões opôs 
cultivo in vitro. 

Qualidade dos 
Oócitos 

Numero 
Oócitos Clivados Mórula Blastocistos Degenerados 

Grau I 47 32 2 29 1 
Grau II 56 47 3 33 11 
Grau III 54 -- -- -- -- 
Grau IV 49 -- -- -- -- 

Degenerados 42 -- -- -- -- 
TOTAL 248 79 (76,6%) 5(6,32%) 62 (78,4%) 12 (15,1%) 
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O coqueiro (Cocos nucifera L.) é considerado uma das mais importantes fruteiras perenes 
cultivadas no Brasil (IBRAF, 2009), originária do Sudoeste Asiático (JERÔNIMO, 2012), 
encontra-se distribuída em mais de 90 países (AGRIANUAL 2009) ocupando uma área de 
271.663 ha distribuídos por todo território nacional em propriedades com até 10 ha 
(ARAGÃO et al, 2010; IBGE, 2012). Dentre os fatores que respondem pelos baixos 
índices de produtividade na cultura do coqueiro encontram-se o “ácaro da mancha anelar”, 
Amrineus cocofolius Flechtmann (Acari: Eriophyidae), que deprecia o valor do fruto e o 
“ácaro da necrose”, Aceria guerreronis Keifer, (Acari: Eriophyidae), responsável por 
perdas significativas da produção (FONTES; WANDERLEY, 2006). Os ácaros são 
artrópodes pertencentes à Classe Arachnida e à Sub-Classe Acari (HICKMAN et al., 
2003). Acari constitui um grupo grande de animais pequenos que apresenta o corpo 
geralmente oval, com pouca ou nenhuma diferenciação das duas regiões corporais, as 
formas jovens recém-eclodidas, chamadas de larvas, possuem apenas três pares de pernas e 
adquirem o quarto par após a primeira muda (TRIPLEHORN; JOHNSON, 2011), porém a 
família Eriophyidae persiste com os três pares de pernas até a fase adulta. Deste modo, 
trabalhos que relatem a acarofauna presente nessa palmeira se tornam de grande 
importância por proporcionarem conhecimento sobre os ácaros potencialmente danosos a 
essa cultura, bem como aqueles que desempenham papel importante como inimigos 
naturais de outros ácaros, insetos e plantas daninhas, ou como presas alternativas para 
diferentes grupos de predadores (FLECHTMANN; MORAES, 1999). O objetivo deste 
trabalho é estudar a acarofauna presente em diferentes cultivos de coqueiro (Cocos 
nucifera L.) no município de São Luís (MA). O trabalho foi realizado em dois locais de 
cultivo em São Luís - MA, na Associação dos Horticultores do Jardim São Cristovão II em 
cultivo solteiro e no Setor de Fruticultura do Instituto Federal do Maranhão – 
IFMA/Maracanã em sistema de policultivo. Todo material vegetal recolhido foi 
devidamente identificado e encaminhado ao Laboratório de Entomologia/ UEMA, para os 
procedimentos de extração dos ácaros. Foram realizadas coletas mensais, durante seis 
meses, no período de agosto de 2012 a janeiro de 2013. A extração dos ácaros encontrados 
nas folhas coletadas foi realizada através do método de lavagem das folhas. Posterior à 
lavagem e triagem dos ácaros, efetuou-se a montagem em lâminas de microscopia, com 
meio de Hoyer. A identificação dos exemplares montados foi realizada em microscópio 
estereoscópio óptico com contraste de fases utilizando-se chaves dicotômicas e trabalhos 
de revisão. Para avaliação dos dados foi utilizado o programa de análise faunística 
ANAFAU (MORAES et al., 2003), obtendo-se os parâmetros de Constância, Dominância, 
Frequência, Abundância, Índice de Diversidade e Uniformidade. Foram encontrados um 
total de 3.235 ácaros distribuídos entre os dois cultivos. No cultivo solteiro foi observado 
um total de 2874 ácaros. A família mais abundante nesse sistema foi a Tenuipalpidae com 
1816 indivíduos ou 63,82% do total de ácaros encontrados, seguida pela família 
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Tetranychidae com 758 espécimes (25,92%), ambas fitófagas, e pela família de ácaros 
essencialmente predadores Phytoseiidae com 243 espécimes (8,31%). Outras famílias 
encontradas em menor quantidade foram Tydeidae, Eriophyidae, Ascidae, Tarsonemidae, 
Bdellidae e Cheyletidae. A análise faunística classificou como superdominante, 
superabundante, superfrequente e constante as famílias Phytoseiidae, Tenuipalpidae, 
Tetranychidae e Tydeidae. No policultivo, a família mais abundante foi a Tetranychidae 
com 224 espécimes (62,05%), seguida pela família Tydeidae com 68 ácaros (18,84%). A 
família Phytoseiidae, considerada uma das mais importantes em estudos de controle 
biológico pelo seu potencial de predação de ácaros pragas, apresentou 45 (12,47%) 
indivíduos. Outras famílias encontradas em menor quantidade foram Cunaxidae, 
Stigmaeidae, Tarsonemidae e Tenuipalpidae. No sistema de policultivo, a análise 
faunística, considerou apenas a família Tetranychidae como superdominante, 
superabundante, superfrequente e constante.  No cultivo solteiro dos 243 espécimes da 
família Phytoseiidae, 60 eram machos, 48 formas jovens e 135 fêmeas adultas, todas 
identificadas e pertencentes à espécie Amblyseius largoensis (Muma) (Acari: 
Phytoseiidae). No sistema de policultivo foram encontrados 45 ácaros da família 
Phytoseiidae, destes 8 eram machos, 19 formas jovens e 18 fêmeas identificadas e 
pertencentes às espécies Amblyseius aerialis, A. largoensis e Euseius alatus (Acari: 
Phytoseiidae). A análise faunística dos fitoseídeos classificou as espécies A. aerialis e A. 
largoensis como dominante, comum, frequente e constante. No presente estudo, tanto em 
coqueiro solteiro quanto no sistema de policultivo, as regiões medianas e apicais das folhas 
concentraram a maior parte dos ácaros encontrados (Figura 1). 
 
Figura 1. Quantidade de ácaros coletados nos dois sistemas de cultivo do coqueiro 

distribuídos por região apical, mediana e basal de folhas, em São Luís, 2013. 
 
 

 
 

 
Palavras-chave: Acari, Cocos nucifera L., sistemas de cultivo. 
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No trópico úmido brasileiro ainda não foram superados os desafios tecnológicos, para o 
estabelecimento e a manutenção de sistemas agrícolas produtivos capazes de prover as 
famílias que residem no campo e se dedicam à agricultura, com alimentos saudáveis e 
nutritivos. O estado do Maranhão localizado neste trópico demonstra a necessidade de 
implantação de tecnologias apropriadas para a manutenção da fertilidade do solo, mas na 
maioria dos casos ocorre a implantação das técnicas não adequadas. Em conseqüência 
disto, para que essas famílias obtenham uma agricultura digna, comprometem-se ao uso 
das queimadas em conjunto com uso convencional e excessivo de fertilizantes, que após 
longos períodos neste sistema causam problemas no meio-ambiente, como a desertificação 
do solo, dificultando ainda mais a construção e manutenção da fertilidade, também não 
proporcionando uma segurança alimentar e uma produtividade adequada. Sabe-se que o 
aumento das doses de nitrogênio proporciona aumentos menores de produtividades, e, 
portanto menores eficiências de uso. Um fator importante na resolução desse problema é a 
otimização da eficiência de uso de nitrogênio – medida do ganho em produção por unidade 
de nutriente aplicado – deve ser buscada em cultivos de alta produtividade e com o uso de 
boas práticas agrícolas, um exemplo é plantio direto do milho cultivado em aleias. A 
introdução de produtos agrícolas biofortificados – variedades melhoradas que apresentam 
maiores conteúdos de minerais e vitaminas – complementará as intervenções em nutrição 
existentes (BOUIS, 1999). O objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho de uma 
variedade de milho biofortificado (QPM 473) cultivado em um agrossistema do trópico 
úmido e determinar se os tratamentos irão influenciar no aumento da produtividade e na 
eficiência de uso do nitrogênio. O trabalho foi conduzido no Assentamento Vila União, em 
chapadinha-MA. A variedade QPM (Quality Protein Maize) BR 473 foi semeada em 27 de 
janeiro de 2013, nas parcelas de 10 x 4 m. As leguminosas arbóreas foram podadas a 50 
cm de altura logo após o plantio do milho, e as combinações de biomassa foram ajustadas 
de acordo com os teores do elemento e as curvas de liberação dos nutrientes encontradas 
por Aguiar et al. (2010) e Moura et al. (2010), para garantir o aporte da mesma quantidade 
de N orgânico nos diferentes tratamentos (540 kg ha-1) no momento da distribuição 
superficial. Toda a área experimental foi adubada com 80 kg ha-1 de P2O5 na forma de 
superfosfato simples e 6,25 kg ha-1 de Zn na forma de sulfato de zinco. As parcelas que 
receberam adubação mineral nitrogenada e potássica foram fertilizadas com 40-40 kg ha-1 
de N-K2O nas formas de uréia e cloreto de potássio (KCl). O experimento foi delineado 
em blocos ao acaso, com quatro repetições e os seguintes tratamentos: S+L+U - sombreiro 
+ leucena + ureia; A+L+U - acácia + leucena + uréia; S+G+U - sombreiro + gliricídia + 
ureia; A+G+U - acácia + gliricídia+ ureia; S+L - sombreiro + leucena; A+L - acácia + 
leucena; S+G - sombreiro + gliricídia; A+G - acácia + gliricídia; U+U – ureia; Controle – 
cultivada em solo descoberto e sem adubação mineral. As análises da cultura do milho 
foram, a produtividade e o Índice de Colheita, já as concentrações de N foram 
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determinadas após a digestão com H2SO4-H2O2, segundo a metodologia de Tedesco et al. 
(1995) e, a partir da digestão foram determinados o índice de Colheita, Eficiência 
Agronômica do Nitrogênio Inorgânico e Orgânico, Eficiência de Recuperação do 
Nitrogênio Orgânico e Eficiência de Recuperação do Nitrogênio Inorgânico. Para a análise 
estatística foi utilizado o programa STATISTICA. Todos os dados obtidos foram 
submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas entre si pelo Teste de 
Tukey (p<0,05). A maior produtividade obtida nesse estudo foi, 4,12 Mg ha-1 no 
tratamento G+S+U, pois essa combinação de biomassa G+S é caracterizada com uma 
liberação contínua, mais lenta e sincronizada com as demandas da cultura, como observado 
por Moura et al. (2010), proporcionando a disponibilidade contínua e prolongada de N nas 
parcelas (SOUZA, 2013). Em relação a esses indicadores de produtividade os tratamentos 
que receberam para adubação sintética nitrogenada, possuíram uma diferença significativa 
tanto para os tratamentos U+U e Controle essa diferença deve-se ao fato da cobertura 
proporcionar melhorias nas características químicas, físicas e biológicas do solo, algo que é 
necessário para solos do tropico úmido, favorecendo assim o desenvolvimento radicular 
das culturas, diminuindo a lixiviação dos nutrientes, e essa cobertura associada à adubação 
mineral, tem resultado em maior disponibilidade de nitrogênio, fósforo e potássio para as 
culturas (Silva et al., 1985). O IC é um parâmetro genético, que não deve ser influenciado 
pelo aporte de N e expressa a capacidade da cultivar em converter a produção de fitomassa 
acima do solo em produto comercializável, com uma faixa ideal entre 0,5 e 0,6 para o 
milho, no trabalho apenas os Tratamentos G+S+U, L+S+U e G+A+U obtiveram um índice 
de colheita dentro dessa faixa (Tabela 1). Em relação à Eficiência Agronômica do 
Nitrogênio Inorgânico (EANI), o tratamento G+S+U foi igual a L+A+U, mas superior aos 
demais tratamentos, já o tratamento U+U foi igual aos tratamentos G+A+U, L+S+U, 
L+A+U (Tabela 2). O tratamento G+S+U obteve a maior produtividade nesse trabalho e, 
por isso, apresentou maior eficiência agronômica para o nitrogênio inorgânico (EANI), 
como a eficiência agronômica (EA), expressa o incremento na produtividade obtido por 
unidade de nutriente aplicado, esse parâmetro é um excelente indicador da viabilidade 
econômica da aplicação de fertilizantes em cultivos de determinadas culturas (ROBERTS, 
2008). Para a eficiência agronômica do Nitrogênio Orgânico (EANO), o tratamento com 
maior valor foi G+S, que diferiu somente do tratamento L+A, os demais tratamentos foram 
iguais à G+S e L+A (TABELA 2). Quanto a eficiência de recuperação do nitrogênio 
inorgânico (ERNI), os diferentes tratamentos não diferiram entre si (Tabela 2), 
demonstrando que grande parte do nitrogênio inorgânico aplicado foi recuperado, porém, o 
tratamento U+U foi inferior aos demais, e conseqüentemente, isso ocorreu pela falta de 
utilização de resíduos, que proporcionam maior proteção ao solo e melhor aração, 
aumentando assim a eficiência de recuperação e utilização de qualquer nutriente aplicado 
ao solo. A Eficiência de Recuperação do Nitrogênio Orgânico (ERNO) é considerado 
como um parâmetro importante para se avaliar o resultado de boas práticas agrícolas 
visando a adubação orgânica, sendo assim os resultados demonstraram que os tratamentos 
não diferiram e a recuperação do nitrogênio orgânico aplicado foi muito baixa (Tabela 2). 
Concluiu-se que as maiores produtividades ocorreram nos tratamentos que receberam 
biomassa vegetal e adubação sintética; a adubação mineral anexada a uma adubação 
orgânica torna-se uma pratica agrícola fundamental para um melhor rendimento de 
eficiência do nitrogênio, já que a eficiência de utilização desse nutriente na forma orgânica 
é muito baixa; o tratamento G+S+U foi superior em todos os parâmetros em relação aos 
demais tratamentos, demonstrando assim ser a melhor combinação para os cultivos de 
milho na região. 
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S = sombreiro; L = leucena; A = acácia; G = gliricídia; U= Úreia, as médias seguidas pela mesma letra não diferem 
estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Tabela 2: Eficiência Agronômica do N inorgânico (EANI), Eficiência Agronômica do 
Nitrogênio Orgânico (EANO), Eficiência de recuperação do Nitrogênio Inorgânico (ERNI) e 
do Orgânico (ERNO). 

Tratamentos EANI (Kg Kg -1) ERNI (%) 
G+S+U 20,10 a 93,68 a 
L+S+U 8,70 b 73,69 a 
G+A+U 8,54 b 71,52 a 
L+A+U 14,11 ab 90,19 a 

U+U 5,26 b 31,26 b 
 EANO (Kg Kg -1) ERNO (%) 

G+S 7,58 a 25,32 a 
L+S 6,04 ab 19,26 a 
G+A 5,68 ab 25,18 a 
L+A 4,84 b 21,72 a 

CONTROLE - - 
S = sombreiro; L = leucena; A = acácia; G = gliricídia; U= Úreia, as médias seguidas pela mesma letra não diferem 
estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Tabela 1: Produtividade e índice de colheita (IC) da cultivar BR 473. 
Tratamentos Produtividade Índice de colheita (IC) 

 (Kg Ha) (Kg Ha) 
G+S+U 4,12 a 0,55 a 
L+S+U 3,29 ab 0,52 a 
G+A+U 3,06 bc 0,50 a 
L+A+U 2,65 bc 0,40 ab 

G+S 2,31 c 0,47 a 
L+S 2,50 bc 0,38 ab 
G+A 2,29 c 0,37 ab 
L+A 1,38 d 0,24 bc 
U+U 0,60 de 0,20 bc 

CONTROLE 0,13 e 0,05 c 
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O Brasil possui cerca de 180 milhões de hectares de pastagem, dos quais metade estão em 
algum estágio do processo de degradação. Na região do Cerrado é estimada uma área de 45 
a 50 milhões de hectares, sendo que 80% já se encontram em algum estagio de degradação. 
A baixa disponibilidade de nutrientes na exploração da pastagem é seguramente um dos 
fatores que mais interferem tanto no nível de produtividade como na qualidade na 
forragem. O uso de corretivos e fertilizantes em pastagens eleva a capacidade suporte e 
desacelera o processo de degradação das pastagens. Vários foram e tem sido os estudos de 
diversos autores ao longo dos anos sobre reposta das forrageiras à adubação, 
principalmente avaliando fósforo, nitrogênio e potássio, sobre a produção de gramíneas e 
leguminosas. O presente trabalho teve por objetivo determinar a produtividade de 
diferentes pastagens em função de diferentes tipos e doses de adubos nitrogenados. O 
experimento foi conduzido em propriedade do Comando da Aeronáutica, nas proximidades 
do Aeroporto de Imperatriz/MA. O preparo da área foi de forma convencional com duas 
arações e em seguida procedeu-se a semeadura das espécies de gramíneas, Brachiaria 
brizantha cv. Marandu (Braquiarão), Panicum maximum cv. Massai (Massai) e Panicum 
maximum cv. Mombaça (Mombaça). O delineamento utilizado foi blocos ao acaso em 
esquema de parcelas subdivididas, com quatro repetições. Foram avaliadas as seguintes 
características morfogênicas: taxa de aparecimento foliar (TApF); taxa de alongamento 
foliar (TAlF); taxa de alongamento de colmo (TAlC) e taxa de senescência foliar (TSF). E 
as características estruturais e agronômicas avaliadas foram: número de folhas aparecidas 
(NFA); número de folhas vivas (NFV); número de folhas totais (NFT); comprimento 
médio da lâmina foliar (CMLF); densidade populacional de perfilhos (DPP); altura média 
(AL); disponibilidade total de matéria seca (DTMS); relação lâmina foliar: colmo (RLC) e 
índice de área foliar (IAF). Os dados referentes ao efeito das doses crescentes de adubos 
nitrogenados convencional e protegido sobre as gramíneas estudadas encontram-se no 
Quadro 01. Sobre a TApF verificou-se efeito quadrático (P<0,001) das doses de NC e NP 
nas gramíneas estudadas. Para o Braquiarão (BR) observou-se valores de 0,081 
folha.perfilho-¹.dia-¹ (sem adubação nitrogenada), 0,099 folha.perfilho-¹.dia-¹ (250 kg.ha-¹ 
de NP) e 0,104 folha.perfilho-¹.dia-¹ (250 kg.ha-¹ de N convencional). O capim Massai 
(MS) apresentou maior valor de 0,070 folha.perfilho-¹.dia-¹ para N convencional (NC) e N 
protegido (NP) na dosagem de 100 kg.ha-¹. Os valores da TApF para o capim Mombaça 
(MB) no período de estudo variaram de 0,077 a 0,097 folha.perfilho-¹.dia-¹, para as dose de 
0 a 250 kg.ha-¹ de NC e NP. A TAlF foi influenciada pela adubação NC e NP (P<0,01). 
Verificou-se efeito quadrático (P<0,001) sobre as doses de NC e NP para os capins BR e 
MS, e MB. Com valores máximos de 13,39, 10,36 e 15,3 para BR, MS e MB, 
respectivamente com adubação NC. A TAlC Verificou-se efeito quadrático (P<0,001) das 
doses de N sobre a taxa de alongamento do colmo para BR e MB com adubação NC, e 
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para BR e MS com adubação NP. E efeito quadrático (P<0,001) para MS e MB para NC e 
NP, respectivamente. A TAlC variou de 3,57 a 4,84, 1,23 a 1,37 e 2,16 a 3,49 para BR, MS 
e MB, respectivamente com adubação NC, e 3,24 a 4,10, 1,22 a 1,43 e 2,56 a 3,49 para 
BR, MS e MB, respectivamente com adubação NP. A TSF foi influenciada pela adubação 
nitrogenada (P<0,00). Verificou-se comportamento quadrático para a TSF durante o 
período estudado, verificando-se valores máximos de 5,33, 5,46 e 7,25 para BR, MS e MB, 
respectivamente. Verificou-se efeito (P<0,001) das doses de N sobre o NFA, apresentando 
comportamento quadrático em respostas as doses de N. Os valores estimados variaram de 
0,55 a 0,73 folhas.perfilho-¹.período-¹ (BR), 0,36 a 0,49 folhas.perfilho-¹.período-¹ (MS) e 
0,51 a 0,57 folhas.perfilho-¹.período-¹ (MB) para adubação NC nas doses de 0 a 250 kg.ha-
¹. E valores de 0,57 a 0,57 folhas.perfilho-¹.período-¹ (BR), 0,36 a 0,49 folhas.perfilho-
¹.período-¹ (MS) e 0,51 a 0,58 folhas.perfilho-¹.período-¹ (MB) para adubação NP nas 
doses de 0 a 250 kg.ha-¹. O comportamento do NFT foi observado efeito (P<0,001) 
quadrático das doses de N, sendo que houve maior incremento para a maior dose aplicada 
(250 kg.ha-¹) com adubação NC nos capins MB (17%) e MS (31%), enquanto que com a 
adubação NP somente o capim MB (40%) apresentou incremento considerável para mesma 
dosagem, em comparação com os tratamentos testemunhas utilizado no experimento. 
Verificou-se efeito (P<0,01) da adubação nitrogenada sobre o CMLF para os dois adubos 
utilizados, onde o ponto de máximo valor de 26,81 e 33,18 mm.lâmina.foliar-¹ para a dose 
de 250 kg.ha-¹ de N para o adubação NC e NP, respectivamente. O DPP foi verificado 
efeito quadrático (P<0,001) das doses de N sobre a DPP, sendo os máximos valores de 245 
(BR), 393 (MS) e 354 (MB) perfilhos.0,60m-² para as doses de 250, 250 e 0 kg.ha-1 de 
NC, respectivamente. E 234 (BR), 389 (MS) e 359 (MB) perfilhos.0,60m-² para a dose de 
250 kg.ha-1 de NP. Verificou-se efeito (P<0,01) da adubação nitrogenada sobre o AL para 
os dois adubos utilizados, onde o ponto de máximo valor de 39,6 (MB) e 47,5 (MB) cm de 
altura para a dose de 100 e 250 kg.ha-¹ de N para a adubação NC e NP, respectivamente. A 
avaliação do comportamento da DTMS em função das doses crescentes de adubação NC e 
NP foi verificada efeito quadrático (P<0,05) para a DTMS. O capim BR apresentou valores 
máximos de 4,12 e 4,38 ton de MS.ha-¹ para dose de 250 kg.ha-¹ com adubação 
nitrogenada convencional e protegida, respectivamente, e para mesma dosagem obteve 
densidade volumétrica de 109, 55 e 109,60 kg.ha-¹.cm-¹, para NC e NP, respetivamente. 
Valores máximos de 3,35 (MS) e 4,89 (MB) ton de MS.ha-¹ para maior dose utilizada com 
adubação NC, e densidade volumétrica de 115,0 (MS) e 113,8 (MB) kg.ha-¹.cm-¹. Para 
adubação NP com maior dose utilizada foi obtido valores máximos de 3,71 (MS) e 4,96 
(MB) ton de MS.ha-¹, e densidade volumétrica de 115,00 (MS) e 113,8 (MB) kg.ha-¹.cm-¹. 
A avaliação do comportamento da RLC em função das doses crescentes de adubação NC e 
NP foram decrescentes (P<0,01). As equações apresentaram comportamento quadrático 
negativo, sendo que a máxima dose aplicada para os dois tipos de adubos apresentaram os 
menores pontos de RLC. Onde a adubação NC apresentou uma diminuição de 47% (BR), 
57% (MS) e 57% (MB) da RLC em comparação com a gramínea não adubada. Verificou-
se efeito significativo (P<0,01) da adubação nitrogenada sobre o IAF, comportamento 
quadrático. Os capins BR, MS e MB apresentaram valores máximos de 5,3, 2,9 e 4,3, 
respectivamente, para adubação NC na dose máxima de 250 kg.ha-¹. A adubação NP 
apresentou valores de 5,5 (BR), 3,3 (MS) e 4,7 (MB) para dose de 250 kg.ha-¹. Conclui-se 
que a adubação nitrogenada influenciou de forma positiva as características morfogênicas, 
estruturais e agronômicas das espécies gramíneas estudadas. E a dose e adubo que 
proporcionaram melhor produtividade de matéria seca foi a 250 kg.ha-¹ para adubação NP, 
a adubação NC também apresentou boa produtividade, porém o melhor adubo deve-se 
levar em conta o custo/benefício da região onde se fará aquisição do produto. 
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Quadro 01 - Efeito das doses crescentes de adubos nitrogenados convencional e protegidos sobre 
as gramíneas Braquiarão (BR), Massai (MS) e Mombaça (MB). 

Avaliação Equação de Regressão R² 
N convencional (NC) N protegido (NP) NC NP 

TApF 
BR= 9E-07X² - 0,0001X + 0,0815 
MS= -8E-07X² + 0,0002X + 0,0526 
MB= 3E-07X² + 0,0001X +0,0881 

BR= 3E-07X² - 1E-05X + 0,0812 
MS=-9E-07X² + 0,0002X + 0,053 
MB=7E-07X² + 0,0001X +0,0883 

BR=0,9764 
MS=0,9101 
MB=0,9947 

BR=0,9897 
MS=0,8178 
MB=0,9692 

TAlF 
BR= 4E-05X² - 0,0039X + 12,098 
MS= 4E-05X² + 0,0072X + 9,5315 
MB= -4E-02X² + 0,0534X +12,257 

BR=3E-05X² - 0,0095X + 13,153 
MS=-2E-05X² + 0,0095X + 9,5209 
MB=-1E-04X² + 0,0396X +12,388 

BR=0,9322 
MS=0,9701 
MB=0,9895 

BR=0,9944 
MS=0,9553 
MB=0,8949 

TAlC 
BR= 4E-05X² - 0,0053X + 3,6352 
MS= 2E-05X² + 0,0013X + 2,4612 
MB= -4E-06X² + 0,0016X +1,2312 

BR=4E-05X² - 0,0087X + 3,594 
MS=7E-06X² + 0,001X + 1,213 
MB=-1E-05X² + 0,0071X +0,9974 

BR=0,8508 
MS=0,6199 
MB=0,9956 

BR=0,9543 
MS=0,8336 
MB=0,9974 

TSF 
BR= -1E-04X² - 0,0263X + 3,6169 
MS= 2E-05X² + 0,0021X + 3,4757 
MB= -3E-05X² + 0,0162X +4,0913 

BR= 1E-05X² - 0,0047X + 3,5718 
MS= -2E-05X² + 0,005X + 3,5532 
MB= 5E-05X² + 0,0013X +4,1412 

BR=0,9662 
MS=0,9554 
MB=0,6288 

BR=0,9986 
MS=0,8618 
MB=0,8574 

NFA 
BR= 6E-06X² - 0,0009X + 0,5705 
MS= -7E-06X² + 0,002X + 0,3619 
MB= -9E-07X² + 0,0004X +0,5104 

BR= 1E-06X² - 0,0002X + 0,5702 
MS=-7E-06X² + 0,0016X + 0,3684 
MB=-8E-07X² + 0,0005X +0,9444 

BR=0,9759 
MS=0,9976 
MB=0,8503 

BR=0,9523 
MS=0,811 
MB=0,9444 

NFV 
BR= 4E-02X² - 0,0484X + 5,2016 
MS= 7E-05X² + 0,0187X + 2,5467 
MB= -5E-05X² + 0,0118X +3,5874 

BR= -5E-05X² - 0,0113X + 5,0047 
MS=1E-05X² + 0,0027X + 2,6091 
MB=-6E-05X² + 0,0183X +3,613 

BR=0,8914 
MS=0,9935 
MB=0,7798 

BR=0,9237 
MS=0,9297 
MB=0,7583 

NFT 
BR= -7E-05X² - 0,0154X + 4,0912 
MS= 9E-06X² + 0,0018X + 3,9204 
MB= 3E-05X² + 0,0029X +4,7542 

BR= 3E-05X² - 0,0097X + 4,0319 
MS=-1E-06X² + 0,0027X + 3,8921 
MB=6E-05X² + 0,0068X +4,6868 

BR=0,9688 
MS=0,7454 
MB=0,7207 

BR=0,9342 
MS=0,8223 
MB=0,8048 

CMLF 
BR= 8E-08X² - 0,0079X + 24,198 
MS= 9E-05X² + 0,0144X + 19,061 
MB= -4E-04X² + 0,107X +24,512 

BR= 1E-05X² - 0,0019X + 26,307 
MS= -3E-05X² + 0,0189X+ 19,042 
MB=-4E-03X² + 0,0793X +24,776 

BR=0,9356 
MS=0,9688 
MB=0,9897 

BR=0,9937 
MS=0,9561 
MB=0,895 

DPP 
BR= 0,00027X² - 0,2747X + 140,98 
MS= 0,0065X² - 1,0747 + 230,54 
MB= 0,0022X² + 0,8184X + 249,07 

BR= 0,0011X² - 0,1247X + 135,36 
MS=0,0034X² + 0,1174X + 212,51 
MB= 0,0044X² + 0,6844X +255,18 

BR=0,9511 
MS=0,6950 
MB=0,7932 

BR=0,9569 
MS=0,9771 
MB=0,9942 

AL 
BR= 1E-05X² - 0,0111X + 26,719 
MS= -3E-05X² + 0,0162X + 18,102 
MB= -0,0001X² + 0,0189X +39,782 

BR= -0,0002X² - 0,0375X + 26,61 
MS= 7E-05X² + 0,0059X + 18,192 
MB= 0,0002X² + 0,0194X +40,416 

BR=0,9949 
MS=0,8641 
MB=0,8042 

BR=0,9398 
MS=0,8222 
MB=0,8095 

DTMS 
BR= -6E-06X² - 0,006X + 3,0312 
MS= 6E-06X² + 1E-05X + 2,9889 
MB= 2E-05X² + 0,0015X +3,8055 

BR= -3E-06X² - 0,006X + 3,0472 
MS= 1E-05X² + 0,0002X + 2,9901 
MB= 3E-05X² + 0,002X +0,3,803 

BR=0,9810 
MS=0,9584 
MB=0,9984 

BR=0,9997 
MS=0,9869 
MB=0,9996 

RLC 
BR= 5E-05X² - 0,0236X + 6,0878 
MS= -5E-05X² + 0,0039X + 4,7147 
MB= -5E-05X² + 0,0039X +7,2409 

BR= 4E-06X² - 0,0143X + 6,6041 
MS= 2E-05X² + 0,0175X + 4,9682 
MB=-2E-05X² + 0,0005X +7,7575 

BR=0,9897 
MS=0,9885 
MB=0,9997 

BR=0,9963 
MS=0,9754 
MB=0,9993 

IAF 
BR= 3E-05X² - 0,004X + 2,6067 
MS= 6E-06X² + 0,0053X + 1,2023 
MB= 3E-06X² + 0,0038X +3,1183 

BR= 6E-06X² - 0,0099X + 2,609 
MS= 2E-06X² + 0,0083X + 1,1707 
MB= 2E-05X² + 0,0053X +3,0585 

BR=0,9996 
MS=0,9999 
MB=0,9827 

BR=0,9993 
MS=0,9874 
MB=0,9798 
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ACOMPANHAMENTO DE MUDAS DE Morinda citrifolia CULTIVADAS EM 
CAMPO SUBMETIDAS A DIFERENTES TIPOS DE ADUBAÇÕES 
 
Orientado: Gustavo Gurgel MOREIRA – Bolsista PIBIC/CNPq 
Acadêmico do curso de Engenharia Agronômica – CCA/UEMA 
 
Orientador: Fabricio de Oliveira REIS  
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A Morinda citrifolia, normalmente conhecida por noni, é uma pequena árvore da família 
das Rubiaceae, originária do Sudeste da Ásia, tendo sido difundida pelo homem através da 
Índia, e do Oceano Pacífico até as ilhas da Polinésia Francesa, onde se situa o Taiti. 
(WANG et al., 2002).Os cultivos comerciais de noni podem ser encontrados no Taiti, 
Havaí e outros países da Polinésia, onde se fabricam a maioria dos sucos comercializados 
no mundo. Como não existe cultivares selecionados, a exploração comercial de noni dá-se 
a partir de plantas originadas de sementes. Pertencente à família Rubiaceae, mesma do 
cafeeiro, essa frutífera possui arquitetura de copa similar ao sistema radicular, sendo que a 
planta adulta atinge de 3 a 10 m de altura e permanece enfolhada o ano todo. Dependendo 
da origem do material ou do local de cultivo, as plantas podem não desenvolver uma copa 
típica e permanecem com aspecto arbustivo (TOMBOLATO et al., 2005). 
Tradicionalmente, as culturas vêm sendo cultivadas sob fertilização convencional, 
entretanto, ultimamente em função da exigência do consumidor por produtos livres de 
insumos sintéticos, o homem vem buscando alternativas dentro de uma agricultura 
ecológica, priorizando a qualidade do produto, amenizando o nível de contaminações do 
solo, água, planta, homem e todos os organismos vivos componentes dos agroecossistemas 
(ALVES et al., 2001).  Além disso, a utilização de insumos alternativos pode ser uma 
opção, que pode constituir uma alternativa para o produtor aumentar a rentabilidade de 
exploração (MOTTA et al., 2008). Assim nas últimas décadas, tem se aumentado 
consideravelmente o uso de fertilizantes orgânicos disponíveis no campo em substituição 
parcial e, às vezes, até total aos minerais de preços elevados, dentre esses insumos 
orgânicos (DINIZ, 2009). Por ser uma cultura de introdução recente no Brasil, dados sobre 
exigências nutricionais e manejo ainda são escassos. Portanto, o presente trabalho 
objetivou avaliar o desenvolvimento de plantas de noni em campo fertilizadas com 
adubação orgânica e mineral, com mudas propagadas por sementes e estacas. O 
experimento foi desenvolvido na Fazenda Escola São Luís, localizada na Universidade 
Estadual do Maranhão (UEMA). O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao 
acaso, constando de 5 blocos e 6 tratamentos, totalizando 30 parcelas experimentais. Os 
tratamentos consistiram na aplicação de composto orgânico, adubo sintético NPK e 
tratamento controle em mudas com os dois tipos de propagação. A avaliação do 
desempenho do noni foi realizada com a análise de 4 variáveis: Teor de clorofila, obtido 
por meio de um medidor portátil de clorofila SPAD; Diâmetro do caule, obtido por 
intermédio de um paquímetro digital; Altura das mudas e número de folhas. Todos os 
resultados foram submetidos à análise estatística pelo teste de Tukey (5% de 
probabilidade) e estão representados nas tabelas a seguir: 
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TABELA 1. Comparação das médias do teor de clorofila aplicando-se Teste Tukey (5% de 
probabilidade). 

 
DMS = 4,10  
CV% = 3,69% 
 
 
 
 
 

FIGURA 1. Teor de Clorofila nas folhas de noni entre o período de Outubro de 2012 e 
Julho de 2013 localizadas em São Luís. 
 

TABELA 2. Comparação das médias do número de folhas aplicando-se Teste Tukey (5% 
de probabilidade). 
 

 
DMS = 21.29 
CV% = 37,42% 
 

 
 
 
TABELA 3. Comparação das médias do diâmetro do caule aplicando-se Teste Tukey (5% 
de probabilidade). 
 
 
 
DMS = 7,42 
CV% = 24,89% 
 
 
 

  Tratamento Médias 
T1SC 49,77 b 
T2SN 61,14 a 
T3SO 57,45 a 
T4EC 49,78 b 
T5EN 60,46 a 
T6EO 57,21 a 

Tratamento Médias 
T1SC 19.28 a 
T2SN 38.86 a 
T3SO 22.74 a 
T4EC 27.66 a 
T5EN 30.61 a 
T6EO 32.34 a 

Tratamento Médias 
T1SC 11.49 a 
T2SN 16.21 a 
T3SO 12.87 a 
T4EC 15.82 a 
T5EN 18.27 a 
T6EO 15.26 a 
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TABELA 4. Comparação das médias da altura das mudas aplicando-se Teste Tukey (5% 
de probabilidade). 
 
 
 
DMS = 24,32 
CV% = 24,78% 
 
 
 
 
As mudas adubadas com fertilizante sintético e orgânico, independente da propagação, 
apresentaram resultados estatisticamente significativos quanto ao teor de clorofila (Tabela 
1) em relação ao tratamento controle.  Submetidos ao teste de Tukey a 5% de 
probabilidade (Tabelas 2, 3 e 4), as médias dos tratamentos referentes ao número de folhas, 
diâmetro do caule e altura das mudas indicaram que nenhum dos tratamentos diferiu 
estatisticamente entre si. Em relação às variáveis analisadas, o adubo orgânico mostrou-se 
com a mesma eficiência do adubo sintético, evidenciando, assim, o potencial da utilização 
desse adubo natural. Portanto, o emprego do composto orgânico como fertilizante é um 
manejo viável nutricionalmente e economicamente para a cultura do noni. Em relação à 
propagação, o noni mostrou uma versatilidade considerável, apresentando um elevado grau 
de pegamento tanto por sementes quanto por estacas. 

 
Palavras-Chaves: Adubação mineral; Adubação orgânica; Morinda citrifolia L. 
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Tratamento Médias 
T1SC 63.91 a 
T2SN 81.63 a 
T3SO 70.11 a 
T4EC 77.06 a 
T5EN 83.71 a 
T6EO 75.20 a 
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O abacaxi Turiaçu é uma variedade nativa cultivada exclusivamente no município de 
Turiaçu-MA, que sofre grande influência do clima quente e úmido amazônico e dista cerca 
de 220 km da capital São Luis. Segundo Aguiar Júnior (2010) o fruto de abacaxi cv. 
Turiaçu pesa em media 1,561 kg, possui cor da casca e polpa amarelada, e frutos nos 
formatos cônico e cilíndrico e com um diâmetro mediano de 10,02 cm. De modo geral, o 
abacaxi comercial é considerado um fruto não climatérico, já que sua taxa de respiração 
diminui ao longo do tempo quando ainda está na planta, e após a colheita sofre apenas 
pequenas mudanças metabólicas, isto se deve à sua baixa reserva de amido, portanto, após 
a colheita há pouca ou nenhuma transformação de amido em açúcar, significando que não 
há amadurecimento nesta fase (CUNHA, 2003). Atualmente, a safra do abacaxi Turiaçu 
encontra-se concentrada durante um período muito curto, o plantio se dá entre os meses de 
fevereiro e abril, acumulando a colheita durante os meses de agosto, setembro e outubro, 
desta forma, o rendimento do produtor familiar se torna instável e, o fruto tem curta oferta 
no mercado durante o ano. Outro agravante na produção local é a colheita do fruto em um 
estádio de maturação bastante avançado, o que influi diretamente em seu tempo de 
prateleira e qualidade comercial, já que o transporte do fruto até os centros comerciais não 
o favorece. Estendendo-se a época de plantio pode-se ofertar frutos por um período mais 
prolongado no mercado e com preços mais compensadores. Ante ao exposto, a presente 
pesquisa objetiva avaliar a qualidade do fruto de abacaxi cv. Turiaçu cultivado em 
diferentes épocas de plantio e avaliar a vida útil dos frutos armazenados sob ambiente 
controlado, visando alongar a oferta de frutos no mercado, reduzir o nível de perdas e 
oferecer maior segurança aos produtores na comercialização. O experimento foi conduzido 
na Comunidade Rural de Serra dos Paz, localizado a 18 km da sede de Turiaçu, na 
propriedade do Sr. José Paz, no município de Turiaçu, MA, situado na Microrregião do 
Gurupi, Noroeste do Estado, e que dista em torno de 220 km da capital São Luís. O 
experimento foi instalado em área comercial onde já havia sido realizado um primeiro 
ciclo de cultivo de abacaxi (2010-2011). O plantio foi realizado sempre no 15º dia do mês 
correspondente a cada época (fevereiro a julho de 2012), utilizando-se mudas do tipo 
filhote, sadias, provenientes do próprio local, com dimensões entre 30 e 40 cm de 
comprimento, sendo realizado manualmente em covas individuais, protegendo-se a roseta 
foliar para evitar a entrada de solo. A parcela experimental é constituída de 70 plantas, 
sendo 5 fileiras de 4,0 m de comprimento, com 14 plantas por fileiras. A área útil para 
efeito das avaliações biométricas da planta, colheita e de qualidade dos frutos é constituída 
das três fileiras centrais, descontando-se as bordaduras, resultando em 36 plantas. Adotou-
se o espaçamento em fileiras simples de 1,0 m x 0,30 m, gerando uma densidade de 33.333 
plantas/ha, baseado em recomendações de AGUIAR JÚNIOR & ARAUJO (2009). Para 
frutos, na determinação da época de plantio, foi adotado delineamento experimental em 
blocos ao acaso, com 4 repetições e 6 tratamentos, e na determinação de maturação pós-
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colheita, serão arranjados em esquema fatorial 11x3, correspondentes a 11 períodos de 
armazenamento e 3 épocas de plantio (fevereiro, abril e junho), todos submetidos a 
ANOVA e teste de Tukey ao nível de 5%, no software Assistat 7.6 beta, além de serem 
submetidos a análise de regressão.  No caso de plantas, o delineamento utilizado foi em 
blocos ao acaso com 6 tratamentos (épocas) e 4 repetições, submetidos a ANOVA e teste 
de Tukey ao nível de 5%, no software Assistat 7.6 beta. Visando determinar a qualidade 
pós-colheita e o tempo de prateleira dos frutos, serão avaliadas características físicas e 
químicas dos frutos. A época de plantio exerceu influência significativa no número de 
folhas aos 14 meses após o plantio, de modo que as plantas correspondentes às três 
primeiras épocas apresentaram-se com um número significativamente maior do que 
aquelas pertencentes às três últimas épocas de plantio (Tabela 1). Para a característica 
massa seca da planta, as plantas da época de plantio fevereiro apresentaram-se com massa 
seca superior somente às plantas das épocas de plantio maio e julho, sendo estas 
estatisticamente iguais às plantas das épocas março, abril e junho. Quanto a massa seca do 
caule, as plantas correspondentes às épocas de plantio abril, mostraram-se com massa igual 
às épocas fevereiro e março, mas, superior às demais. O desenvolvimento do caule de 
abacaxi está relacionado com a quantidade de reserva acumulada em seus órgãos, bem 
como está diretamente ligado a quantidade e/ou espessura das folhas da planta. Como 
esperado, o caule das plantas das três primeiras épocas de plantio desenvolveram-se bem, 
estas, só não se apresentaram com comprimento superior ao das plantas da época de 
plantio junho, sendo o diâmetro do mesmo, igual para todas as épocas, com exceção  das 
plantas plantadas em julho, que apresentaram-se com media menor que as demais, o que 
era esperado, já que estas plantas foram plantadas já no final das chuvas, o que pode 
interferir na sua capacidade de absorção de nutrientes (Tabela 1). Houve incremento da 
perda de massa em função dos dias de armazenamento, isto é verificado através do 
coeficiente de regressão (R²= 0,9021), apresentando-se crescente em função dos dias após 
a colheita, característica esta, influenciada pela lesão ocasionada no momento da colheita 
no ponto de inserção do fruto no pedúnculo, que acelera o processo de maturação. O 
declínio de massa variou de 0 a aproximadamente 24 %, sendo que os maiores valores 
foram observados a partir dos frutos analisados aos 24 dias após a colheita, salientando-se 
que estes são os frutos reacondicionados a condições ambiente (Figura 1). Os dias de 
armazenamento exerceram grande influência na relação SS/AT, com R² 0,83, diminuindo 
até o 18º dia, a partir daí, houve um grande acréscimo nesta relação, variando do 18º  ao 
27º dia, de 12,5 a 27,3 ratio, respectivamente (Figura 2 C). O teor de ácido ascórbico, não 
sofreu influência dos dias de armazenamento, isto pode ser verificado pelo baixo 
coeficiente R² 0,43, com uma média de 24,11mg/100g de amostra. A qualidade química do 
abacaxi ‘Turiaçu’, praticamente não é alterada sob condições de temperatura e umidade 
controlada até o 15º dia após a colheita, com exceção da acidez que sofre um leve 
aumento. A partir daí, o consumo in natura do fruto fica comprometido, em função de 
lesões na polpa ocasionadas pelo frio, o que ficaria como alternativa a destinação à 
indústria de processamento. Os frutos alcançaram um tempo útil máximo de 
armazenamento de 27 dias, a partir daí, estariam emprestáveis para o consumo e/ou 
processamento industrial. 
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Tabela 1. Biometria de plantas de abacaxi cv. Turiaçu em função de seis diferentes épocas 
de plantio aos 14 meses após o plantio, São Luís - MA, 2013. 

Época Nº Folhas Massa Seca 
Planta 

Massa Seca 
Caule 

Comp.  
Caule 

Diâm. 
Caule 

 (g) cm 
Fevereiro 79,83 a 327,77 a 86,74 abc 27,48 a 4,74 a 
Março 78, 83 a 299,12 ab 91,18 ab 27,50 a 4,69 a 
Abril 77,42 a 312,62 ab 105,54 a 26,16 a 4,95 a 
Maio 62,75 bc 258,88 b 67,61 c 21,61 b 4,66 a 
Junho 66,62 b 265,01 ab 78,91 bc 22,30 ab 4,69 a 
Julho 53,37 c 247,72 b 73,54 bc 21,59 b 3,96 b 
Média 69,80 285,19 83,92 24,77 4,62 
C.V.(%) 6,46 10,02 10,42 6,11 4,85 

Médias seguidas das mesmas letras na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey (5%) 
 

 

 
Palavras-chave: abacaxi turiaçu; época de plantio; estádio de maturação. 
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Em relação ao abacaxi, o Brasil com produção de 2.318.120 t é atualmente o segundo 
maior produtor mundial, sendo superado apenas pela Tailândia com 2.593.210 t 
(FAOSTAT, 2013). A exuberante cultivar Gigante ou Gigante-de-Tarauacá é cultivada em 
pequena escala, apresentando frutos que podem atingir até 12 kg, fora dos padrões 
comerciais das outras variedades (1,5 a 2,5 kg). A sua polpa amarela, sucosa e doce serve 
para o consumo in natura e para processamento mínimo, na forma de rodela e cubinhos. 
Em 2011, na visita in loco à propriedade em Santa Rita, onde o abacaxi Gigante é 
cultivado, verificou-se que as plantas cultivadas a pleno sol, apresentavam coloração 
alaranjada/avermelhada, quando comparada à plantas que se encontravam sob algum 
sombreamento. Neste último caso, estas tinham folhagem verde-arroxeada e as plantas 
eram mais vigorosas, mostrando ser uma característica adaptativa em razão de ser uma 
cultivar tradicional domesticada na floresta. Desta forma, surge a necessidade de se 
aprimorar o sistema de cultivo adaptado às condições da agricultura familiar e de melhorar 
a qualidade dos frutos e o aproveitamento comercial, incluindo o processamento mínimo 
dos frutos do abacaxi Gigante-de-Tarauacá. Objetiva-se, portanto, comparar o 
desenvolvimento e fisiologia das plantas submetidas a condições de sombreamento parcial 
e a pleno sol (cultivo solteiro), avaliar a produção e qualidade dos frutos nas condições de 
sombreamento parcial e a pleno sol, experimentar a viabilidade do processamento mínimo 
do fruto em comparação à comercialização do fruto inteiro. O trabalho foi realizado na 
Comunidade Rural de Centrinho, localizada a 5 km da sede de Santa Rita, Microrregião de 
Rosário, Maranhão. O abacaxi Gigante-de-Tarauacá foi cultivado em duas áreas, 
denominadas parcelas A e B. Na parcela A o abacaxi foi consorciado com banana cv Prata, 
plantada no espaçamento 5 x 2m. Na parcela B o abacaxi foi cultivado em regime de pleno 
sol (solteiro). Nas duas parcelas, o abacaxi foi plantado no espaçamento em fileiras duplas 
de 1,5 x 0,6 x 0,5 m.  A área útil para efeito das avaliações biométricas da planta e colheita 
dos frutos constituiu-se das duas fileiras internas das duplas. Nas sub-parcelas o solo foi 
coberto com casca de arroz in natura e palha de babaçu coletada na mata secundária do 
entorno. O delineamento experimental adotado foi em blocos ao acaso no esquema de 
parcela subdividida, com 4 repetições e seis tratamentos. A intensidade de cor verde da 
folha D do abacaxizeiro foi determinada usando-se um medidor portátil de clorofila 
modelo SPAD-502. A leitura de clorofila foi realizada aos 4 e 12 meses após plantio, em 8 
plantas alternadas,  na linha por sub-parcela, com três repetições, coletando-se as folhas 
para analise laboratorial. Com relação aos teores totais de clorofila aos 4 meses após 
plantio (Tabela 1), verificou -se que o consórcio com banana proporcionou os maiores 
teores deste pigmento fotossintético. Os baixos teores de clorofila total apresentado pelo 
sistema cultivado a pleno sol reflete a baixa adaptabilidade do Abacaxi Gigante-de-
Tarauacá à ambientes com muita luz. O estresse provocado na planta pela luz é frequente 
sob condições tropicais, e a concentração de clorofilas e carotenóides são indicadores da 
suscetibilidade da planta à intensidade da luz (VIEIRA, 1996). A Tabela 1 apresenta os 
resultados de clorofila total obtido  
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A primeira avaliação biométrica das plantas foi realizada aos 10 meses após plantio, 
coletando-se três plantas por repetição. Para as variáveis massa fresca, numero de folhas, 
diâmetro do talo e comprimento da planta o tratamento cobertura do solo com palha de 
babaçu apresentou as menores médias. Para a variável massa da folha D, a cobertura do 
solo com casca de arroz permitiu maiores médias em relação aos demais tratamentos. A 
Tabela 2 apresenta os resultados da variável numero de folhas. 
 

 
 
Em relação ao número de folhas os tratamentos em consórcio e solteiro não influenciaram 
esta variável em termos gerais, uma vez que não houve diferença significativa entre as 
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médias destes (Tabela 2). Para os tratamentos de cobertura do solo, solo sem cobertura 
apresentou a menor média. No entanto, o sistema em consórcio com cobertura de casca de 
arroz permitiu média superior aos demais tratamentos, levando a uma maior emissão de 
folhas, evidenciando a melhor adaptação da planta ao ambiente com sombreamento 
parcial. Segundo Franco (2010), o número de folhas está associado a evapotranspiração da 
planta e seu aproveitamento de água, desta forma afeta o acúmulo de biomassa, bem como 
poderá afetar a massa do abacaxi. Desta forma o maior número de folhas pode ser um 
indicativo de maior produção futura. 
 
Palavras Chaves: consorciação; sombreamento; abacaxi. 
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POTENCIAL ALELOPÁTICO DE EXTRATOS AQUOSOS DE FOLHAS E 
RAÍZES DE BABAÇU (Attalea speciosa Mart. ex Spreng) NA GERMINAÇÃO E 
CRESCIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO, DO FEIJÃO E DAS PLANTAS 
DANINHAS Senna obtusifolia (L.) Irwin & Barneby e Euphorbia heterophylla L. 
 
Orientada: Josilene Dias CANTANHEDE – Bolsista PIBIC/CNPq 
Acadêmica do Curso de Agronomia – CCA/UEMA 
 
Orientadora: Drª. Maria Rosangela Malheiros SILVA 
Prof. Dr. Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade – CCA / UEMA 
 
O babaçu é considerado um recurso extrativista de grande importância social, econômica e 
cultural no estado do Maranhão onde ocorrem em extensas áreas. Estudo realizado por 
Silva et al. (2009) mostraram que a folha da palmeira de babaçu apresentou influência 
negativa no crescimento do feijão-caupi. Portanto, estudos relacionados a essa palmeira 
torna-se necessário para observação das interferências benéficas e prejudiciais das 
substâncias alelopáticas no desenvolvimento vegetativo e, consequentemente na produção 
de alimentos. Então, a pesquisa teve como objetivo avaliar o efeito alelopático de extratos 
das folhas e raízes da palmeira babaçu sobre a germinação e o desenvolvimento das 
culturas do feijão e do milho e das plantas daninhas Senna obtusifolia (L.) Irwin & 
Barneby e Euphobia heterophylla (L.). As folhas e raízes de babaçu (Attalea speciosa 
Mart. Ex Spreng) foram coletadas de palmeiras adultas em área da Fazenda Escola São 
Luís do Centro de Ciências Agrárias-FESL/CCA-UEMA situada no município de São Luís 
MA. As amostras de folhas e raízes foram lavadas em água corrente e em seguida secas em 
estufa com circulação forçada de ar a 45 °C por 96 h para trituração em moinho tipo 
Willey. As amostras foram trituradas obtendo-se 450 g de folhas e de raízes. A cultivar de 
feijão utilizada foi BRS Guariba e a de milho, Asa Branca, ambas recomendadas pela 
EMBRAPA para o Estado do Maranhão. Para o teste de viabilidade de germinação das 
sementes de feijão e de milho utilizou-se o substrato areia lavada e esterilizada em 
bandejas, cuja viabilidade foi de 98% e 86%, respectivamente. As sementes de Senna 
obtusifolia e Euphorbia heterophylla foram adquiridas em empresa especializada na venda 
de sementes de plantas daninhas. Foi adicionado 1L de água destilada em 150g de folhas 
trituradas e 150g de raízes trituradas, deixando-se em repouso por 24 h. A seguir as 
amostras formadas foram filtradas em tecido de algodão das quais foram obtidas 0,5 L de 
soluções, que foram reservadas. Ao resíduo do material filtrado de folhas e de raízes no 
tecido de algodão adicionou-se 0,5 L de água destilada, mantendo-se em repouso por mais 
24 h, sempre à temperatura ambiente. Finalizada as 48 h os resíduos foram filtrados em 
tecido de algodão obtendo-se 0,5 L de solução. Aos novos resíduos formados no tecido de 
algodão adicionou-se novamente 0,5 L de água destilada, resultando em 0,5L de solução de 
folhas e raízes. Essas soluções obtidas foram misturadas formando 1,5L dos extratos brutos 
que foram mantidos sob agitação por seis horas, para serem novamente filtrados e obtidos 
os extratos brutos finais. A partir desses extratos foram realizadas as diluições em água 
destilada de 10, 25, 50 e 100% para as folhas e para as raízes, constituindo oito 
tratamentos, além dos controles (água destilada). Os tratamentos tiveram quatro repetições. 
Para a avaliação da germinação das sementes das plantas daninhas utilizou-se dois discos 
de papel de filtro em placas de Petri sendo embebidos com quantidade equivalente a 3ml 
de solução dos extratos (10, 25,50 e 100%) e da água destilada. Em seguida, 50 sementes 
de cada espécie de planta daninha foram distribuídas nas placas. Antes da colocação das 
sementes na placa de Petri realizou-se a quebra de dormência para as sementes de Senna 
obtusifolia (L.). Para as culturas foi usado o papel germitest adicionando-se 36,5ml dos 



61 
 

extratos aquosos e da água destilada. Para cada papel germitest foram colocadas 100 
sementes de cada cultura. Os papeis germitestes e as placas de Petri foram acondicionados 
ao acaso em câmara climatizada (BOD) a temperatura de 25° C e fotoperíodo de 12 h. As 
variáveis utilizadas para a avaliação dos efeitos dos extratos nas culturas e nas plantas 
daninhas foram: a porcentagem de germinação, o índice de velocidade de germinação 
(IVG) e classificação das plântulas normais e anormais. Para as sementes das plantas 
daninhas foram realizadas contagens diárias por um período de 10 dias. A primeira 
contagem de germinação para o milho e o feijão foi realizada ao 4° e 5º dias, 
respectivamente. Enquanto a porcentagem de germinação (%) foi determinada ao final do 
experimento, aos 7° e 8 dias, para o milho e feijão, respectivamente. Para a germinação 
aplicou-se a fórmula descrita por Labouriau e Valadares (1976): G = (N/A) x 100, para o 
cálculo do Índice de Velocidade de Germinação (IVG), empregando a fórmula proposta 
por Maguire (1962): IVG = Σ Ni / Di e a classificação das plântulas em normais e anormais 
seguiram o critério de avaliação das Regras para Análise de Sementes (BRASIL, 1992). 
Para a germinação das sementes de E. heterophylla, houve efeito significativo das 
concentrações de extrato aquoso de folha de babaçu com indução da germinação em todas 
as concentrações de E. heterophylla, a partir de 60% (Tabela 1). O índice de velocidade de 
germinação não foi influenciado pelo extrato aquoso de folhas de babaçu para a planta 
daninha S. obtusifolia, porém para E. heterophylla na concentração de 50% houve 
favorecimento na velocidade de germinação das sementes (Tabela 1). Para a germinação 
do feijão houve diferença significativa em todas as concentrações observando-se inibição 
da germinação das sementes em até 37,25% e houve favorecimento no índice de 
velocidade de germinação na concentração de 25% (Tabela 2). Para o milho não foram 
obtidos resultados da ação do extrato aquoso de folhas de babaçu sobre a porcentagem de 
germinação e IVG. Segundo Brasil (1992), caso a amostra não apresente resposta 
satisfatória ao método escolhido é necessário repetir o teste, usando-se outros métodos 
alternativos. Dessa forma, foi realizado o reteste para as sementes de milho utilizando-se o 
pré-tratamento com hipoclorito para eliminação de possíveis contaminantes e, em seguida 
foram colocadas para germinar, no entanto novamente não foi obtida nenhuma resposta. 
Utilizando o extrato aquoso de raízes de babaçu na germinação de E. heterophylla foi 
possível observar que os tratamentos nas concentrações de 10, 25 e 100% apresentaram 
efeito significativo, com valores acima de 50%, indicando favorecimento da germinação. 
Para S. obtusifolia não houve interação significativa dos extratos de raízes de babaçu. O 
IVG das plantas daninhas não foi influenciado pelo extrato aquoso de raízes, como 
observamos em seus respectivos tratamentos, que não apresentou diferença significativa na 
velocidade de germinação (Tabela 3). Para o feijão houve inibição da germinação nas 
concentrações de 25, 50 e 100% com maiores efeitos nas concentrações de 50 e 100% com 
valores de 34 e 31,75%, respectivamente. No cálculo do coeficiente de variação do IVG 
para o feijão-caupi foi obtido o valor zero, ou seja, não houve variabilidade entre os dados 
(Tabela 4). Assim, não houve efeito do extrato sobre o índice de velocidade de 
germinação. Para o milho também não foram obtidos resultados da ação do extrato aquoso 
de raízes de babaçu sobre a porcentagem de germinação e IVG (Tabela 4). Portanto, não 
foi possível determinar os efeitos do extrato sobre as sementes de milho. Os extratos 
aquosos de folhas e raízes de babaçu induziram a germinação de E. heterophylla, enquanto 
para S. obtusifolia não houve efeito significativo. Os extratos de folhas atuaram sobre o 
IVG de E. heterophylla. Os extratos aquosos de folhas e raízes de babaçu inibiram a 
geminação do feijão, mas não atuaram sobre o IVG. Para o milho não foi possível verificar 
efeito dos extratos de folhas e raízes.  
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DUAS VARIEDADES DE ABÓBORA CULTIVADAS EM SISTEMA 
AGROFLORESTAL 
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As hortaliças são amplamente produzidas e consumidas no Brasil, desempenhando papel 
socioeconômico importantíssimo, por compor a alimentação e fonte de renda para 
população brasileira. Dentre as hortaliças destacam-se as cucurbitáceas na qual uma das 
principais representantes é a abóbora, cultura considerada de subsistência para a população 
do nordeste brasileiro. Entretanto, existem diversos insetos-pragas que prejudicam a 
cultura da abóbora durante o seu ciclo de produção, destacando entre eles o pulgão, Aphis 
gossypii, inseto polífago que causa perdas econômicas aos produtores quando presente na 
cultura. Considerando que os sistemas agroflorestais podem interferir na estrutura das 
comunidades ecológicas, a presente pesquisa tem como objetivo avaliar a influência do 
sistema agroflorestal sobre a abundância do pulgão, A. gossypii, em cultivo de abóbora. O 
estudo foi realizado em condições de campo, no município de São Luís, na Fazenda 
Escola, da Universidade Estadual do Maranhão, e no laboratório de Entomologia do 
Núcleo de Biotecnologia Agronômica – NBA da Universidade Estadual do Maranhão – 
UEMA. Neste experimento foi implantado o cultivo de duas variedades de abóbora, 
Taqueira e Leite, onde está estabelecido um sistema agroflorestal, que ocupa uma área de 
0,4 ha, constituído por três espécies de leguminosas (Inga edulis), sombreiro (Clitoria 
fairchildiana) e leucena (Leucaena leucocephala). As consorciações são formadas pelas 
combinações Ingá x Ingá, Sombreiro x Sombreiro, Leucena x Leucena, Ingá x Sombreiro, 
Ingá x Leucena e Sombreiro x Leucena, que constituiram os tratamentos, mais a 
testemunha sem combinação de leguminosas. As variedades de abóboras foram plantadas 
entre as fileiras de cada tratamento, sendo cultivadas 12 plantas/variedade/tratamento, 
contendo cada tratamento as duas variedades. Para estudo sobre a incidência do A. gossypii 
nas duas variedades de abóbora, coletou-se uma folha por planta, localizada entre o 5º e 9º 
nó do ramo a cada 20 dias, durante o ciclo fenológico da cultura. As folhas coletadas foram 
acondicionadas em sacos plásticos e levadas para o Laboratório de Entomologia, onde 
foram observadas e feita a contagem e identificação dos pulgões. Os dados foram 
transformados em Log (x+1) para atingirem a normalidade, realizando-se análise de 
variância para medidas repetidas seguida de teste de Tukey (5%), utilizando-se o programa 
Statistica 8.0. A variedade Leite apresentou maior número de Aphis gossypii, diferindo 
estatisticamente da variedade Taqueira (Figura 1). Diferente de resultados encontrados por 
Furtado et al (2009), que estudando o comportamento dessa praga em cultivares de 
Gossypium hirsutum L. r. latifolium Hutch, não observou diferença significativa entre as 
cultivares avaliadas. No entanto Alves et al. (2006), estudando a atratividade e a 
preferência para oviposição de Trialeurodes vaporariorum, observaram diferentes níveis 
nos diferentes genótipos de aboboreira analisados. Em relação ao número de Aphis 
gossypii nas diferentes combinações de leguminosas, em ambas as variedades, não houve 
diferença significativa, onde o tratamento controle não diferiu dos tratamentos com 
leguminosas (Figura 2). Diferentemente de Cardoso (2006), que concluiu que os insetos-
pragas tendem a serem minimizados no sistema em aléias. Na Figura 3, observa-se que o 
número de A. gossypii sofreu influência dos diferentes períodos de avaliação, onde a 
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variedade Leite apresentou maior número de pulgões nos períodos de 45 e 65 dias, 1ª e 2ª 
avaliação, diferindo estatisticamente da variedade Taqueira, com menor número da praga 
nesses períodos (Figura 3). Esses períodos compreendem a fase vegetativa da cultura, na 
qual há um acúmulo de aminoácidos livres e açucarem solúveis, e segundo Jansson e 
Ekbom (2002) favorecem a ataque dos insetos sugadores. Já nos períodos de 85 e 105 dias, 
3ª e 4ª avaliação, não houve diferença significativa entre as variedades, conforme a figura 
3. Estes resultados corroboram com estudos de Maia et al (2005), no qual a época de 
avaliação influenciou a densidade populacional do pulgão Rhopalosiphum maidis, onde 
observaram uma infestação cerca de 50% maior nas duas primeiras avaliações realizadas. 
E estudos de Cardoso (2006) que avaliando a ocorrência de artrópodos em genótipos de 
feijão-caupi cultivados em sistema de aléias, constatou a presença de afídeo apenas durante 
o período vegetativo das plantas. Com relação ao número de A. gossypii, em função da 
combinação de leguminosas durante o ciclo fenológico das variedades de abóbora, 
verificou-se que nas avaliações realizadas aos 45, 65 e 85 dias não houve diferença 
significativa entre os tratamentos. Contudo, na avaliação aos 105 dias, houve diferença 
significativa entre as diferentes combinações de leguminosas, onde o tratamento ingá + 
ingá apresentou menor número de pulgões e o tratamento sombreiro + leucena maior 
número de pulgões (Figura 4).  O número elevado de A. gossypii no tratamento sombreiro 
+ leucena pode ser atribuído ao fato desta combinação ser composta por leguminosa de alta 
e baixa qualidade, proporcionando alta disponibilidade de N, e elevada cobertura do solo. 
Soares et al. (2013) em estudo concluiu que a alta disponibilidade de N no floema 
proporciona o aumento na concentração dos aminoácidos  livres e açucares, favorecendo a 
alimentação e oviposição de adultos de mosca branca. No entanto, estudos de Teixeira e 
Franco (2007) comprovam que aplicação da cobertura morta proporcionou uma redução de 
danos provocados pelo ataque de Cerotoma arcuata em feijoeiro. Portanto pode-se 
concluir que a variedade de abóbora leite apresentou maior suscetibilidade ao pulgão A. 
gossypii. A abundância dessa praga foi maior na fase vegetativa da cultura, ou seja, aos 45 
dias. As combinações de leguminosas não influenciaram a incidência de A. gossypii nas 
variedades de abóbora leite e taqueira até o período de 85 dias e no período de 105 dias a 
combinação sombreiro + leucena apresentou maior número de A. gossypii. Assim o cultivo 
de abóbora em sistema agroflorestal, como alternativa de reduzir gastos com insumos 
externos e realizar manejo agroecológico de pragas, pode ser uma prática condizente com a 
realidade dos produtores maranhenses. 
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Figura 1. Número médio de Aphis gossypii em duas 
variedades de abóbora cultivadas em sistema de 
aléias. São Luis (MA), 2012. 
Médias com a mesma letra não diferem 
significativamente entre si pelo teste de Tukey 
(P>0,05). Dados transformados em log (x+1). 

Figura 2. Número médio de Aphis gossypii em duas 
variedades de abóbora cultivadas em sistema agroflorestal, em 
função da combinação de leguminosas. São Luis (MA), 2012.                                
Médias com a mesma letra não diferem significativamente 
entre si pelo teste de Tukey (P>0,05). Dados transformados em 
log (x+1) 

 
 

Figura 3. Número médio de Aphis gossypii em duas 
variedades de abóbora cultivadas em sistema 
agroflorestal, em função dos períodos de avaliação. 
São Luis (MA), 2012. 
Médias com a mesma letra não diferem 
significativamente entre si pelo teste de Tukey 
(P>0,05). Dados transformados em log (x+1). 
 

Figura 4. Número médio de Aphis gossypii em duas 
variedades de abóbora cultivadas em sistema de aleias, em 
função da combinação de leguminosas e períodos de avaliação. 
São Luis (MA), 2012.  
Médias com a mesma letra não diferem significativamente 
entre si pelo teste de Tukey (P>0,05). Dados transformados em 
log (x+1). 
 

 

A = Controle, B = Ingá + Ingá, C = Sombreiro + Sombreiro, D = 
Leucena + Leucena, E = Ingá + Sombreiro, F = Ingá + Leucena, 
G = Sombreiro + Leucena 

A = Controle, B = Ingá + Ingá, C = Sombreiro + 
Sombreiro, D = Leucena + Leucena, E = Ingá + 
Sombreiro, F = Ingá + Leucena, G = Sombreiro + 
Leucena 

 
 
REFERÊNCIAS:  
 
ALVES AC; LOURENÇÃOAL; MELO AMT; MATOS A S. 2006. Atratividade e 
preferência para oviposição de Trialeurodes vaporariorum em genótipos de aboboreira. 
Horticultura Brasileira 24: 446-449.2006 
CARDOSO, S.R.S. Avaliação de artrópodos e produção em genótipos de feijão-caupi 
cultivado em sistema itinerante e em aléias. Dissertação- Mestrado em Agroecologia. 
Universidade Estadual do Maranhão. 2006. 
FURTADO et al. Susceptibilidade de cultivares de Gossypium hirsutum L. r. latifolium 
Hutch a Aphis gossypii Glover. Rev. Ciênc. Agron., Fortaleza, v. 40, n. 3, p. 461-464, jul-
set, 2009 
JANSSON, J.; Ekbom, B. O efeito de diferentes regimes de nutrientes das plantas no 
pulgão Macrosiphum euphorbiae . crescendo em petúnia. Entomologia experimentalis et 
Applicata , Dordrecht, v 104, n. 1, p. 109-116, 2002 
 



66 
 

POTENCIAL DE ÓLEOS ESSENCIAIS NO CONTROLE DE MANCHA- ALVO 
DO MAMOEIRO 
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Orientadora: Antônia Alice Costa RODRIGUES 
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O mamoeiro (Carica papaya L.) é uma das fruteiras mais cultivadas e consumidas nas 
regiões tropicais e subtropicais do mundo (SERRANO; CATTANEO, 2010). O estado do 
Maranhão apresentou em 2011 uma quantidade produzida de 1.696 toneladas (IBGE, 
2011). Toda essa produtividade pode ser afetada pela ocorrência de doenças do mamoeiro 
que acarretam perdas econômicas de até 100 % (VENTURA et al., 2003). O presente 
trabalho teve como objetivo avaliar a ação de diferentes concentrações (0 µL/mL, 0,5 
µL/mL, 01 µL/mL, 02 µL/mL e 04 µL/mL) de óleos essenciais de limão (Citrus limon L.) 
e canela (Cinnamomum zeylanicum J. Presl) na indução de resistência e no controle da 
Mancha-alvo, causada pelo fungo Corynespora cassiicola, em frutos, e o controle da 
doença em plantas de mamão pelas diferentes concentrações do óleo de canela. A assepsia 
dos frutos foi feita com sabão neutro, solução de hipoclorito de sódio a 2 % (v/v) e água 
destilada. No experimento de indução de resistência, estes foram pulverizados com os 
óleos e após 24 horas foi feita a inoculação, consistindo na deposição de discos de BDA 
com micélio do fungo sobre ferimento. Para o controle, os frutos foram primeiramente 
inoculados e 24 horas depois pulverizados com os óleos. Estes ficaram por 72 horas em 
câmara úmida e 72 horas em condições de laboratório (±25ºC). O delineamento 
experimental foi em arranjo fatorial, com cinco concentrações e dois óleos e cinco 
repetições. A avaliação foi feita medindo-se o do diâmetro da lesão em sentidos opostos. 
Os dados foram submetidos ao teste de Tukey a 5 % de probabilidade. Para o controle da 
doença em plantas de mamão, a cultura foi semeada e 60 dias após isso foi feita a 
inoculação, pelo método de pulverização da suspensão do inoculo. Decorrido 10 dias da 
inoculação procederam-se com os tratamentos, seguindo um delineamento inteiramente 
casualizado 5x6, onde compreenderam cinco concentrações (0 µL/mL, 0,5 µL/mL, 1 
µL/mL, 2 µL/mL e 4 µL/mL) do óleo essencial de canela, com 6 repetições. A testemunha 
foi constituída apenas da suspensão de esporos e água destilada estéril. As avaliações 
procederam mediante a determinação da incidência (número de folhas lesionadas em cada 
tratamento) e da severidade da doença (número e diâmetro das lesões). Os dados foram 
submetidos à análise de variância e, posteriormente as médias comparadas pelo teste de 
Tukey. Os frutos tratados com o óleo essencial de limão não apresentaram eficiência no 
controle e nem se mostraram resistentes às lesões de Corynespora casiicola nas 
concentrações analisadas do óleo essencial (Tabela 1 e 2). O óleo essencial de canela não 
se mostrou eficiente no controle de lesões nas concentrações avaliadas (Tabela 3). No 
entanto, no experimento de indução de resistência, todas as concentrações diferiram 
estatisticamente da testemunha, (Tabela 4). Para as plantas tratadas com óleo essencial de 
canela, todos os tratamentos diferiram estatisticamente da testemunha no sétimo dia de 
avaliação, mostrando que houve efeito positivo no controle de lesões. O tratamento que 
obteve melhores resultados, relacionando-se tempo de inoculação do patógeno com 
concentração do óleo foi o de 2 µL/mL, onde observa-se uma manutenção do efeito deste 
(Tabela 5). Portanto, o óleo essencial de canela mostrou-se com potencial na indução de 
resistência em frutos de mamão e no controle de lesões de C. cassicola em plantas da 
cultura. 
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Tabela 1. Avaliação in vivo do efeito de óleo essencial de limão no controle de lesões de 
Corynespora cassiicola em frutos de mamão pós-colheita no 6° dia de avaliação. São Luís, 2013. 
 

Concentração Tamanho de Lesão 
Testemunha 0,9 a 
0,5 μL/mL 0,9 a 
1,0 μL/mL 0,9 a 
2,0 μL/mL 0,8 a 
4,0 μL/mL 0,7 a 

CV% = 25.26 
DMS = 0.41759                        
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste 
de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
 
 
Tabela 2. Avaliação in vivo do efeito de óleo essencial de limão como indutor de resistência em 
frutos de mamão pós-colheita sobre lesões de Corynespora cassiicola no 6° dia de avaliação. 
São Luís, 2013. 
 

Concentração Tamanho de Lesão 
Testemunha 0,7 a 
0,5 μL/mL 0,8 a 
1,0 μL/mL 0,8 a 
2,0 μL/mL 0,7 a 
4,0 μL/mL 0,9 a 

CV% = 31.82 
DMS = 0.49533                       
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste 
de Tukey ao nível de 5% de probabilidade e os dados transformados pela √x.             
 

 

 
 
 
Tabela 3. Avaliação in vivo do efeito de óleo essencial de canela no controle de lesões de 
Corynespora cassiicola em frutos de mamão pós-colheita no 6° dia de avaliação. São Luís, 2013. 
 

Concentração Tamanho de Lesão 
Testemunha 1,1 a 
0,5 μL/mL 1,0 a 
1,0 μL/mL 1,1 a 
2,0 μL/mL 0,5 a 
4,0 μL/mL 0,4 a 

CV% = 52.59 
DMS = 0.87953 
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de 
Tukey ao nível de 5% de probabilidade e transformados pela √x.             
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Tabela 4. Avaliação in vivo do efeito de óleo essencial de canela como indutor de resistência em 
frutos de mamão pós-colheita sobre lesões de Corynespora cassiicola no 6° dia de avaliação. São 
Luís, 2013. 
 

Concentração Tamanho de Lesão 
Testemunha 1,1 a 
0,5 μL/mL 0,2 b 
1,0 μL/mL 0,2 b 
2,0 μL/mL 0,1 b 
4,0 μL/mL 0,2 b 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o Teste de 
Tukey ao nível de 5% de probabilidade e os dados transformados pela √x.             
 
 
Tabela 5. Efeito de óleo essencial de canela no controle de lesões de Corynespora cassiicola em 
plantas de mamão em diferentes épocas de avaliação. São Luís, 2013. 
 
 Dias após aplicação 

Concentração 7 dias 14 dias 21 dias 28 dias 35 dias Médias 
Testemunha 2,9 Ba 12 Aa 10,1 Aa 7,3 ABa 5,9 ABa 7,6 
0,5 µL/mL 1,3 Bb 6,4 ABa 7,1 ABa 7,7 Aa 9,1 Aa 6,37 
1 µL/mL 1,0 Ab 7,0 Aa 6,7 Aa 6,5 Aa 6,7 Aa 5,61 
2 µL/mL 1,1 Bb 5,3 ABa 4,4 ABa 4,4 ABa 7,7 Aa 4,6 
4 µL/mL 1,1 Cb 8,2 ABa 6,5 ABCa 4,9 Bca 11,6 Aa 6,4 

As médias seguidas pela mesma letra maiúscula, na linha, e mesma letra minúscula, na coluna, não 
diferem pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. 
 
Palavras-chave: Carica papaya L., corinesporiose, Mancha-alvo, manejo alternativo. 
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EFEITOS DE DIFERENTES FONTES DE QUITOSANA NO CONTROLE PÓS – 
COLHEITA DE ANTRACNOSE EM FRUTOS TROPICAIS 

Orientada: Marcela Uli Peixoto ARAUJO – bolsista PIBIC/CNPq 
Acadêmica do Curso de Engenharia Agronômica – DFF/UEMA 
 
Orientadora: Ilka Márcia Ribeiro de Souza SERRA 
Profª. Drª da Universidade Estadual do Maranhão 
 
O conjunto de atributos que definem a qualidade das frutas envolve a aparência, a textura, 
o sabor, o valor nutricional e a segurança do alimento. Dessa forma, o mercado tem se 
tornado mais seletivo e bem informado, o que exige dos produtores a adoção de técnicas de 
cultivos que permitam aliar máxima qualidade ao mínimo possível de danos ao ambiente.  
As infecções por microrganismos, favorecidas por danos físicos e fisiológicos, que 
predispõem o produto a invasão pelos patógenos, são responsáveis por severas perdas pós-
colheita em frutos. Dentre os problemas fitossanitários que envolvem a fruticultura 
brasileira, destaca-se a antracnose, causada pelo fungo do gênero Colletotrichum, como 
umadas doenças pós-colheita de maior relevância em todas as regiões no mundo. A 
antracnose resulta em grandes prejuízos econômicos durante as etapas de transporte e 
comercialização dos frutos (M. MAQBOOL et al., 2010). A busca por medidas alternativas 
de controle que minimizem ousubstituam a utilização dos agroquímicos têm ganhado cada 
vez mais força. A utilização de produtos naturais com propriedades antimicrobianas, como 
a quitina, quitosana e seus derivados tem se mostrado bastante efetiva no controle de uma 
vasta gama de microrganismos causadores de doenças pós-colheita, reduzindo perdas e 
estendendo a vida útil dos produtos vegetais (FAI et al., 2008; AZIZ AZIZet al., 2006; EL 
GHAOUTH et al., 2004).Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o 
efeito de diferentes tipos de quitosana na expressão da resistência a antracnose em frutos 
tropicais, como uma alternativa sustentável no controle de doença pós-colheita provocada 
por Colletotrichum spp.Para tanto, na primeira etapa do trabalho foi realizado os testes 
com quatro diferentes fontes de quitosana em bioensaiosin vitro e in vivo. O teste in vitro 
consistiu em avaliar o efeito dos diferentes produtos à base de quitosana no crescimento 
micelial do fungo Colletotrichum gloeosporioides, em placas de Petri com meio BDA, 
utilizando-se as concentrações 0,0; 6,0; 10,0; 13,0; e 17,0 g.L-1 ou ml.L-1. Para os testes in 
vivoutilizou-se os mesmos produtos e concentrações do teste in vitro, induzidos em frutos 
de manga em pós-colheita. Para ambos os testes utilizou-se o delineamento fatorial com 4 
produtos x 5 concentrações x 4 repetições. Na etapa seguinte do experimento, utilizaram-se 
os doisdos melhores produtos testados anteriormente em manga pós-colheita, para avaliar o 
controle da antracnose em frutos de mamão, banana e abacate, utilizou-se a maior 
concentração (17,0 g.L-1). Os resultados obtidos no experimento in vitro mostraram que 
todos os produtos foram eficientes na inibição do crescimento micelial do fungo C. 
gloeosporioides, destacando-se a quitosana farmacêutica Bionatus® e a quitosana Alta 
Dens, produtos em pó.  Considerando as diferentes concentrações, todas diferiram da 
testemunha, destacando-se a maior concentração do produto farmacêutico Bionatus®, onde 
teve maior efeitono crescimento micelial do fungo C. gloeosporioides, como mostram as 
tabelas 1 e 2. Resultados semelhantes ocorreram nos testes de controle da antracnose em 
frutos de manga pós-colheita, verificados nas tabelas 3 e 4. Já no teste com os dois 
melhores produtos, a quitosana farmacêutica Bionatus® e a quitosana Alta Dens, nas suas 
maiores concentrações (17,0 g.L-1), testadas nos frutos de banana, abacate e mamão, não 
tão foram eficientes no controle da lesão causada pela antracnose. Foi possível observarque 
os frutos de banana tratados com ambos os produtos, apresentaram um melhor aspecto 
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Figura 1- Crescimento micelial do fungo Colletotrichum 
gloeosporioides, com dez dias de inoculação, em tratamentos com 
diferentes fontes de quitosana e concentrações, comparadas com a 
testemunha. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Produto 1: Quitosana farmacêutica Bionatus® (em pó); Produto 2: Quitosana Alta Dens, cedida pela UFSC (em 
pó); Produto 3: Quitosana comercial FishFértilIndure® (líquido);Produto 4: Quitosana extraída da carapaça do 
sarnambi (em pó); 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

 

fisiológico do fruto e um maior retardo no amadurecimento, ao contrário dos frutos de 
mamão, onde não foi observarnenhuma eficiência nos tratamentos quando comparado à 
testemunha. Já nos frutos de abacate houve um melhor retardo no amadurecimento os 
frutos tratados com a quitosana Alta Dens, já nos frutos tratados com o produto 
Bionatus®não foi possível observar efeito no controle da antracnose (Figura 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRESCIMENTO MICELIAL (cm) 

CONC. Produto 1 Produto 2 Produto 3 Produto 4 

Testemunha 8,7375 Aa 8,7375 aA 8,7375 aA 8,7375 Aa 

6,0 g.L-1 6,9000 Ba 5,2125 bB 6,9500 bA 5,7375 bAB 

10,0 g.L-1 6,4125 bcA 5,8875 bA 6,5250 bA 6,1125 bA 

13,0 g.L-1 5,2125 bcB 5,5750 bB 8,1000 abA 6,7750 bAB 

17,0 g.L-1 4,8125 Cb 5,0000 bB 6,6625 bA 7,2375 abA 

CV% = 12,80 

Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem estatisticamente entre 
si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  
 
 

 
TAXA DE CRESCIMENTO MICELIAL (mm/dia)* 

CONC. Produto 1 Produto 2 Produto 3 Produto 4 

Testemunha 0,3525 aA 0,3525 aA 0,3525 aA 0,3525 aA 

6,0 g.L-1 0,3400 aA 0,0975 bB 0,2675 abA 0,2125 aAB 

10,0 g.L-1 0,2325 abA 0,1500 bA 0,1125 bA 0,2750 aA 

13,0 g.L-1 0,1275 bB 0,1575 bB 0,3900 aA 0,3525 aA 

17,0 g.L-1 0,1250 bBC 0,1025 bC 0,2725 abAB 0,3600 aA 

CV% = 35.88     

Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem estatisticamente entre 
si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. *Txc = (C120-C96)/T (Lilly 
&Barnet, 1951). 

 

CRESCIMENTO MICELIAL (cm) 

CONC. Produto 1 Produto 2 Produto 3 Produto 4 

Testemunha 2,45aA 2,45aA 2,45aA 2,45aA 

6,0 g.L-1 2.39aAB 1.45bBC 2.08aAB 2.08aAB 

10,0 g.L-1 2.02aABC 1.88aB 1.86aBC 1.94aB 

13,0 g.L-1 1.67bC 1.33bC 1.74abBC 2.15aAB 

17,0 g.L-1 1.91aBC 1.43bBC 1.56abC 1.89abB 

CV% = 12,80 

Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem estatisticamente entre 
si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  

 
 

 
 

TAXA DE CRESCIMENTO MICELIAL (mm/dia)* 

CONC. Produto 1 Produto 2 Produto 3 Produto 4 

Testemunha 0,35aA 0,35aA 0,35aA 0,35aA 

6,0 g.L-1 0,29aA 0,38aA 0,38aA 0,21aA 

10,0 g.L-1 0,31aA 0,33aAB 0,26aAB 0,24aA 

13,0 g.L-1 0,25aA 0,19aB 0,22aAB 0,29aA 

17,0 g.L-1 0,27aA 0,27aAB 0,18aB 0,27aA 

CV% = 35.88     

Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem estatisticamente entre si pelo 
teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. *Txc = (C120-C96)/T (Lilly &Barnet, 
1951). 
 

 
 
 

Tabela 1–Efeito das diferentes concentrações e 
produtos de quitosana,in vitro, no crescimento 
micelial de Colletotrichum gloeosporioides, obtido de 
manga, após 10 dias de incubação. 
 

Tabela 2–Efeito das diferentes concentrações e produtos 
de quitosana,in vitro, na taxa de crescimento micelial do 
fungo Colletotrichumgloeosporioides. 

 
 

Tabela 3–Efeito das diferentes concentrações e produtos 
a base de quitosana,in vivo, no controle da lesão da 
antracnose em frutos de manga, causada pelo fungo 
Colletotrichum gloeosporioides. 

 

Tabela 4–Efeito das diferentes concentrações e produtos 
de quitosana,in vivo, na taxa de crescimento da lesão 
causada pela antracnose em frutos de manga. 
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Figura 2–Lesão de antracnose, causada por fungo do gênero Colletotrichum, em frutos de banana, mamão e abacate, 
respectivamente. 

 

 
Palavras-chave: quitosana, antracnose, frutos tropicais. 
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EFICIÊNCIA DA COBERTURA DO SOLO COM FOLHAS DE BABAÇU (Attalea 
speciosa Mart.) NA SUPRESSÃO DE PLANTAS DANINHAS E NO APORTE DE 
MATÉRIA ORGÂNICA NO SOLO 
 
Orientado: Italo Ramon JANUARIO - bolsista PIBIC/CNPq 
Acadêmico do Curso de Engenharia Agronômica – CCA/UEMA 
 
Orientador: Christoph GEHRING 
Prof. Dr Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade - CCA/UEMA 
 
O babaçu (Attalea speciosa Mart.) é uma palmeira da família Arecaceae e destaca-se por 
ser uma das palmeiras mais abundantes da Amazônia. Distribuindo-se amplamente no sul 
da região, do oceano Atlântico à Bolívia (BALICK & PINHEIRO 2000), e especialmente 
nas zonas de transição entre a bacia amazônica e o semiárido nordestino do Brasil, está 
presente principalmente nos Estados do Piauí, Maranhão e, em menor escala, no Tocantins, 
Goiás, Mato Grosso e Pará (MAY et al. 1985; MEIRELLES 2004). O grande sucesso da 
palmeira babaçu se deve a três fatores chaves: (i) o extrativismo que leva consigo a roça 
seletiva que poupa palmeiras adultas produtivas, (ii) a excelente adaptação do babaçu à 
roça e queima (quebra de dormência do coco pela queima, meristema subterrâneo 
protegido, e forte rebrotamento das palmeiras juvenis), e (iii) a aparente grande força 
competitiva do babaçu nos solos inférteis da região (MUNIZ, 2004). A busca de 
alternativas que diminuam os custos, mantendo ou melhorando a eficiência do controle de 
ervas daninhas, está diretamente relacionada com um sistema integrado de práticas 
agrícolas (GOMES & CHRISTOFFOLETI, 2008). Objetivou-se com  este trabalho 
determinar avaliar a eficiência da cobertura do solo com folhas de babaçu (Attalea 
speciosa Mart.) na supressão de plantas daninhas e no aporte de matéria orgânica no solo. 
O experimento está sendo executado no município de Pirapemas - MA na parte central dos 
babaçuais da Zona dos Cocais, com o apoio da ONG “Terra e Vida”. Plantou-se o milho 
hibrido AG 1051. O delineamento experimental foi em Blocos ao acaso, com nove 
tratamentos e quatro repetições O espaçamento usado entre linhas de plantio foi de 80 cm e 
o espaçamento entre plantas foi de 30 cm sendo 07 linhas por parcela e 17 plantas por 
linha. Foi efetivada a adubação sendo a dosagem recomendada para o Nitrogênio de 40 kg 
ha-1 em dose baixa e 80 kg ha-¹ em dose dupla e 2,24 gramas por cova em dose simples e 
4,48 g por cova em dose dupla.  Para o Fósforo a dosagem aplicada foi de 40 kg ha-1 em 
dose baixa e 80 kg ha-1 em dose alta e 2,34 gramas por cova em dose baixa e 4,68 gramas 
em dose alta. Para o Potássio a aplicação foi 30 kg ha-1 em dose baixa e 60 kg ha-1 em 
dosagem altas sendo 1,26 gramas de Potássio por cova em dose baixa e 2,52 gramas de 
Potássio em dose alta. Após o plantio, foi realizado três coletas de plantas daninhas de 25 
em 25 dias. Para estes fins foram utilizadas quadrantes de 80 x 90 cm com localização 
aleatória por sub-parcela para retirada das amostras de ervas daninhas e do milho /feijão. A 
parte aérea de todas as plantas daninhas e do milho foram retiradas por completo nos 
quadrantes de amostragem. Todas as plantas foram transferidas para o laboratório de física 
dos solos da UEMA, onde foram identificadas ai nível de espécie. Cada espécie em cada 
quadrante foi contada e pesada separadamente. O peso seco destas plantas foi determinado 
após secagem em estufa de circulação forçada com 70°C. No mês de junho, foi realizada a 
coleta de serrapilheira restante, da mesma forma que foi coletado as plantas daninhas com 
a intensão de avaliar o total de carbono acumulado na serrapilheira durante a execução do 
experimento. Para a análise físico-química do solo, foram retirados amostras de solo nas 
profundidades de 0-10 e 10-20 em cada uma das 48 sub-parcelas das áreas de plantio. 
Além disso, realizou-se a determinação do conteúdo de Carbono Orgânico presente na 
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serrapilheira de cada uma das sub-parcelas experimentais. Quadrantes de 1x1m foram 
demarcados em cada parcela e o conteúdo da serrapilheira foi coletado, pesado e 
posteriormente conduzido a estufa para secagem. Após a secagem todo o material foi 
moído e a análise de carbono feita por meio do método de digestão com dicromato 
(WALKLEY; BLACK, 1934). A palha de babaçu mostrou-se eficiente na supressão das 
ervas daninhas, conforme nossas expectativas. Os tratamentos sem a palha de babaçu 
apresentaram um alto índice da biomassa de plantas daninhas. Já os tratamentos com 
dosagens 8,33 Mg ha-¹ e 16,66 Mg ha-¹ apresentaram uma redução na biomassa das ervas 
espontâneas, porém não existe diferença de redução de biomassa nas dosagens 8,33 Mg ha-
¹ e 16,66 Mg ha-¹ (FIGURA 1). As dosagens de PNK mostraram ter efeito positivo no 
desenvolvimento do milho e consequentemente houve uma interação significativa com as 
ervas espontâneas nos tratamentos (FIGURA 2) mostrando que há uma competição entre 
ambas.  
 

 
 
O efeito da adubação, entretanto, foi observado na alteração dos teores de carbono 
presentes na serrapilheira. As parcelas que receberam dose simples de adubo apresentaram 
um teor de carbono orgânico estatisticamente maior do que as parcelas que receberam dose 
dupla de adubo, tendo apresentado concentração de C 17% menor. 
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Palavras-chave: Agroecologia, Sustentabilidade, Estimativa de biomassa. 
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1.3 CIÊNCIAS AGRÁRIAS: 
Engenharia da Pesca 
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ANÁLISE DE DIETAS PARA A ESPÉCIE HÍBRIDA TAMBATINGA (Piaractus 
brachypomus x Colossoma macropomum) UTILIZANDO O CONCENTRADO 
PROTÉICO DE SOJA (SPC) COMO ALTERNATIVA NA SUBSTITUIÇÃO DE 
FARINHA DE PEIXE 
 
Orientado: Darthian de Souza NUNES - bolsista PIBIC/CNPq 
Acadêmico do Curso de Engenharia de Pesca – CCA/UEMA  
 
Orientador: Thales Passos DE ANDRADE 
Prof. Dr. da Universidade Estadual do Maranhão (Departamento de Engenharia de Pesca 
CCA/UEMA) 
 
Colaboradores: Ricardo Teles - Prof. Doutor Departamento de Zootecnia CCA/UEMA. 
Alberto Nunes; Prof. Doutor da Universidade Estadual do Ceará – UFC/CE; Hassan Sabrin 
– colaborador – UFC/CE; Luis Fernandes Farias e Wennyson Penha – Alunos de 
Graduação do Curso de Engenharia de Pesca – CCA/UEMA 
 
A nutrição e alimentação de peixes de água doce têm alcançado hoje no mundo grandes 
avanços no que se diz a respeito de desempenho zootécnico dos organismos aquáticos 
como um todo. O conhecimento da quantidade de energia da ração (concentração 
energética) que, diferente da proteína, não é um nutriente, mas sim o produto da quebra de 
nutrientes como a gordura, do carboidrato e da própria proteína, tem tanta ou mais 
importância que o conhecimento do teor de proteína. De uma maneira geral, os peixes 
utilizam a energia da ração para manutenção do metabolismo, locomoção, reprodução e 
transformação da proteína oferecida na ração em carne, (crescimento em tecido muscular). 
Sob o enfoque da produção aquícola, entretanto, talvez a maior importância da energia seja 
o seu papel na regulação do consumo de ração pelos peixes. Salvo algumas exceções, os 
peixes e outros animais domésticos se alimentam até que suas necessidades sejam supridas. 
A criação de peixes é a atividade zootécnica que mais cresce no mundo e especialmente no 
Brasil. No Estado do Maranhão é uma atividade florescente e que, pelo potencial do 
estado, oferece excelentes oportunidades de agronegócio, para pequenos, médios e grandes 
produtores. A atividade se desenvolve com a criação de diversas espécies. Alguns entraves, 
no entanto, dificultam a produção de peixes no estado: a incipiência dos meios de 
produção, por se tratar de uma atividade recente, a falta de pesquisas aplicadas à cadeia 
produtiva e o alto preço das rações comerciais utilizadas, o que sugere a necessidade de se 
buscar alimentos alternativos, num quadro muito favorável de oferta de produtos primários 
do estado. Neste contexto, a busca de rações alternativas, através da substituição de 
componentes das rações tradicionais, pode baratear os custos dessas rações, aumentando a 
margem de lucro dos produtores. O uso de ingredientes alternativos na alimentação tem 
sido reportado na literatura, como uma prática viável para peixes. Rações para animais 
aquáticos, no entanto, devem ser formuladas observando vários fatores, de forma que 
venha a ser nutricionalmente corretas, com estabilidade física e química na água, atrativa e 
palatável, além de atender as características morfofisiológicas dos organismos a serem 
arraçoados. A busca de rações alternativas, através da substituição de componentes das 
rações tradicionais, pode baratear os custos dessas rações, aumentando a margem de lucro 
dos produtores. O uso de ingredientes alternativos na alimentação tem sido reportado na 
literatura, como uma prática viável para peixes (FURUYA et al., 2001 e 2004; 
GONÇALVES e CARNEIRO, 2003; PEZZATO et al., 2004; SANTOS et al., 2008 e 
2009) e camarões (SILVA e BARBOSA, 2008).  
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Juvenil de Tambatinga (Piaractus brachypomus x Colossoma macropomu). 

 
 

 
Aquário com os juvenis. 

 
Pela escassez de dados sobre coeficientes de digestibilidade fica difícil a formulação de 
rações para as espécies nativas, diferente do que acontece para as espécies exóticas como a 
truta, tilápia e o catfish, por exemplo. Esta dificuldade é ainda maior quando se conta com 
a contribuição de ingredientes alternativos, para os quais os valores de digestibilidade não 
são conhecidos nem para as espécies exóticas mais estudadas. Diante deste “quadro 
clínico”, piscicultura brasileira se depara com duas distintas dificuldades. A primeira é com 
relação aos profissionais que formulam as rações, que não têm disponível os valores de 
digestibilidade da energizados ingredientes utilizados em suas formulações, e assim, 
encontram dificuldade em balancear a energia. A segunda é com relação aos técnicos e 
produtores, que buscam saber se a ração oferecida aos peixes está com o balanceamento 
energético adequado, e assim terem a garantia do seu bom desempenho zootécnico. 
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CARACTERIZAÇÃO DA BIODIVERSIDADE ICTIOFAUNÍSTICA NOS LAGOS 
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Os peixes são o grupo mais diversificado dentre os vertebrados, e a região Neotropical 
abriga a maior parcela dessa diversidade. No entanto, o conhecimento dessa biodiversidade 
ainda é incipiente (POUGH, 2008; REIS, 2003). O Maranhão não possui documentação 
completa da ictiofauna dulcícola pretérita, o que dificulta o entendimento ecológico, 
biológico e manejo das espécies. A Baixada Maranhense é reconhecida pelo seu potencial 
hídrico e atividade pesqueira, e nesse cenário destacam-se os Lagos Cajari e Viana que são 
responsáveis pelo abastecimento de recursos pesqueiros às cidades próximas 
(AGOSTINHO, 2007; ROSA, 2003). Dessa forma, o estudo da biodiversidade dos Lagos 
da Baixada Maranhense contribui para caracterizar a biodiversidade maranhense, além de 
diagnosticar espécies exóticas e invasoras e avaliar os impactos causados pela construção 
da barragem no canal Maracu, principais fatores que contribuem com a perda da 
biodiversidade. Para caracterizar a biodiversidade, foram coletados entre janeiro de 2012 e 
janeiro de 2013 um total de 100 exemplares da fauna íctica, os quais foram identificados 
com o uso de chaves taxonômicas, consultando especialistas, além de artigos publicados. 
Como resultados foram identificados 35 espécies, distribuídos em 06 Ordens, 18 Famílias e 
33 Gêneros. Os exemplares foram, fotografados, identificados, fixados em formol 4%, e 
conservados em álcool 70% compondo assim a coleção ictiológica do Laboratório de Pesca 
e Ecologia Aquática - UEMA. A composição taxonômica está disposta na tabela a seguir: 

 
Tabela 4- Composição Taxonômica da ictiofauna nos Lagos Cajari e Viana - Baixada 
Maranhense.  

Superordem Ostariophysi 
Ordem Clupeiformes 
              Família Engraulidae 

Pterengraulis atherinoides (Linnaeus, 1766) 
Ordem Characiformes 
 Família Anastomidae 

Leporinus friderici (Bloch, 1794) 
Schizodon vittatus (Valenciennes, 1850) 

 Família Curimatidae 
Curimata cyprinoides Linnaeus, 1766 

Psectrogaster amazônica Eigenmann & Eigenmann, 1889 
 Família Prochilodontidae 

Prochilodus lacustres Steindachner, 1907 
 Família Hemiodontidae 

Hemiodopsis argenteus Pellegrin, 1909 
 Família Characidae 
  Subfamília Bryconinae 

Triportheus angulatus (Spix & Agassiz, 1829) 
  Subfamília Serrasalminae 

Pygocentrus nattereri Kner, 1858 
Serassaumus rhombeus (Linnaeus, 1766) 

 Família Acestrorhynchidae 
Acestrorhynchus microlepis (Schomburgk, 1841) 

 Família Erythrinidae 
Hoplerythrinus unitaeniatus (Agassiz, 1829) 

Hoplias malabaricus (Bloch, 1784) 
Ordem Gymnotiformes 
 Família Sternopygidae 

Sternopygus macrurus (Bloch & Schneider, 1801) 
 Família Ramphithydidae 

Ramphichthys marmoratus Castelnau, 1855 
 Família Gymnotidae 

Gymnotus carapo Linnaeus, 1758 
Ordem Siluriformes   
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              Família Auchenipteridae 
Ageniosus dentatus Kner, 1858 

 Família Pimelodidae 
Hemisorubim plathyrhynchos (Valenciennes, 1840) 

Pimelodus blochii Valenciennes, 1840 
Pimelodus ornatus Kner, 1858 

Pseudoplatystoma fasciatum (Linnaeus, 1766) 
Sorubim lima (Bloch & Schneider, 1801) 

 Família Doradidae 
Hassar wilderi Kindle, 1894 

Platydoras brachylecis Piorski, Garavello, Arce H. & Sabaj Pérez, 2008 
 Família Callichthyidae 

Hoplosternum littorale (Hancock, 1828) 
 Família Loricariidae 
          Subfamília Hypostominae 

Hypostomus aff. plecostomus (Linnaeus, 1758) 
Pterygoplichthys  pardalis  (Castelnau, 1855) 

 Subfamília Loricariinae 
Loricariichthys sp. 
Pseudoloricaria sp. 

Rineloricaria sp. 
Superordem  Acanthopterygii 
Ordem Perciformes 
 Família Sciaenidae 

Plagioscion squamosissimus (Heckel 1840) 
 Família Cichlidae 

Cichla sp. 
Cichlasoma sp. 

Geophagus surinamesis (Bloch, 1791) 
Filo Arthropoda 
Ordem Decápoda 
             Família Palaemonidae 

Macrobrachium rosembergii (De man, 1879) 
 
 
Foi constatada a existência de espécies exóticas e invasoras nos dois Lagos, pela coleta do 
Camarão Gigante da Malásia (Macrobrachium rosembergii), Tucunaré (Cichla sp.), e 
ameaça de invasão por haver criatórios de Tambaquí (Colossoma macropomum) e Tilápia 
(Oreochromis niloticus). Através da realização desse estudo nos grandes Lagos da Área de 
Proteção Ambiental da Baixada Maranhense, foi possível concluir que há grande 
diversidade de espécies e uma distribuição nos padrões da região neotropical.Inúmeros 
fatores que apontam para um esforço conjunto à comunidade através da educação 
ambiental, a gestão atentando para a economia local e pesquisadores visando a manutenção 
da diversidade, a fim de recuperar o ecossistema que vem sendo prejudicado com a 
construção de barragens, que alterou a dinâmica dos Lagos, favorecendo Cajari em 
detrimento de Viana. Outros fatores que reforçam a urgência de medidas de manejo são as 
introduções e invasões de espécies nos Lagos, o que têm contribuído para a perda da 
biodiversidade, e a pesca predatória.  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Gráfico com distribuição da ictiofauna em 
Ordens nos Lagos Cajari e Viana. 
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Figura 3 - Gráfico representando a distribuição de 
Ordens por período de ocorrência no Lago Viana. 

Figura 4 - Gráfico com representação da distribuição de 
Ordens por período de ocorrência no Lago Cajari. 
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As samambaias, avencas e plantas afins se agrupam nas Pteridófitas, grupo este, de grande 
importância na evolução, visto que, são as primeiras plantas vascularizadas, sendo dotadas 
de xilema e floema (BARROS et al., 2002). O termo Pteridófita vem caindo em desuso, 
isto se deve ao fato de que em anos passados eram tratadas como uma única divisão 
(TRYON & TRYON, 1982), integrando um táxon parafilético (SMITH et al., 2006), 
constituindo dois grupo monofilético, Monilófitas e Licófitas.De acordo com Zuquimet al. 
(2012), estes grupos distintos de plantas podem ser caracterizados pelo tipo de folha que 
são constituídas, grupo das microfilas (folhas reduzidas com apenas um feixe vascular não 
ramificado) e o grupo das megafilas (folhas geralmente grandes com feixes vasculares 
ramificados) que correspondem a Licófitas e Monilófitas, nesta ordem. A presente 
pesquisa teve como objetivoestudar as espécies de Licófitas e Monilófitas na Área de 
Proteção Ambiental Buriti do Meio (APA-Buriti do Meio), no município de Caxias/MA. A 
Área de Proteção Ambiental do Buriti do Meio, abrange 58.347,30 ha e está situada a 35 
Km do perímetro urbano da cidade de Caxias, entre as coordenadas 04º54’48,1’’S e 
43º06’49,2’’W. A área apresenta fisionomias comuns ao bioma Cerrado (Cerrado sensu 
stricto, Cerradão etc.) em sua predominância. Foram realizadas excursões mensalmente 
entre o mês de agosto de 2012 a junho de 2013 para coleta do material pteridológico 
seguindo as técnicas de Windisch (1992), percorrendo todas as fitofisionomias da APA, 
propriedades particulares do assentamento e margens de estradas. Após todo o processo 
habitual de coleta, prensou-se a campo e os exemplares coletados e prensados foram 
destinados ao Laboratório de Biologia Vegetal (LABIVE) do CESC/EMA. As exsicatas 
incorporadas no Herbário Prof. Aluízio Bittencourt (HABIT) do CESC/UEMA com 
duplicatas no Herbário de Nova Xavantina (Herbário NX) para Coleção Zoobotânica 
James Alexander Ratter, da Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT), campus 
universitário de Nova Xavantina – MT. Inventariou-se oito famílias, dez gêneros e quinze 
espécies (TABELA 1). Das famílias registradas, as mais representativas foram 
Thelypteridaceae, Lycopodiaceae, Lomariopsidade e Pteridaceae. As espécies catalogadas 
(FIGURA 1) ocorrem em ampla distribuição geográfica no Brasil. Quanto a similaridade, a 
área de estudo apresentou ser similar a Área de Proteção Ambiental Municipal do 
Inhamum, com índice de Sorensen de 36% (TABELA 2).  Esta pesquisa por apresentar 
número expressivo de espécies, assim como novos registros para o município de Caxias e 
Maranhão. A APA – Buriti do Meio necessita de alvos prioritários de coletas, para o 
estabelecimento urgente de um Plano de Manejo, para que as regiões antropizadas se 
recuperem e/ou para que amenizem as ações antrópicas negativas, em razão que, a APA – 
Burito do Meio localiza-se em uma região de grande pressão antrópica.A amostragem de 
novos registros para o Maranhão alavancam os números de espécies ocorrentes e refletem 
na falta de estudos sobre a flora de samambaias do Oeste Nordestino. Esses resultados 
preenchem lacunas no conhecimento da flora do Cerrado Maranhense. 
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Tabela 1. Espécies de Samambaias Ocorrentes na Área de Proteção Ambiental Municipal 
do Buriti do Meio. 

 
 
Tabela 2. Dados obtidos durante o estudo de similaridade da pteridoflora do estado do 
Maranhão. 01 – Presente estudo; 02 – APA - Inhamum; 03 – Tufilândia/MA; 04 – Parque 
Estadual do Mirador; 05 – Reserva Florestal de Sacavém; 06 – Caxias/MA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Família Espécie 
Dryopteridaceae ----------------------------------------------------------------------------- 

 
Lycopodiaceae 

Pseudolycopodiella carnosa (Silveira) Holub 

Lycopodiellaalopecuroides(L.) Cranfill 
Palhinhaeacernua(L.) Franco & Vasc.  

Lygodiaceae LygodiumvenustumSw.  

 
Lomariopsidade 

Nephrolepisbiserrata(Sw.) Schott 

Nephrolepisfalcata(Cav.) C.Chr.  
Nephrolepis exaltada (L.) Schott  

Marsileaceae Marsileasp.   

Polypodiaceae Phlebodiumpseudoaureum(Cav.) Lellinger 

 
Pteridaceae 

Pityrogramma calomelanos (L.) Link  

Ceratopterispteridoides(Hook.) Hieron.  
 
 
Thelypteridaceae 

Thelypterisinterrupta(Willd.) K.Iwats.  

Thelypterisserrata(Cav.) Alston  
Thelypterisleprieurii(Hook.) R.M.Tryon 
Thelypterisreticulata(L.) Proctor 

Sø 02 03 04 05 06 
01 36% 35% 27% 28% 29% 

A 

D C 

B 
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Figura 1. Algumas espécies da APA – Buriti do Meio. (A) Palhinhaeacernua(B) 
Lygodiumvenustum; (C) Marsileasp.; (D) Phlebodiumpseudoaureum; (E) 
Pseudolycopodiella carnosa; (F) Lycopodiellaalopecuroides; (G) 
Thelypterisreticulata. 

E F 
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Os manguezais abrigam uma infinidade de organismos que auxiliam na ciclagem de 
nutrientes (FERNANDES, 2003), dentre esses estão os poliquetas, importante grupo, pois 
constituem fonte de alimento valiosa para muitos organismos marinhos como crustáceos e 
peixes (PAIVA, 2006). A classe dos poliquetas desempenha um importante papel na 
estrutura e funcionamento das comunidades bentônicas, não somente pela sua abundância, 
mas também devido à diversidade de hábitos alimentares apresentadas, à ocupação de 
diversos nichos e a sua íntima relação com o tipo de sedimento (ROHR; ALMEIDA, 
2006).  Além do sedimento é provável que tenham algum tipo de relação com as espécies 
de mangue. Neste contexto, o presente trabalho visa caracterizar a fauna de anelídeos 
poliquetas nos manguezais da Área de Proteção Ambiental da Ilha dos Caranguejos e 
Região Portuária do Itaqui, Baía de São Marcos, Maranhão, bem como descrever a relação 
da vegetação com os poliquetas nestas áreas; identificar os grupos de poliquetas ao menor 
nível taxonômico possível; comparar a variação espaço-temporal dos poliquetas entre as 
áreas de estudo; comparar diversidade, abundância e riqueza do referido grupo para as duas 
áreas da Baía de São Marcos. Neste estudo foram feitas amostragens no Igarapé Buenos 
Aires (2º35’57,7’’S; 44º21’09,4’’W), Região Portuária do Itaqui (área de estudo) e no 
Igarapé Tronco (2º49'56,24''S; 44º29'41,92''W), localizado na Ilha dos Caranguejos (área 
de referência), durante os meses de setembro de 2012 e fevereiro 2013.  Para demarcação 
de área de coleta foi traçado um transecto, perpendicular a linha d’água, de 100m de 
comprimento no qual foram marcados 3 pontos distantes entre si em 50m, mesolitoral 
inferior (Zona1), mesolitoral intermediário (Zona2) e mesolitoral superior (Zona3), dos 
quais foram retiradas 3 subamostras a cada 10 m de largura. O sedimento foi retirado 
utilizando-se um testemunho coletor de PVC (1 m altura; 10 cm diâmetro; bordas 
serrilhadas) inserido a 20 cm de profundidade. Para realizar o levantamento da vegetação 
foi determinado um quadrante em cada zona do transecto, as quatro árvores mais próximas 
do ponto de coleta foram identificadas e suas alturas estimadas. As amostras 
biossedimentológicas foram fixadas em formalina a 4%, triadas em peneiras de malhas de 
2mm, 1mm e 0,5mm e conservadas em álcool etílico 70%. Passaram por nova triagem sob 
microscópio estereoscópico e óptico, onde foram identificadas e posteriormente 
conservadas, permanecendo no Laboratório de Pesca e Ecologia Aquática, Universidade 
Estadual do Maranhão. Para avaliar a suficiência amostral foi utilizada a curva de 
acumulação de espécies (curva do coletor). Foram encontrados 170 indivíduos nas áreas 
estudadas, os quais foram distribuídos em 10 famílias. As mais abundantes em ordem 
decrescente foram, Syllidae, Paraonidae e Nephtyidae. Em contraposição, Phyllodocidae 
foi a menos frequente, representada por apenas 01 indivíduo. A alta abundância de Syllidae 
pode estar relacionada ao seu período reprodutivo, uma vez que foram encontradas várias 
fêmeas ovígeras. A partir das análises foi possível identificar 17 espécies (Tabela 01).  Os 
Igarapés mostraram diferente representatividade das espécies, no Igarapé Tronco Paraonis 
sp (Figua 01 a). foi a espécie mais expressiva ao passo que no Igarapé Buenos Aires foi 
Exogone sp. (Figura 01 b). Os índices de diversidade apontam riqueza de espécies da 
Região Portuária do Itaqui maior que a Ilha dos Caranguejos. Em relação à equitabilidade e 
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dominância de Pielou também demonstraram o mesmo evento, significando assim uma 
melhor distribuição dos indivíduos dentro das famílias na Região Portuária. Com relação à 
distribuição espacial destas famílias pode-se observar que estas apresentaram 
diferentemente distribuídas pelas áreas avaliadas, onde somente Capitelidadae foi 
observada em todas as zonas de ambos os manguezais. Através da análise de similaridade 
de Bray-Curtis observou-se que houve maior proximidade das abundâncias entre o período 
chuvoso da Ilha dos Caranguejos e o período seco do Buenos Aires. Na Ilha dos 
Caranguejos Paraonis sp. parece ter sua abundância influenciada pela Rhizophora, na zona 
2 e 3. Enquanto que no Porto do Itaqui Exogone sp. parece ser influenciada pela 
Rhizophora principalmente no mesolitoral intermediário (zona 2)  e superior (zona 3). Em 
ambos os igarapés foi observado, que apesar da tendência à estabilidade, a quantidade de 
unidades a ser utilizada de modo a representar corretamente a diversidade poliquetológica 
de cada área ainda não foi suficiente. Vale ressaltar que ainda são insipientes os estudos 
relacionados aos poliquetas no estado do Maranhão, sendo assim este trabalho contribui 
para ampliar o conhecimento científico deste grupo e para a comunidade científica e 
sociedade em geral como subsídio para práticas de manejo e monitoramento ambiental. 
 
Tabela 01. Lista das espécies de poliquetas e suas respectivas abundâncias absolutas e 
densidades em cada igarapé, Tronco e Buenos Aires. 
 

 
Espécies 

Igarapé Tronco Igarapé Buenos Aires 
Abundância 

absoluta 
Densidade 
(ind/m²) 

Abundância 
absoluta 

Densidade 
(ind/m²) 

Ampharetidae 
Isolda pulchella 

 
0 

 
0 

 
4 

 
22,2 

Capitellidae 
Capitella sp. 

Heteromastus similis 
Notomastus latericeus 

Notomastus sp. 

 
0 
1 
4 
0 

 
0 

5,5 
22,2 

0 

 
4 
1 
5 
1 

 
22,2 
5,5 
27,7 
5,5 

Lumbrineridae 
Lumbrineriopsis sp. 

Lumbrineris sp. 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
4 
4 

 
22,2 
22,2 

Nephtyidae 
Nephtys sp. 

Nephtys squamosa 

 
10 
16 

 
55,5 
88,8 

 
1 
0 

 
5,5 
0 

Nereididae 
Nereis ssp. 

 
1 

 
5,5 

 
4 

 
22,2 

Orbiniidae 
Protoariciella sp. 

 
1 

 
5,5 

 
2 

 
11,1 

Paraonidae 
Paraonis sp. 

 
32 

 
177,7 

 
7 

 
38,8 

Phyllodocidae 
Phyllodoce sp. 

 
0 

 
0 

 
1 

 
5,5 

Pilargidae 
Sigambra sp. 

 
1 

 
5,5 

 
2 

 
11,1 

Syllidae 
Exogone sp. 

Syllis sp. 
Trypanosyllis sp. 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

 
34 
4 

10 

 
188,8 
22,2 
55,5 
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Figura 01. Fotomicrografia de representante de Paraonis sp. (a) e 
Exogone sp. (b). 

 
 
 
 
 
Palavras – chave: poliquetas, manguezal, ecologia. 
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BIOMARCADORES HEMATOLÓGICOS E GENOTÓXICOS EM Colossoma 
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PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MARACANÃ, SÃO LUÍS-MA 
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Os eritrócitos dos peixes tem-se mostrado uma ferramenta segura para a realização do teste 
do micronúcleo (UDROIU 2006; POLARD et al., 2011). O teste do micronúcleo é 
considerado uma técnica vantajosa cuja análise é relativamente simples.  Além disso, a 
simplicidade e rapidez na obtenção do sangue periférico de peixe torna a técnica ainda 
mais adequada para a avaliação da contaminação ambiental (GRASSI, 2002). Neste 
estudo, objetivou-se validar dois biomarcadores (hematológicos e genotóxicos) para 
avaliação da qualidade da água e condição de saúde de Colossoma macropomum da APA 
do Maracanã, São Luís-MA. Exemplares de C. macropomum foram coletados em dois 
locais distintos da APA do Maracanã: A1) Lagoa Serena; A2) Rio Ambude. As estações 
foram georreferenciadas por GPS (Global Position System) e em cada região registraram-
se as seguintes variáveis abióticas: temperatura, pH, oxigênio dissolvido, amônia tóxica, 
nitrito e turbidez. Além desses dados foi obtido o hematócrito para o cálculo dos índices 
hemátimétricos (volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média e 
concentração de hemoglobina corpuscular média). A confecção das lâminas e a biometria 
dos peixes foi realizada em campo. Para tanto, as lâminas com esfreguaços de sangue 
foram deixadas em temperatura ambiente por 2 horas para secagem e depois fixadas em 
etanol absoluto por 30 minutos. Depois de secas, as lâminas foram coradas em Giemsa e 
com Laranja de Acridina. Para a quantificação dos eritrócitos foram utilizadas 2000 
células. Os dados de comprimento total e furcal foram sempre maiores (p>0,05) para os 
peixes da Lagoa Serena (A1) quando comparados com o rio Ambude (A2). Foram 
identificadas alterações morfológicas nucleares apenas nos peixes coletados no rio 
Ambude (A2). Os micronúcleos foram encontrados em A1 e A2. Nos eritrócitos analisados 
com o corante laranja de acridina (LA), foram encontradas alterações morfológicas 
nucleares (AN) dos tipos: eritrócitos maduros (monocromáticos), micronúcleos, núcleo 
entalhado (notched), núcleo vacuolizado (vacuolated) e núcleo binucleado (binucleated). 
Os dados com laranja de acridina (LA) nos permitiram encontrar mais alterações celulares 
sendo considerada uma metodologia válida. Em relação aos parâmetros hematológicos, a 
média dos cálculos para o volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média e 
concentração de hemoglobina corpuscular foram menores no Rio Ambude (A2) em relação 
ao criatório de peixes da Lagoa Serena (A1). Possivelmente, esses peixes podem estar 
sofrendo algum tipo de estresse, seja ele causado por contaminantes ou pela variação 
ambiental entre as diferentes épocas do ano. Esses dados são importantes e permitem 
utilizar de parâmetros hematológicos e genotóxicos como biomarcadores de contaminação 
aquática em regiões ambientalmente distintas da Unidade de Conservação. 



92 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Fotomicrografia dos eritrócitos de C. macropomum coletados no rio 
Ambude, APA do Maracanã. A) Detalhe dos eritrócitos mostrando células 
normais (seta); B) Detalhe dos eritrócitos mostrando um núcleo binucleated 
(seta). Giemsa X 1000. 

 

 

 

 

C Figura 1 – Fotomicrografia dos 
eritrócitos de C. macropomum 
coletados na Lagoa Serena, APA 
do Maracanã. A) Detalhe dos 
eritrócitos mostrando células 
normais (seta); B) Detalhe dos 
eritrócitos mostrando o 
micronúcleo (seta). Giemsa X 
1000. C) Detalhe dos eritrócitos 
mostrando micronúcleo (seta) 
Laranja de acridina X 1000 
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Figura 3 – Fotomicrografia dos eritrócitos de C. macropomum coletados no rio 
Ambude, APA do Maracanã. a) Detalhe dos eritrócitos maduros 
(monocromáticos) normais e micronúcleo (seta); b) núcleo entalhado “notched” 
(seta); d) núcleo vacuolizado “vacuolated” e d) núcleo binucleado “binucleated” 
(seta). Laranja de acridina X 1000. 

 
Palavras-chaves: APA do Maracanã, C. macropomum, eritrócitos. 
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O gênero Osteocephalus pertence à família Hylidae, subfamília Hylinae (Faivovich et al., 
2005) e possui atualmente 27 espécies (Jungfer et al., 2013) com distribuição desde 
Guianas e drenagens superiores do rio Magdalena e do rio Orinoco, na Colômbia, 
Venezuela e Brasil. No entanto, a taxonomia de Osteocephalus está longe de ser 
compreendida, pois há existência de várias espécies não identificadas. Apesar dos estudos 
os problemas taxonômicos persistem, envolvendo binômias de validade desconhecida e 
espécies não descritas (Ron, et al., 2010). Estudos envolvendo marcadores moleculares têm 
sido utilizados como ferramenta para resolução de problemáticas taxonômicas. O objetivo 
deste trabalho é caracterizar geneticamente os anfíbios do gênero Osteocephalus da APA 
do Inhamum, Caxias/MA, estimar a variabilidade genética das espécies do gênero 
Osteocephalus da APA Inhamum e investigar questões taxonômicas do gênero 
Osteocephalus de ocorrência na APA do Inhamum utilizando sequenciamento de DNA 
mitocondrial. Os espécimes do gênero Osteocephalus foram coletados na APA do 
Inhamum que possui uma área de aproximadamente 3.500 ha. Para a coleta dos espécimes 
utilizou-se o método de amostragem em sítios reprodutivos em córregos e lagoas em duas 
fitofisionomias: mata de galeria e cerrado em seis pontos estratégicos. As coletas 
ocorreram das 18:30 às 21:30 horas durante três dias em 12 campanhas mensais. Os 
espécimes foram fotografados em campo, capturados e levados ao Laboratório de Biologia 
do CESC/UEMA, etiquetados, fixados em formalina 4%, e incorporados à coleção em via 
úmida do Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém/PA. Foram retiradas amostras de tecido 
muscular (conservados em álcool 70%) para as análises moleculares. O DNA total foi 
isolado utilizando-se o protocolo de fenol-clorofórmio, os genes mitocondriais rRNA 16S e 
gene COI foram amplificados via Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) e os produtos da 
PCR foram sequenciados utilizando-se o método didesoxiterminal no sequenciador 
automático ABI PRISM 3500 (Life Technologies). As análises moleculares ocorreram por 
meio dos softwares: BIOEDIT (edição, alinhamento), MEGA 5 (matriz de divergência, 
composição nucleotidica e árvores filogenéticas) e DNA sp (número e frequência de 
haplótipos). Obteve-se 25 espécimes do gênero Osteocephalus em 12 expedições 
realizadas na área de estudo. Para o gene rRNA 16S foram sequenciadas 19 amostras do 
gênero Osteocephalus de ocorrência na APA do Inhamum, obtendo-se um fragmento de 
497 pares de bases. Verificou-se apenas dois haplótipos de ocorrência na APA do 
inhamum e a matriz de divergência genética mostrou uma variação de apenas 0,2 % entre 
os espécimes da APA. Entretanto quando analisado as sequencias dos espécimes da APA 
do Inhamum em comparação com sequencias da espécie Osteocephalus taurinus do 
GenBank verificou-se treze haplótipos e uma divergência alcançando 2,1% para a espécie 
Osteocephalus taurinus de ocorrência no estado do Amazonas (Tabela 1). 
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Figura 6. Similaridade dos espécimes de Osteocephalus da APA do Inhamum com a 
espécie Osteocephalus taurinus na plataforma BOLDSYSTENS. 
 
Palavras chave: Anfíbio, DNA, Mitocondrial. 
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Tabela 1. Percentual de divergência nucleotídica para o gene rRNA 16S utilizando o 
algoritmo Tamura-3 parâmetro para os haplótipos de Osteocephalus da APA Inhamum e a 
espécie Osteocephalus taurinus. 

 
MA =Maranhão; RR =Roraima; ECU = Equador; VEN = Venezuela; BOL = Bolívia; AM=Amazonas; 
TO=Tocantins. 

Divergência Nucleotídica 

Espécimes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1INHAh506OsteocephalusspMA -             
2INHAH508OsteocephalusspMA 0,2             
3JQ868515OtaurinusRR 0,8 0,6            
4JQ868513OtaurinusECU 0,8 0,6 0,8           
5JQ868507OtaurinusVEN 1,6 1,4 1,6 1,4          
6JQ868506OtaurinusVEN 1,9 1,6 1,8 1,9 1,4         
7AY843709OtaurinusVEN 1,6 1,4 1,6 1,6 1,2 0,6        
8JF790142OtaurinusBOL 1,0 0,8 1,0 1,0 1,4 1,2 1,0       
9FJ965296OtaurinusBOL 0,8 0,6 0,8 0,8 1,2 1,9 1,6 0,6      
10KF002149OtaurinusAM 2,1 1,9 2,1 1,6 1,9 2,3 2,1 1,9 2,1     
11KF002113OtaurinusAM 1,2 1,0 1,2 1,2 2,1 1,9 1,6 1,4 1,2 2,5    
12KF002135OtaurinusTO 1,0 0,8 1,0 1,0 1,9 1,6 1,9 1,2 1,0 2,3 1,4   
13KF002132OtaurinusTO 0,6 0,4 0,6 0,6 1,4 1,2 1,4 0,8 0,6 1,9 1,0 0,4 - 
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A identificação em nível de espécie é fundamental para diversas áreas das ciências 
naturais. O uso do Código de Barras do DNA (DNA Barcode) serve tanto na identificação 
de espécies já descritas como também auxilia na descoberta de espécies novas e até mesmo 
na detecção de espécies crípticas. A ordem Siluriformes compreende um grupo de peixes 
bastante diversificado composto por cerca 36 famílias e 3.093 espécies (FERRARIS, 
2007). Apresentam uma grande variedade de formas, com diversas adaptações anatômicas, 
fisiológicas e comportamentais (SOARES, 2008). O presente estudo gerou dados de DNA 
Barcode para identificar molecularmente os peixes da ordem Siluriformes do rio Itapecuru 
Maranhão. Os peixes foram coletados utilizando redes de arrasto, malhadeiras, espinhel e 
tarrafas. A identificação taxonômica foi realizada com o auxílio de literatura científica e 
confirmada por especialistas. O DNA total foi extraído do tecido muscular empregando-se 
o protocolo de Fenol-Clorofórmio. O isolamento e amplificação do gene mitocondrial COI 
foi realizada através da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Os produtos de 
PCRs foram purificados e sequenciados em sequenciador de DNA automático (ABI 
3.500). A edição, alinhamento e análise dos dados foram realizados a partir dos programas 
BioEdit, DnaSP, MEGA 5 e utilizou-se a plataforma BOLDSystems v3 
(www.boldsystems.org) para comparação das sequências. Uma sequência adicional de 
Apteronotus albifrons (Apteronotidae) da ordem Gymnotiformes foi utilizada como grupo 
externo. Um fragmento de 633 pb do gene mitocondrial COI foi obtido para 56 espécimes 
de peixes pertencentes a 11 espécies distribuídas em quatro famílias (Auchenipteridae, 
Doradidae, Pimelodidae e Heptapteridae) da ordem Siluriformes. A composição média de 
nucleotídeos foi de 28,4% de Timina, 27,6% de Citosina, 26% de Adenina e 18% de 
Guanina. A árvore filogenética (Figura 1) revelou a formação de clados fortemente 
suportados para cada espécie analisada (100% de bootstrap). As médias das distâncias 
genéticas K2P obtidas variaram de 0 a 0,7% dentro das espécies, 0 a 8,4% dentro dos 
gêneros,  0,1 a 13,3% dentro das famílias (Tabela 1). De acordo com Carvalho et al. 
(2008), para o sucesso do DNA Barcode, as sequências de DNA dentro de uma mesma 
espécie necessitam apresentar uma maior similaridade do que entre espécies. Desse modo 
o presente estudo demonstrou que a divergência intraespecífica é bem menor que a 
interespecífica corroborando também com Hebert et al. (2003). A utilização do código de 
barras nesse estudo foi eficiente na identificação das espécies de peixes da ordem 
Siluriformes, uma vez que os resultados mostraram baixos valores de distância genética 
intraespecífica e agrupamentos com valores fortemente suportados para cada espécie 
(100% de bootstrap). As comparações realizadas no BOLDSystems v3 confirmaram a 
identificação morfológica da maioria das espécies, exceto para Pseudoplatystoma cf. 
punctifer (Figura 2) que apresentou 98,86% de similaridade com Pseudoplatystoma 
fasciatum, confirmando seu status específico. 
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Figura 2. Identificação molecular de Pseudoplatystoma cf. punctifer através da plataforma 
bioinformática BOLDSystems v3. 
 
Tabela 1. Médias das distâncias genéticas (percentagens K2P) geradas através do 
programa MEGA 5 para os níveis taxonômicos das espécies analisadas da ordem 
Siluriformes. 

Médias de Divergências Genéticas (%) 

Comparações  Mínima Máxima 
Indivíduos co-específicos 0 0,7 
Co-genéricos 0 8,4 

Famílias 0,1 13,3 

 
Palavras-chave: Siluriformes, COI, Itapecuru. 
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A utilização de inseticidas químicos para o controle do vetor da dengue vem acarretando 
em sérios problemas como o aparecimento de populações resistentes e danos ambientais. 
Estes fatores alertam pesquisadores para a busca de formas alternativas para o controle de 
insetos vetores, em especial o controle biológico do A. aegypti com o uso de isolados de B. 
thuringiensis obtidos de amostras de solo e insetos mortos de diferentes áreas do 
Maranhão. Para o isolamento de B. thuringiensis realizou-se coletas em 17 municípios do 
Maranhão. As amostras de solo foram coletadas com auxílio de espátula de madeira e 
acondicionadas em tubos Falcon de 15 mL estéreis e também foram coletados insetos 
mortos que apresentavam característica de morte por ação bacteriana.  Posteriormente, o 
solo e os insetos mortos foram transportados ao Laboratório de Entomologia Médica-
LABEM, na Universidade Estadual do Maranhão em Caxias. Para o isolamento das 
amostras de solo misturou-se 1g de solo de cada amostra à 10 mL de solução de sais. Após, 
as amostras foram diluídas seriadamente em solução salina e uma alíquota de 1mL da 
solução foi homogeneizada e submetida a choque térmico a 80ºC por 12 minutos e em gelo 
por 5 minutos. Após, transferiu-se 100µl da solução para placas de Petri contendo ágar 
nutriente e espalhando-a na placa com auxílio de uma alça de Drigalski. As placas foram 
levadas para estufa bacteriológica a 28ºC, durante 48 horas para o crescimento das 
colônias. Após o crescimento, avaliou-se as colônias quanto ao aspecto morfológico, 
levando em consideração á forma, estrutura e borda das colônias. As colônias que 
apresentaram características típicas de Bacillus spp. foram inoculadas em caldo nutriente, 
contendo penicilina G e colocadas em incubador rotativo a 28ºC a 180 rpm por cerca de 72 
horas. As colônias crescidas foram observadas à fresco em microscópio de contraste de 
fase (aumento 100x), para verificar a presença de cristais de proteínas. O isolamento de B. 
thuringiensis a partir de insetos consiste em macerar os insetos mortos em 10 mL de 
solução salina (0,5% de NaCl), utilizando um almofariz e pilão esterilizado, após, 
transferiu-se uma alíquota de 1 mL para tubos de ensaio esterilizados, posteriomente 
submetidos a choque térmico a 80°C por 12 minutos e em gelo por 5 minutos. Após diluiu-
se seriadamente em solução salina e uma alíquota de 100µl foi plaqueada em ágar nutriente 
(pH 7,5) em seguida incubadas em estufas bacteriológicas durante 48 horas a 28°C para o 
crescimento bacteriano. As colônias previamente selecionadas como Bacillus foram 
submentidas a mesma metodologia utilizada para as amostras de solo. Posteriormente, as 
colônias identificadas como B. thuringiensis foram submetidas à bioensaios com larvas de 
A. aegypti, sendo utilizadas larvas de 3º estádio obtidas a partir da colônia mantida no 
LABEM do CESC/UEMA. Os bioensaios seletivos foram realizados cujo objetivo foi 
determinar os isolados com atividade entomopatogênica, sendo conduzidos sob 
temperatura e umidade controladas, com temperatura em média de 26 ± ºC e umidade 
relativa a 85%. Para cada isolado, foi preparada réplica de três copos plásticos contendo 10 
ml de água potável, 10 larvas de terceiro estádio e 1 ml da cultura total do bacilo, crescido 
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em Agar nutriente a 28º C em estufa de crescimento bacteriológico, por um período de 5 
dias. Em cada bioensaio, foi preparada uma réplica sem inoculação bacilar, servindo assim 
como controle. Após a aplicação do bacilo, com 24 e 48 horas, foi feita leitura de 
mortalidade das larvas, contando-se todos os indivíduos vivos e mortos, para obter-se o 
percentual de mortalidade dos indivíduos. Dos 17 municípios, obteve-se 68 amostras, 
sendo 24 de solo e 44 de insetos. Das 24 amostras obteve-se 558 colônias bacterianas, 
destas 163 foram identificadas como B. thuringiensis, sendo que destes 89 isolados foram 
testados seletivamente em larvas de A. aegypti, o isolado BtMA 61 e BtMA 211 
respectivamente apresentaram mortalidade de 50% e 36,6% e 39 isolados mostraram 
mortalidade inferior a 30%, após as 24 e 48 horas de aplicação o restante não mostrou 
mortalidade (Tab.1). Realizou-se o isolamento de B. thuringiensis em seis amostras de 
insetos e obteve-se 246 colônias bacterianas e 141 isolados. Destes 14 isolados foram 
testados, mas nenhum mostrou toxicidade para as larvas de Aedes aegypti. Totalizando as 
amostras de solo quanto de insetos obteve-se 804 colônias bacterianas sendo que 304 
(26,11%) foram identificados como B. thuringiensis, o índice de Bt(Bt=n(Bt/CB)*100) por 
colônia pode ser observado na tabela 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1. Resultados dos bioensaios seletivos com isolados de Bacillus thuringiensis do Estado do 
Maranhão para larvas de Aedes aegypti. 

Isolados Mortalidade % Classificação Isolados Mortalidade % Classificação 
24 hs 48 hs 24 hs 48 hs 

BtMA 53 6,6% 6,6% + BtMA 95 6,6% 16,6% + 
BtMA 55 3,3% 3,3% + BtMA 96 3,3% 3,3% + 
BtMA 58 3,3% 3,3% + BtMA 98 3,3% 3,3% + 
BtMA 59 26,6% 26,6% + BtMA 99 3,3% 3,3% + 
BtMA 60 3,3% 13,3% + BtMA 101 3,3% 3,3% + 
BtMA 61 50% 50% ++ BtMA 103 3,3% 3,3% + 
BtMA 67 0 3,3% - BtMA 106 3,3% 3,3% + 
BtMA 70 13,3% 13,3% + BtMA 107 3,3% 3,3% + 
BtMA 71 10% 10% + BtMA 108 3,3% 3,3% + 
BtMA 72 26,6% 26,6% + BtMA 109 3,3% 3,3% + 
BtMA 74 0 3,3% - BtMA 111 10% 13,3% + 
BtMA 77 6,6% 6,6% + BtMA 112 6,6% 10% + 
BtMA 79 10% 10% + BtMA 114 6,6% 6,6% + 
BtMA 82 10% 16,6% - BtMA 115 13,3% 13,3% + 
BtMA 83 6,6% 6,6% - BtMA 116 6,6% 6,6% + 
BtMA 84 16,6% 16,6% + BtMA 124 3,3% 3,3% - 
BtMA 85 13,3% 20% + BtMA 128 6,6% 6,6% + 
BtMA 86 6,6% 6,6% + BtMA 129 20% 23,3% + 
BtMA 87 13,3% 20% + BtMA 211 13,3% 36,6% ++ 
BtMA 93 3,3% 3,3% + BtMA 131 23,3% 23,3% + 
BtMA 94 6,6% 10% +  
Em cada bio1ensaio foram testadas 30 larvas+ + = mortalidade 30 ≤ 50%; + = mortalidade 1 ≥ 30%  - = 
sem mortalidade  
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Tabela 2. Índice de Bacillus thuringiensis por colônia.  
 
Amostra  

 
Discriminação 

 
CB 

 
Bt 

B. thuringiensis 
Índice de 
Bt=n(Bt/CB)*100 

47  Solo 41 14 34% 
53 Solo 41 8 19% 
66 Solo 52 11 21% 
67 Solo 84 43 51% 
68 Solo 27 6 22% 
69 Solo 5 2 40% 
45 Solo 12 2 16% 
55 Solo 12 2 16% 
61 Solo 20 2 10% 
49  Solo 21 2 9% 
56 Solo 11 1 9% 
52 Solo 44 20 45% 
62 Solo 11 10 90% 
43 Solo 6 6 100% 
63 Solo 13 5 38% 
51 Solo 28 0 0% 

Continuação da Tabela 2. Índice de Bacillus thuringiensis por colônia 
54 Solo 3 1 33% 
57 Solo 8 0 0% 
58 Solo 43 22 51% 
59 Solo 11 0 0% 
60 Solo 4 0 0% 
64 Solo 11 0 0% 
65 Solo 19 0 0% 
70 Inseto 107 44 41% 
71 Inseto 2 0 0% 
72 Inseto 5 3 60% 
73 Solo 31 6 19% 
77 Inseto 18 10 55,5% 
80 Inseto 43 14 32,5% 
81 Inseto 71 70 98,5% 
Total 804 304 26, 11% 
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL DA POPULAÇÃO RIBEIRINHA E PESCADORES 
ARTESANAIS DO RIO ITAPECURU ACERCA DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 
E DAS MUDANÇAS NA PESCA 
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O Maranhão é detentor de dez bacias e dois sistemas hidrográficos costeiros (NUGEO, 
2011). Em área, a bacia do rio Itapecuru é considerada a segunda maior de todo o território 
maranhense e a maior em extensão. Nas margens do rio Itapecuru são encontradas 
populações tradicionais (quilombolas), além de aldeias indígenas por toda sua extensão. 
Um fator importante na vida dessas comunidades está no grande conhecimento a respeito 
da dinâmica do rio e fatores relacionados a ele como a fauna e a flora. A pesca artesanal é 
comumente usada pelos moradores ribeirinhos, tanto para consumo próprio como para fins 
lucrativos. De acordo com Silva et al. (2007), os pescadores artesanais possuem e mantêm 
contato direto com o ambiente natural e, assim, possuem um significativo conhecimento 
acerca da classificação, história natural, comportamento, biologia e utilização dos recursos 
naturais da região onde vivem. Assim, este estudo teve como objetivo realizar um trabalho 
de Educação Ambiental com a população ribeirinha residente nas margens do rio Itapecuru 
- MA, enfocando a situação atual da pesca e a dos impactos ambientais. A área de estudo 
situa-se entre as cidades de Cantanhede e Pirapemas, localizado no Baixo Itapecuru, com 
aproximadamente 24 km de extensão. A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, onde 
foram exploradas informações sobre as características, as ações e as opiniões dos 
pescadores e moradores ribeirinhos às margens do rio Itapecuru. O público-alvo neste 
trabalho foi escolhido de forma intencional com moradores há mais de 10 anos. Isso se 
justifica pelo maior conhecimento dessas pessoas a respeito das mudanças ambientais 
ocorridas no passar dos anos. Foram aplicados 39 questionários na cidade de Cantanhede e 
22 em Pirapemas, sob a forma de entrevista, com um conjunto de questões voltadas para 
percepção ambiental dos ribeirinhos, mudanças na pesca, métodos de pesca e aspectos 
sócio-econômicos. Para traçar um diagnóstico técnico foram demarcados cinco pontos de 
investigação denominados Pontos 01, 02, 03, 04 e 05, sendo eles tirados na margem 
esquerda do rio no sentido nascente-foz, situados entre as duas cidades. Verificou-se que 
em Pirapemas a pesca é a principal atividade desenvolvida por grande parte dos 22 
entrevistados (86,36%). Em Cantanhede a agricultura (46,15%) é que ganha destaque 
como profissão principal dos 39 entrevistados, sendo que 35,89% vivem da pesca e da 
agricultura simultaneamente. Observou-se que todos os entrevistados vivem às margens do 
rio Itapecuru de 10 a 60 anos, tempo suficiente para que empiricamente passassem suas 
percepções sobre as mudanças ocorridas no rio no decorrer dos anos. A pesca artesanal nas 
duas regiões estudadas é realizada em pequenos barcos e os materiais utilizados são: anzol, 
rede, tarrafa, manzuá, choque (corrô) e espinhel. De acordo com os pescadores os peixes 
encontrados no rio Itapecuru são: bagre, pirapema, mandubé, sardinha, tambaqui, sete 
léguas, bodó, bico de pato, viola, anojado, jandiá, piaba, traíra, piranha, serra, surubim, 
cascudo, cará, branquinha, mandi, curimatá, pescada e piau. Quando indagados sobre a 
falta de peixes no rio Itapecuru, 100% dos pescadores de Pirapemas responderam que 
houve uma diminuição da oferta de pescado. Em Cantanhede, 92,30% dos ribeirinhos 
disseram que os peixes estão mais escassos, 5,12% disseram que não estão escassos e 
outros 2,56% não souberam responder. Para os entrevistados de Pirapemas (FIGURA 1) e 
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Cantanhede (FIGURA 2), extração ilegal de areia, lançamento de lixo no rio, 
desmatamento, falta de chuva e presença de animais soltos no rio, são considerados 
impactos ambientais. Porém, verificou-se ainda um grande percentual de ribeirinhos que 
não sabem definir ou apontar estes impactos. Os ribeirinhos afirmam que o rio Itapecuru 
esta secando no decorrer do tempo (FIGURA 3) e acreditam que isso está ocorrendo por 
um conjunto de fatores tais como: falta de chuva, desmatamento, extração de areia, erosão, 
aterro, e outros. Com o apoio da secretaria de Pesca e Agricultura e da colônia de 
pescadores de Pirapemas, realizou-se um encontro com os ribeirinhos do rio Itapecuru 
(FIGURA 4). Neste encontro foram mostrados os impactos ambientais observados no rio, 
bem como as suas consequências. Em seguida, foram entregues cartilhas que falam sobre 
os impactos no rio, com o propósito de ajudá-los mais ainda na tomada de consciência do 
que são e o que provocam os impactos ambientais. Observou-se um grande entusiasmo dos 
que estavam presentes no encontro. Ao todo foram 24 participantes, dentre eles tinham: 
vereadores, secretários, estudantes, engenheiros agrônomos, pescadores, lavradores, 
presidentes de colônias de pescadores, presidentes de associações de pescadores, dentre 
muitos ribeirinhos, se fizeram presente e deram suas devidas contribuições ao evento como 
é o caso de uma moradora ribeirinha que chega a propor que reuniões voltadas para o meio 
ambiente sejam permanentes na cidade de Pirapemas. Após todo o levantamento 
socioambiental a Educação Ambiental veio como um processo de formação de 
consciência, pois além de trazer todos os pontos negativos de certas atividades feitas no 
rio, onde se pôde também prôpor soluções a essas comunidades de como recuperar, 
manter, preservar e conservar o meio ambiente em que vivem.  
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ANÁLISE DO PERFIL BACTERIANO CARREADO POR FORMIGAS EM 
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As formigas apresentam a capacidade de transportar microrganismos patogênicos, e 
quando ocorrem em hospitais constituem um perigo potencial à saúde pública, podendo 
estar diretamente associadas ao problema de infecção hospitalar, o que desperta grande 
interesse no meio científico devido à elevação das taxas de morbimortalidade de pacientes 
hospitalizados. No presente estudo, realizado de Agosto de 2012 a Agosto de 2013, 
objetivou-se avaliar o perfil bacteriano veiculado por formigas do Hospital Geral Gentil 
Filho da cidade de Caxias-MA, isolando e identificando bactérias potencialmente 
patogênicas, além de avaliar o perfil de suscetibilidade em relação aos antibióticos mais 
utilizados. As formigas foram coletadas assepticamente, transferidas para tubos contendo 
BHI (meio de infusão de cérebro e coração) para transporte e colocadas na estufa por 24 
horas. A partir das amostras presentes nos tubos foram realizadas as semeaduras para o 
isolamento de bactérias em placas contendo o meio de cultura ágar sangue e ágar EMB 
sendo posteriormente o material incubado em estufa BOD a 35/37°C por 24h. Cepas de 
bactérias oportunistas isoladas foram submetidas ao antibiograma para verificação do perfil 
de suscetibilidade aos antibacterianos testados pela técnica de difusão em placa utilizando-
se ágar MüellerHinton (MH). A semeadura em placa de ágar MH foi realizada com o 
auxílio de swab umedecido no caldo contendo a bactéria em suspensão, espalhando-a por 
toda a extensão da placa. Os discos de antibióticos foram colocados sobre a superfície do 
ágar MH utilizando-se pinça estéril e posteriormente as placas foram incubadas a 37° C por 
24h. Os halos de suscetibilidade ou inibição foram aferidos com régua milimetrada e os 
resultados foram interpretados de acordo com as indicações do fabricante: sensível (S), 
intermediário (I) e resistente (R). Os antibióticos testados foram: Amoxicilina / Ácido 
Clavulânico (AMC), Cefotaxima (CTX), Ceftazidima (CAZ), Ceftriaxona (CRO), 
Imipenem (IPM), Levofloxacina (LEV), Ampicilina+Sulbactam (ABS), Oxacilina (OXA), 
Eritromicina (ERI), Polimixina B (POL), Amicacina (AMI), Piperacilina + Tazobactam 
(PPT). Realizou-se o teste para a detecção de ESBL com seguintes antibóticos: 
amoxicilina/ácido clavulânico, ceftriaxone, ceftazidima, cefotaxima que foram distribuídos 
radialmente, de forma equidistante (20 mm) em relação ao centro do disco. Um total de 63 
amostras de cepas encontradas nas formigas coletadas foi semeado em dois meios: EMB e 
Agar sangue, selecionando-se 50 placas de acordo com os critérios de exclusão: não 
crescimento em placa, contaminação por leveduras presentes no ambiente, 
desenvolvimento de bactéria sem importância clínica epidemiológica. Nos ambientes 
selecionados para a coleta (Cozinha e refeitório, banheiros, enfermarias e UTI) foram 
encontradas cepas das seguintes espécies: Escherichia  coli, Klebsiella spp, Alcalígenes 
spp,  Acinetobacter spp, Pseudomonas spp, Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
epidermidis, Proteus ssp, Staphylococcus coagulase negativa, Staphylococcus 
saprophyticus. (Tabela 01). Neste trabalho as espécies encontradas com mais frequência 
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foram as bactérias gram-negativas: Escherichia coli, Klebsiella spp, seguido de 
Alcaligenes spp, Acinetobacter spp corroborado pelo estudo de PESQUERO et al, 2008, 
em que E coli e Klebsiella estavam entre as espécies mais encontradas. Foram constatadas 
quatro bactérias produtoras de β-Lactamase de espectro ampliado (ESBL), que pela 
presença da zona fantasma; e a presença cada vez maior de cepas resistentes aos 
antimicrobianos utilizados. Os antibióticos com maior sensibilidade no Estudo foram: 
Imipenem (92%), Piperacilina+Tazobactam (86%); Levofloxacino (84%); Ampicilina 
+Sulfabactam (82%); Amicacina (80%). E os antibióticos com maior porcentual de 
resistência foram: Cefotaxima (78%); Ceftriaxona (56%); Ceftazidima (38%); Polimixina 
B (36%). (Tabela 2). A partir dos resultados, observou-se que a presença de vetores 
mecânicos possibilita a disseminação dos microrganismos responsáveis por infecções 
hospitalares, o que, no Hospital Geral Gentil Filho, é agravado pela não divisão 
ambulatorial dos pacientes, o que aumenta os riscos de surtos hospitalares. Neste hospital 
foram encontradas condições sanitárias ruins, com uma grande quantidade de formigas, 
além de outros artrópodes vetores. Verificou-se a coleta de formigas carreadoras de 
bactérias patogênicas com o predomínio de cepas de E. coli, Klebsiella spp e Alcalígenes 
spp na cozinha; Pseudomonas aeruginosas, Staphylococcus spp nas enfermarias; 
Klebsiella spp e E. coli nos banheiros; além de Acinetobacter spp e Pseudomonas na UTI. 
Em relação ao teste de suscetibilidade, os antibióticos com maior sensibilidade no Estudo 
foram: Imipenem (92%), Piperacilina+Tazobactam (86%); e os antibióticos com maior 
porcentual de resistência foram: Cefotaxima (78%); Ceftriaxona (56%). A pouca 
importância dada à associação de formigas com a transmissão de doenças é um dos 
principais obstáculos para seu controle e prevenção, principalmente por parte dos 
profissionais de saúde. Por isso é fundamental a divulgação dos resultados obtidos durante 
pesquisas como esta para traçar medidas junto ao CCIH e diminuir os índices de infecções 
hospitalares.  
 

 

 
Tabela 01-Distribuição das bactérias carreadas por formigas, por ponto de coleta, no 
Hospital Geral de Caxias-Maranhão, Brasil. 
Local n % Cepas n % 
 
 
 
Cozinha 

 
 
 
21 

 
 
 
42 

E.coli 8 38,1 
Klebsiella spp 5 23,81 
Alcalígenes spp  4 19,05 
Acinetobacter spp 1 4,76 
S. coagulase - 1 4,76 
S. saprophyticus 1 4,76 
Proteus spp 1 4,76 

 
 
 
Enfermarias 

 
 
 
16 

 
 
 
32 

Pseudomonas spp 3 18,75 
S. epidermidis 2 12,5 
S. aureus 2 12,5 
Klebsiella spp  2 12,5 
Alcalígenes spp 2 12,5 
Acinetobacter spp 2 12,5 
Bacillus subtilis 2 12,5 
E.coli 1 6,25 

 
 
 
Banheiros 

 
 
 
8 

 
 
 
16 

Klebsiella spp 2 25 
E.coli 2 25 
Enterobacter 1 12,5 
Pseudomonas spp 1 12,5 
Acinetobacter spp  1 12,5 
Alcalígenes 1 12,5 

 
UTI 

 
5 

 
10 

Acinetobacter spp 2 40 
Pseudomonas spp 2 40 
Proteus spp 1 20 
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Palavras-chaves: Formigas; Infecção Hospitalar; Resistência bacteriana.  
 
REFERÊNCIAS 
 
CARNEIRO, et al. “Identificação de Bactérias Causadoras de Infecção Hospitalar e 
Avaliação da Tolerância a Antibióticos” in NewsLab 106-114. Ed 86. 2008. Disponível 
em < http://www.newslab.com.br/ed_anteriores/86/art03/art03.pdf> Acesso em 20/06/2013 
 
PEREIRA, RS & UENO, M “Formigas como veiculadoras de microrganismos em 
ambiente hospitalar” in Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 41(5):492-
495, set-out, 2008 Disponível em<http://www.scielo.br/scielo.php? 
script=sci_arttext&pid=S0037-86822008000500011&lang=pt&tlng=>Acesso em 
23/06/2013 

 
PESQUERO, MA et Al ”Formigas em Ambiente Hospitalar e seu Potencial como 
Transmissoras de Bactérias” Neotropical Entomology 37(4):472-477 (2008). Disponível 
em<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-
66X2008000400017&lang=pt&tlng=> Acesso em 20/06/2013 
Data: 23/08/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 2- Análise da sensibilidade aos antibióticos testados 

Antibiótico S (n) S (%) I (n) I(%) R(n) R(%) 
Imipenem 46 92% 2 4% 2 4% 
Levofloxacino 42 84% - - 8 16% 
Ampicilina+Sulfubactam 41 82% 3 6% 6 12% 
Cefotaxima 7 14% 4 8% 39 78% 
Polimixina B 31 62% 1 2% 18 36% 
Amicacina 40 80% 5 10% 5 10% 
Piperacilina+Tazobactam 43 86% 1 2% 6 12% 
Ceftazidima 24 48% 7 14% 19 38% 
Ceftriaxone 14 28% 8 16% 28 56% 
Amoxicilina+Ác. 
Clavulânico 

28 56% 7 14% 15 30% 
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Orientada: Maria Gabriela Sampaio LIRA - Bolsista PIBIC/CNPq 
Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – DQB/UEMA  
 
Orientador: Nêuton SILVA-SOUZA 
Profº. Drº da Universidade Estadual do Maranhão  
 
Colaboradores: Guilherme Silva MIRANDA, Gleycka Cristine Carvalho GOMES, João 
Gustavo Mendes RODRIGUES, Ranielly Araújo NOGUEIRA - Acadêmicos (as) do curso 
de Ciências Biológicas – DQB/UEMA 
 
A esquistossomose, enfermidade parasitária desencadeada pelo helminto Schistosoma 
mansoni, permanece como uma importante doença no contexto da saúde pública (Rey, 
2001). A transmissão da parasitose ocorre pelo contato do homem com águas onde existam 
moluscos infectados. O ciclo biológico de S. mansoni apresenta uma alternância de 
gerações entre o hospedeiro intermediário, molusco do gênero Biomphalaria sp e os 
hospedeiros definitivos vertebrados, dentre eles o homem (Coelho, 1970). No Maranhão, a 
presença desta parasitose é conhecida desde 1920 (Alvim, 1980), a doença destaca-se nos 
campos alagados da Baixada Ocidental e no Litoral Norte do Estado, pois apresenta áreas 
periodicamente alagadas e cobertas por vegetação, favorecendo a reprodução e 
manutenção de caramujos transmissores (Silva-Souza, 2001). Acredita-se que o índice 
maior de positividade de esquistossomose na Baixada Ocidental seja consequência da 
maior vulnerabilidade da população a fatores de risco, já que os moradores vivem 
constantemente em contato com os criadouros, campos inundáveis (Araújo, 2005). Ainda 
na Baixada Ocidental Maranhense, além do ciclo tradicional entre caramujo e homem, nós 
podemos constatar a presença de um ciclo alternativo entre caramujo e roedor do gênero 
Holochilus, que ao conviverem no mesmo ambiente potencializam a transmissão da 
esquistossomose e sugere a presença de duas linhagens, uma vinculada pelo roedor 
silvestre e outra pelo homem, sem contar com a abundância de caramujos Biomphalaria 
spp, atuantes como vetores intermediários no ciclo tradicional e alternativo comumente 
desenvolvidos na microrregião. O propósito deste trabalho é verificar se há uma relação de 
positividade para S. mansoni entre hospedeiros tradicionais e alternativos a fim de 
determinar a influência de um hospedeiro sobre o outro nos bairros do munícipio de São 
Bento – MA. Em cada mês, os caramujos em estudo foram coletados na região da Baixada, 
por bairros, em seus criadouros naturais (Figura 1. A). Os moluscos coletados foram 
armazenados em sacos plásticos, etiquetados e conduzidos ao Laboratório de Parasitologia 
Humana da UEMA. Todos os criadouros de coleta foram georeferenciados (Tabela 1). Os 
invertebrados foram contados e mantidos em aquários de vidro, com água desclorada, 
sendo 0,51 para cada espécime (Figura 1. B). Os moluscos foram alimentados 
adequadamente com folhas de alface. No laboratório os caramujos foram analisados quanto 
à eliminação de cercárias. Para o procedimento, eles foram individualmente colocados em 
pequenos recipientes de vidro, com cerca de 5 ml de água desclorada e expostos a luz e 
calor de três lâmpadas de 60 W (Figura 1.C), durante 60 minutos e em seguida analisados 
em lupa microscópica. Para a captura de roedores Holochilus spp, foram utilizadas 
armadilhas do tipo Tomahawk, colocadas em áreas próximas aos criadouros de caramujos 
durante a noite (Figura 2. A), com uma distância mínima de 10 metros uma da outra.  Para 
coleta de fezes humanas foram distribuídos coletores universais para os moradores 
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residentes a um raio de 50 metros dos criadouros naturais de moluscos, de acordo com a 
quantidade de integrantes da família. No dia seguinte os mesmos foram recolhidos (Figura 
2. B). A análise do material foi realizada no laboratório de Parasitologia Humana da 
UEMA, utilizando o método de Kato-Katz, nesse procedimento foram usadas três lâminas 
para cada amostra de fezes (Figura 2. C), as quais foram conduzidas ao microscópio 
óptico. A quantidade de amostras coletadas dos hospedeiros variou entre os bairros 
(Gráfico 1. A). Todos os caramujos coletados em cada bairro encontraram-se negativos. 
Não houve registro de roedores em território peridomiciliar. Quanto aos humanos somente 
três bairros apresentaram amostras positivas. No bairro Outra Banda teve prevalência de 
9,67%, Porto Grande teve prevalência de 13,04% e Matriz teve 8,33%, nos demais bairros, 
os humanos obtiveram 100% de negatividade para a doença (Gráfico 1. B). Os resultados 
foram entregues aos pacientes no mês posterior ao da análise, e nos casos positivos, estes 
foram orientados a procurar assistência médica adequada. A positividade dos humanos nos 
bairros Outra Banda, Porto Grande e Matriz não esteve relacionada com as dos caramujos, 
visto que os mesmos encontraram-se negativos para S. mansoni.  Os casos de humanos 
positivos foram de pescadores do sexo masculino, realidade que precisa ser considerada 
nas estratégias de abordagens das ações de saúde. A negatividade de caramujos e humanos 
para S. mansoni não significa que eles não possam se tornar portadores da parasitose. A 
positividade de um hospedeiro pode não estar relacionada à positividade de outro 
hospedeiro, que também atua no ciclo da esquistossomose, dentro do mesmo bairro. 
 
Tabela 1: Coordenadas geográficas obtidas nos bairros. 

 
 

 
Figura 1. A: Coleta de caramujos. B: Caramujos mantidos em aquário de vidro e 
alimentados com alface. C: Exposição dos caramujos a luz e calor. 



111 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Palavras-chaves: Baixada Ocidental Maranhense, Holochilus sp, Biomphalaria sp. 
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Figura 2. A: Armadilha Tomahawk em território peridomiciliar. B: Recolhimento de 
coletores universais. C: Análise de fezes pelo método Kato-Katz. 

Gráfico 1. A: Quantidade de amostras coletadas dos três hospedeiros. B: Relação de 
positividade entre caramujos e humanos nos bairros do município de São Bento - MA. 
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A esquistossomose mansônica é causada por helmintos trematódeos da espécie 
Schistosoma mansoni, no Brasil a doença é popularmente conhecida como “xistose”, 
“barriga d’água” ou “mal-do-caramujo” (Neves, 2005; Rey, 2008). A transmissão da 
esquistossomose no Brasil depende da presença de três espécies de caramujos, pertencentes 
ao gênero Biomphalaria: Biomphalaria glabrata; Biomphalaria tenagophila; e 
Biomphalaria stramínea. Segundo Alvim (1980), no Maranhão a presença desta parasitose 
é conhecida desde 1920, destacando-se nos campos alagados da Baixada Ocidental e no 
Litoral Norte do Estado, áreas periodicamente alagadas e cobertas por vegetação, 
favorecendo a reprodução e manutenção dos caramujos transmissores (Silva-Souza, 2001). 
Neste sentido o mapeamento identificará as localizações dos focos do gênero 
Biomphalaria em São Bento. Para isso coletou-se os vetores em bairros de zona urbana 
com técnica manual, auxiliada por pinças metálicas e conchas de captura apropriadas, 
armazenou-se os moluscos em aquários de vidros, com agua desclorada e substrato 
(Gerken, 1977), alimentados com folhas de alface, segundo Malek (1985), foram 
analisados quanto a positividade através da eliminação de cercárias de S.mansoni, uma vez 
por semana, durante trinta dias, sendo colocados, individualmente, em pequenos 
recipientes de vidro, com cerca de 5 ml de água desclorada e expostos à luz e calor de três 
lâmpadas de 60W , durante uma hora (Smithers & Terry, 1965) e em seguida examinados 
em microscópio esterioscópico, alguns exemplares, 10%, foram separados para 
identificação especifica, que foi realizada  através da dissecção anatômica do manto 
segundo Paraense e Deslandes. Foram visitados dezessete bairros do munícipio e 
georeferenciados os pontos de coleta (Tabela 1). Nos bairros Porto Grande, Tupy e 
Fomento foram encontrados três criadouros, em Outra Banda, Aeroporto e Matriz dois, 
São Lourenço, Mutirão, São Cristovão e São Judas Tadeus apenas um criadouro foi 
encontrado para a época. Nos bairros, Modulo, Centro, Estrada Real, São Benedito, São 
Manuel, Monte Sinai e Rosendão encontraram-se ausentes para as espécies para a coleta. O 
bairro Modulo encontrou-se seco em determinada época, o Centro possuía ruas 
pavimentadas, com ausência de córregos e vegetação impossibilitando a proliferação dos 
hospedeiros intermediários. Os bairros São Benedito e São Manuel apresentaram habitat 
propicio para a proliferação destes, porém não foram encontradas espécies de 
Biomphalaria nestes bairros. Quanto a eliminação de cercárias de S. mansoni, todos os 
criadouros encontraram-se negativos. Quanto a classificação especifica foram encontradas 
apenas duas espécies de Biomphalaria: B. glabrata presente em cinco criadouros (Outra 
Banda, Porto Grande, São Judas Tadeu, São Cristovão e Mutirão) e B. straminea também 
em cinco criadouros (Tupy, Aeroporto, Fomento, Matriz e São Lourenço), estes dados 
confirmam a ausência da B.tenagophila no município. Os resultados negativos para 
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cercárias de S.mansoni não significam que estes criadouros não possam se tornar focos de 
transmissão da parasitose. Neste sentido, o georeferenciamento identificará as localizações 
dos focos do gênero Biomphalaria, hospedeiros intermediários para S. mansoni, em São 
Bento, área endêmica, que servirá para futuras pesquisas nesta área e para redefinir as 
políticas publicas direcionados a profilaxia e tratamento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1: Georeferenciamento dos criadouros de Biomphalaria em São Bento, Maranhão, 
Brasil, no ano de 2012/2013. 

 

Localidade Foco Coordenadas Bairros Foco Coordenadas 
 

Outra 
Banda 

 

 
OB1 

 
 

OB2 

 
S 02° 41’ 40,2’’   
W 044° 49’ 23,1’’ 
 
S 02° 41’ 40,2’’    
W 044° 49’ 22,8’’ 

 
Aeroporto 

 

 
AER1 

 
 

AER2 

 
S 02° 42’ 16,7’’   
W 044° 50’ 31,4’’ 
 
S 02° 42’ 16,7’’    
W 044° 50’ 30,3’’ 
 

 
 
 

Porto 
Grande 

 
PG1 

 
 

PG2 
 
 

PG3 

 
S 02° 42’ 00,1’’   
W 044° 49’ 13,4’’ 
 
S 02° 41’ 58,9’’    
W 044° 49’ 16,3’’ 
 
S 02° 41’ 59,1’’    
W 044° 49’ 13,9’’ 
 

 
 
 

Fomento 

 
FOM1 

 
 

FOM2 
 
 

FOM3 

 
S 02° 42’ 15,6’’   
W 044° 50’ 24,4’’ 
 
S 02° 42’ 14,3’’    
W 044° 50’ 22,8’’ 
 
S 02° 42’ 14,2’’    
W 044° 50’ 22,7’’ 
 

 
São Judas 

Tadeu 

 
SJT1 

 
S 02° 41’ 53,0’’    
W 044°50’ 04,2’’ 
 

 
 
 
 

Tupy 

 
TUP1 

 
 

TUP2 
 
 

TUP3 

 
S 02° 42’ 06,85’’   
W 044° 49’ 37,0’’ 
 
S 02° 42’ 10,1’’    
W 044° 49’ 37,3’’ 
 
S 02° 42’ 09,0’’    
W 044° 49’ 33,6’’ 
 

 
São 

Cristovão 

 
SC1 

 
S 02° 41’ 53,0’’    
W 044°52’ 54,5’’ 
 

 
Mutirão 

 
MUT1 

 
S 02° 41’ 42,7’’    
W 044° 50’ 28,6’’ 
 

 
 

Matriz 

 
MTZ1 

 
 

MTZ2 

 
S 02° 42’ 05,7’’    
W 044° 49’ 34,1’’ 
 
S 02° 42’ 04,0’’    
W 044° 49’ 33,9’’ 
 

 
São 

Lourenço 

 
 

SL1 

 
S 02° 42’ 25,8’’ 
W 044° 50’ 44’’ 
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Gráfico 1: Total de caramujos coletados por Bairro no município de São Bento, 
Maranhão, 2012-2013.  B 
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A contaminação do meio ambiente com o avanço industrial vem aumentando cada vez 
mais a poluição dos lençóis freáticos por metais potencialmente tóxicos como os íons Cd2+ 
e Pb2+ (MOREIRA, 2009). Uma alternativa estudada para a remoção destes metais em 
solução é a biossorção que pode ser realizada através de um biossorvente como a serragem 
da madeira Teca (Tectona granis) e a casca de Pequi (Caryocar brasiliense Camb). A 
biossorção é o processo de adsorção que se refere à ligação passiva de íons metálicos por 
biomassa viva ou morta. A utilização das biomassas para a biossorção dos metais 
potencialmente tóxicos presentes em efluentes tem ganhado importância nas últimas duas 
décadas em função do seu desempenho e baixo custo apresentados. Este trabalho tem como 
objetivo comparar o potencial de biossorção dos metais potencialmente tóxicos Cd2+ e Pb2+ 
utilizando biomassa de serragem da madeira Teca e casca de Pequi. As amostras de Pequi 
foram adquiridas em feiras e nos mercados da cidade de Imperatriz-MA, em seguida foram 
retirados os frutos, as cascas foram submetidas à secagem ao sol para tirar o excesso de 
água, decorrido o tempo de secagem as amostras foram trituradas em liquidificador para 
obtenção do pó. Posteriormente, as amostras foram peneiradas em peneira de (0,045 mm) e 
armazenadas em frasco de polietileno de cor escura. O pó de serragem de madeira Teca 
(Tectona granis) foi fornecido pela Nobleinvest Atividades Rurais LTDA localizado no 
município de São Miguel do Tocantins. O material foi peneirado a fim de se obter 
granulométrica mais homogênea em peneiras de 0,045 mm para condução dos ensaios de 
biossorção. Os experimentos de biossorção foram realizados utilizando-se ensaios 
descontínuos sob agitação, mais conhecidos como batelada (batch). As concentrações 
residuais foram determinadas por Espectrofotometria de Absorção Atômica com Chama 
(FAAS). Todos os experimentos de biossorção foram realizados em duplicata e à 
temperatura ambiente (25 ± 30ºC). Um grama de serragem de madeira Teca e casca de 
Pequi in natura foi reagida separadamente com 20 mL de uma solução 0,1 mol L-1 NaOH. 
As misturas foram agitadas por 2 h, para que houvesse a entrada de grupos hidroxilas ao 
material biossorvente facilitando a formação de complexos, o líquido de ambas foi 
descartado. A serragem de madeira Teca e as cascas de Pequi foram lavadas, com água 
deionizada, repetidas vezes, e secas a 55 ºC, durante 24 h para permutar a inclusão de 
grupos carboxílicos ao material biossorvente. Esse procedimento permitiu retirar 
pigmentos da madeira e do pequi, já que o líquido extraído possuía a cor marrom. À 
serragem de madeira Teca e casca de Pequi lavadas com NaOH foi então adicionada a uma 
solução 1,2 mol L-1 de ácido cítrico na proporção de 8,3 mL de solução por grama de 
material biossorvente. As misturas foram agitadas durante 30 min. e o líquido foi 
descartado. Os dois materiais foram secos a uma temperatura de 55º C por um tempo de 24 
h. Decorrido esse tempo de secagem a temperatura foi aumentada para 120º C e mantida 
durante 90 min. Os materiais foram retirados, lavados com água deionizada (60-80º C), 
repetidas vezes, e seca a 55º C, por 24 h. A metodologia empregada no estudo para a 
determinação do Ponto de Carga Zero foi descrita por Regalbuto et al. (2004). O 
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procedimento consistiu em misturar 50 mg da biomassa com 50 mL de solução aquosa sob 
diferentes condições de pH inicial (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12) e determinar o pH 
após 24 horas de equilíbrio. As soluções com pH em faixa ácida foram feitas a partir de 
diluições de HCl 1 mol L-1 e as de pH básico a partir de diluições da solução de NaOH 1 
mol L-1, já que ambos os reagentes possuem atividade próxima a sua concentração. Para o 
estudo da capacidade de biossorção foi utilizado 0, 3 g do material e 20 mL de solução 
sintética mista (Cd2+ e Pb2+) em uma concentração de 25 mg L-1 em pH 5 mantidos sob 
agitação em uma mesa agitadora órbita e sob rotação de 20 rpm à temperatura ambiente (± 
28º C) durante 12 horas. Decorrido o tempo de contato as suspensões foram filtradas com 
auxílio de uma bomba de vácuo em filtro de membrana 0,45 µm. A capacidade de 
biossorção foi determinada segundo a Equação 1 (MENDHAM et al, 2002):  

 
 
O PCZ é obtido da faixa onde se observa o efeito tampão, ou seja, onde o pH final não 
varia. Na Figura 1 está representado o PCZ dos biossorventes casca de Pequi e serragem de 
madeira Teca sem ativações. De acordo com este estudo observa-se que o (PCZ) de ambos 
os biossorventes consistiu a faixa de 3.9, ou seja, nesta faixa de pH da superfície as 
biomassas em estudo não possuem cargas sendo, portanto de caráter neutro. Evidenciando 
que faixas de pH abaixo de 3.9 a adsorção é predominante de cargas negativas e acima do 
pH 3.9 a adsorção é predominante de cargas positivas. Na Figura 2 está representado o 
(PCZ) dos biossorventes casca de Pequi e serragem de madeira Teca ativada com ácido 
cítrico. De acordo com este estudo observa-se que o (PCZ) de ambos os biossorventes 
consistiu a faixa de 3.4. Portanto as biomassas têm como características atuarem como 
trocador catiônico a pH PCZ > 3,9 e/ou 3,4, possuindo natureza ácida o que gera um caráter 
hidrofílico facilitando o processo de adsorção. Nas Tabelas 1 e 2 estão representados os 
valores encontrados para a Capacidade de biossorção das biomassas Serragem de madeira 
Teca e Casca de Pequi, modificados e in natura. Segundo Rodrigues et al (2006) a 
introdução de grupos carboxilatos na superfície da biomassa aumenta a capacidade 
adsortiva do material adsorvente. No entanto, observa-se neste estudo para ambos 
biosorventes o tratamento com ácido cítrico não influenciou a capacidade de biossorção. 
Esse comportamento pode estar relacionado às condições físico-químicas (pH, temperatura 
e tempo de contato) das soluções utilizadas neste experimento. O estudo comparativo de 
biossorção demonstrou que a biomassa casca de Pequi possui melhor capacidade de 
biossorção para os íons Cd2+ e Pb2+ do que a serragem de madeira Teca. 

 

 

q =  * V                                  Equação (1) 

Onde: Ci = concentração inicial da solução; Ce = concentração de equilíbrio; q = Capacidade biossorção; m = 
massa do biossorvente; V = Volume da solução aquosa sintética com as espécies metálicas em estudo. 

 
Figura 1- Estudo referente ao Ponto de Carga Zero da casca de Pequi e serragem de madeira Teca sem 
ativações. 



119 
 

 
Palavras - chave: Biossorvente. Metais. Biossorção. 
 
REFERÊNCIAS: 
 
MENDHAM, D.S.; O'CONNELL, A.M. & GROVE, T.S. Organic matter characteristics 
under native forest, long-term pasture, and recent conversion to eucalyptus plantations in 
Western Australia: Microbial biomass, soil respiration, and permanganate oxidation. Aust. 
Journal of Soil Science, 40:859-872, 2002. 
 
MOREIRA, S. A.; SOUSA, F. W; OLIVEIRA, A. G.; NASCIMENTO, R. F.; BRITO E. 
S. Remoção em soluções aquosas usando bagaço de caju. Química Nova, v. 32, n. 7, p. 
1717-1722, 2009. 
 
REGALBUTO, J.R., ROBLES, J. “The engineering of Pt/Carbon Catalyst 
Preparation”. University of Illinois, Chicago, 2004.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2 - Estudo referente ao Ponto de Carga Zero da Casca de Pequi e Serragem de madeira Teca com 
ativações. 
 
Tabela 1 - Capacidade de biossorção referente ao íon Cd2+. 

 Pequi modificado Pequi in natura Serragem modificada Serragem in natura 
Capacidade (mg kg-1) 45,8 60,4 59,2 51,6 
Capacidade (mg kg-1) 49,7 60,8 60,1 54,0 

Média (mg kg-1) 47,8 60,6 59,7 52,8 
 
Tabela 2 - Capacidade de biossorção referente ao íon Pb2+. 

 Pequi 
modificado 

Pequi in natura Serragem 
modificada 

Serragem in natura 

Capacidade (mg kg-1) 115,0 123,7 0112,8 119,8 
Capacidade (mg kg-1) 117,8 124,5 122,0 117,5 

Média (mg kg-1) 116,4 124,1 117,4 118,6 
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A Modelagem Molecular no seu sentido mais amplo é o uso de representação gráfica, 
matemática ou física para entender e predizer as propriedades de moléculas[1]. A história 
da modelagem molecular e o modelo de campos de força, e suas metodologias de 
computação associada, tem sido apresentadas em muitos contextos e em vários níveis de 
detalhamento. A fim de obtermos resultados de simulação de modelagem molecular, e 
cálculos de propriedades de diversos sistemas moleculares utilizaremos vários módulos da 
Accelrys, em particular, podemos citar o Material Studio Forcite Plus que nos fornece uma 
ampla gama de métodos de simulação, dando-lhe a possibilidade de estudar sistemas 
moleculares e uma variedade de tipos de materiais. Ele também permite executar a 
caracterização estrutural e previsão de propriedade para as moléculas, materiais e 
compostos biológicos. Outro módulo utilizado chama-se CASTEP[2] que serve para 
calcular o tensor completo de segunda ordem das constantes elásticas relativos a 
propriedades mecânicas de um cristal. Estas ferramentas também podem ser usadas para 
investigar processos de difusão em massa e de superfície. Além disso, as propriedades 
vibracionais de sólidos podem ser calculadas com CASTEP usando a metodologia da 
resposta linear ou a técnica de deslocamentos finitos. Durante várias décadas, o 
desenvolvimento de dispositivos diversos, como sejam sistemas de gravação/leitura de 
dados de elevada capacidade, sistemas para a propagação de impulsos eletromagnéticos, 
transdutores e elementos para a microeletrônica e nanotecnologia, foi possível graças à 
aplicação de materiais com propriedades físicas, das quais destacamos propriedades 
ferroelétricas, ferroelásticas, piezoelétricas, piroelétricas ou ferromagnéticas[3]. O 
magnetismo e a ferroeletricidade, embora não estejam frequentemente associados, podem 
coexistir em certos materiais [4]. Em anos recentes têm surgido vários cursos de 
modelagem molecular nos sistemas educacionais. Esta tendência tem crescido com o 
aumento de métodos computacionais em geral. Um grande número de relatórios aparece 
descrevendo experimentos laboratoriais que explicitamente usam modelagem molecular 
[5]. Desta forma, a formação de recursos humanos neste setor é muito importante para 
atender a crescente demanda tanto educacional quanto industrial. Na realidade, existem 
duas abordagens que podem ser empregadas em modelagem molecular: métodos de 
mecânica clássica e métodos de mecânica quântica (ab initio) [6]. O ideal seria tratar 
quanticamente todo sistema molecular, mas devido a limitações computacionais, sobretudo 
em sistemas com milhares de átomos, a abordagem só se torna realizável via campos de 
força clássica, mesmo que estes campos sejam parametrizados a partir de resultados 
quânticos. Efetua-se um estudo detalhado da dinâmica da rede, com particular interesse no 
comportamento crítico da frequência e amortecimento dos modos de vibração nas 
transições de fase associadas às ordens cooperativas nos compostos [7]. Com os 
conhecimentos obtidos no estudo do efeito magnetoelétrico, pretende-se estudar quais as 
aplicações dos sistemas analisados em diversas áreas da tecnologia avançada como, por 
exemplo, na produção de sensores magnéticos [8], transdutores e memórias 
multifuncionais fazendo usufruto de simulações computacionais com os módulos 
Accelrys[9]. 
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O efeito magnetoelétrico está ligado com novas tecnologias, haja vista, que grande parte 
dos equipamentos modernos necessita de otimização para um melhor funcionamento, 
adequando-se às necessidades recentes dos seres humanos. Estes dispositivos devem 
apresentar características peculiares em relação a algumas constantes físicas do meio 
ambiente como a temperatura, campo elétrico, campo magnético e tensões mecânicas. Pois 
para coexistir a eletricidade e o magnetismo em um material, precisam responder 
adequadamente a estes estímulos, ou seja, condições necessárias para o fenômeno 
magnetoelétrico acontecer em um dispositivo. Através de modelagem computacional, tal 
sucesso foi obtido através de um esforço incessante em busca de materiais adequados que 
pudessem de forma satisfatóriaembasar o decorrer do trabalho. É notória a importância de 
ferramentas tecnológicas, como o computador para diminuir o tempo gasto e aumentar a 
qualidade do trabalho, obtendo-se um maior grau de qualidade. Com tal ferramenta foi de 
suma importância realizar simulações adquirindo valores das constantes, encontrado com 
tal procedimento. Após conhecer as características dos materiais em questão, analisamos 
os gráficos utilizando outro softwarede grande importância no decorrer do trabalho, o 
OriginLab, este programa permitiu-nos analisar quantitativamente as constantes e 
características dos materiais trabalhados, que proporcionou um avanço na pesquisa. Em 
relação à tecnologia computacional, utilizamos o programa Corel Draw X5 Portable, 
permitindo a exportação de imagens para o latex, estas adquiridas nas pesquisas realizadas 
em sites, mas principalmente os gráficos obtidos através do Origin. Por fim obtemos 
resultados cristalográficos do EuMnO3para sua energia em função de sua parte real, 
ressaltamos as propriedades eletrônicas do material, estudando as bandas eletrônicaLocal 
DensityApproximation(Aproximação de Densidade Local), mas conhecido como LDA 
eGeneralizedGradientApproximation(Aproximação de Gradiente Generalizado), mas 
conhecido como GGA,respectivamente. Enfatizamos estas aproximações devido à 
influência que elas exercem no cálculo da DensityFunctionalTheory, pois permitem maior 
precisão de certas propriedades físicas, haja vista, que tais propriedades costumam 
apresentar resultados que não são pertinentes nas experiências, então estas aproximações 
provaram ser uma melhora sobre tais desvios.Efetuamos um estudo criterioso na dinâmica 
da rede, visando uma análise no comportamento da frequência e amortecimento de modos 
vibracionais, enfatizando suas aplicações tecnológicas. Tais aplicações estão de acordo 
com a devida utilização de conhecimentos eletromagnéticos. Neste trabalho, destacamos a 
importância da ferroeletricidade, ferromagenetismo e dos magnetoelétricos, bem como 
suas características intrínsecas, no desenvolvimento de aparelhos mais sofisticados. Os 
resultados utilizados foram concordantes com trabalhos recentemente publicados, que nos 
garante o bom andamento das nossas simulações computacionais. Estes dados numéricos 
levam-nos a inferir a existência de transições de fase. Outra marcante característica no 
trabalho desenvolvido foi o estudo comportamentais das propriedades ópticas do EuMnO3 
pois permite-nos expressar de maneira mais confiável características do material, estas 
relacionadas com o efeito magnetoelétrico de maneira mais contundente, apresentando-se 
demasiada importância para o estudo e pesquisa desenvolvida sobre tais dispositivos e suas 
características.Para obtermos as propriedades opticoeletrônicas do EuMnO3 nós aplicamos 
a metodologia do DensityFunctionalTheoryusando dados cristalográficos, obtidos por Mori 
et al .. A partir das pesquisas realizadas estaremos seguros para discorrer sobre os temas 
expostos. 
 
Palavras-chave: magnetoeletricidade, modelagem molecular, estruturas eletrônicas. 
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A pesquisainvestigou os algoritmos utilizados em processos de codificação de dados para 
modulação. Os modelos são representados por matrizes com entradas sobre corpos fintos. 
Os trabalhosforam executados utilizandouma metodologia que possibilita a escolha dos 
parâmetros necessários ao bom desempenho do algoritmo. Os modelos matemáticos dos 
algoritmos foramaplicados emaspectos computacionais eabordados de maneira específica. 
Atécnica de detecção e correção de erros foi um campo explorado na pesquisa estudando 
as diversas áreas deaplicaçãoda Matemática e Engenharia de Telecomunicação entre 
outras. Para um bom desempenho e confiabilidade ao enviar informações, é utilizada a 
técnicade detecção e correção de erros, pois este processo é indispensável na codificação, 
transmissão e armazenamento dados. A pesquisa operou na construção dos códigos, 
aplicando Álgebra linear, Teoria dos números e Teoria dos Corpos. As atividades 
práticasefetuadasnos softwares matemáticosrealizaramos cálculos dos algoritmos, os 
mesmos mostraram a facilidade na operação e realização os cálculos. Com a execução das 
atividades foram justificados padrões elevados de confiabilidade, no sentido em que a 
interferência provoca distorção de dados. Com o propósito em adicionar redundâncias aos 
dados originais para reverter situações indesejáveis, ocorrem erros nas informações e 
recuperam, ou pelo menos se pode detectar a presença de erros. Contudo, na maioria das 
transmissões os canais não são perfeitamente confiáveis, havendo a probabilidade da 
informação recebida não ser rigorosamente igual à que foienviada. Assim, introduzir os 
conceitos básicos sobre teoriados códigos e algumas propriedades dos códigos de blocos 
lineares e códigos BCH é atividade relevante no campo da matemática aplicada, que 
éinvestigar uma classe importante dos códigos de detecção e correção de erros. Os estudos 
desses códigos tiveram início com o trabalho de C. E. Shannon, na mesma proporção os 
códigos BCH (Bose, Chaudhuri e Hocquenghen), como generalizaçãodos códigos de 
hamming para a correção de múltiplos erros. Descobertos os códigos pelo Hocquenghenà 
estrutura dos códigos BCH binários e, de forma independentepor Bose e Chaudhuri. Nesta 
mesma proporção, Gorenstein e Zierler generalizaram os códigos BCH em 𝑝𝑚símbolos tal 
que, 𝑝é um número primo. Estabelecendo limites teóricos para uma comunicação confiável 
e, desde então, a teoria dos códigos tornou-se um campo de pesquisa com franca atividade. 
Um exemplo da aplicação do código corretor deerros é utilizar o alfabetoformado pelas 26 
letras da línguaportuguesa, alémdo espaço. Uma letra da língua portuguesa pode 
serconsiderada como um elemento de 𝐴27, onde 27 é o anel que contém os elementos da 
palavra-código. Para evitar repetições desnecessárias, colocam todos os espaços embranco 
do lado direito, omitindo-os na escrita. Estes códigos têm largo uso nas comunicações 
internas de um computador, no armazenamento de dados em meios magnéticos (HD, CD, 
etc.), nas transmissões de dados independentes do canal utilizado. Uma parte importante é 
o estudo de códigos de blocos que se caracterizam pelo fato do processo de codificação ser 
feito sobre blocos de bits ou blocos de símbolos. Isso mostra que um feixe de bits ou 
símbolos é segmentado em blocos de 𝑘bits ou símbolos, a partir dos quais são geradas 
palavras códigos com 𝑛bits ou símbolos. Por conveniência, a partir deste ponto a notação 
estaria associada à quantidade de bits. Quando a notação (𝑛,𝑘)for usada para representar 
símbolos isso seria definido explicitamente. Assim, o processo de codificação por bloco 
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consiste em transformar um segmento da mensagem e o vetor que transmite pode sofrer 
alterações devido às degradações impostas pelo meio de transmissão. O vetor recebido é 
entregue ao decodificador cuja finalidade é transformar o mesmo no vetor decodificado, 
que consiste na melhor estimativa do vetor código transmitido. Assim o código de blocos, 
seleciona uma dupla de números e reúne como uma única sequência deinformação, estes 
por sinal são uns dos métodos básicos de códigos. Além disso, o estudodas matrizes para 
representação dos códigos formamos principais objetos de estudo da pesquisa,onde 
asmatrizes geradoras do código utilizamas propriedades de álgebra. Assim como 
noscódigos lineares, os softwares matemáticos para realizaçãodos cálculos representados 
pormatrizes que apresentam elevadas cardinalidade, quanto maior a cardinalidade 
maisconfiança no envio de mensagens, mas, para isso, tem-se que gerar uma distância 
paradetecta-se a maior quantidade de erros possíveis, através da matriz teste deparidade, 
adquirida a partir da matriz geradora dos códigos, base para o vetor recebido com erro, e o 
erro será detectado e através da síndrome, corrigido. É importante observar que o peso do 
polinômio gerador é igual à distância mínima do códigoapenas para os códigos BCH 
primitivos. No que diz respeito às técnicas de codificação através de estudos pode-se 
verificar a consolidação da Matemática aplicada na álgebra à teoria da informação nos 
códigos linearese a aplicação da teoria algébrica na ordem da matriz (𝑛 ×  𝑘)determinada 
por(𝑛, 𝑘). Em virtude disso, observou a alta cardinalidade na ordem da matriz, 
equiparando-se com a alta capacidade dos códigos em corrigir erros, no desempenho dos 
códigos lineares para os códigos BCH na detecção e correção de erros. Desta forma, o 
conhecimento adquirido neste trabalho mostrou desempenho dos códigos lineares, por 
meio da codificação. Da mesma forma, foianalisada a capacidade em detectar e corrigir 
erros dos códigos. Utiliza-sealgoritmos de decodificação segue-se cada passo analisando-se 
cada umantes de tomar a decisão se houve erros na transmissão de dados, uma síndrome 
determinasse para verificação e correção de erros. As matrizes apresentavam maior 
confiança no envio de mensagens, mas detectar os erros e corrigi-los tornava-se trabalhoso, 
códigos lineares podem-se detectar os erros com mais facilidade, mas, tinha-se uma 
tolerância para corrigi-los. 
 
Palavras – chaves: Teoria da codificação; Códigos de blocos; Códigos lineares. 
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Os aços inoxidáveis são ligas de ferro-cromo e possuem inúmeras aplicações em 
eletrodomésticos, automóveis, vagões ferroviários, equipamentos hospitalares e na 
indústria em geral. Devido ao baixo coeficiente de expansão térmica dos aços inoxidáveis 
ferríticos, a oxidação cíclica torna-se uma investigação de grande importância científica e 
tecnológica, pois estes aços são muito menos susceptíveis à descamação que as ligas 
austeníticas, quando submetidos à oxidação cíclica em altas temperaturas. Mesmo não se 
tratando de um aço austenítico, o AISI 439 é especificado para uso na parte fria do sistema 
de exaustão. O aço AISI 441 foi desenvolvido com sucesso para uso no coletor de escape 
de motores automotivos, onde a temperatura pode chegar a 950 °C, este aço possui um 
maior percentual de cromo quando comparado ao 439, consequentemente uma resistência à 
corrosão mais elevada. Com o propósito de investigar o comportamento destes aços 
quando imersos num condensado típico do sistema de exaustão sob ciclagem térmica, foi 
realizada a oxidação cíclica dos aços AISI 441 e AISI 439 na temperatura de 300 ºC, com 
tempos entre 500 e 1500h, em atmosfera de ar seco. As amostras de aço utilizadas na 
pesquisa, com dimensões de 10 mm x 10 mm x 0,6 mm, foram fornecidas pela Arcelor 
Mittal Inox Brasil. A preparação das amostras ocorreu em duas fases, primeiro o 
polimento, realizado com lixas de carbeto de silício de granas 1000, 1200 e 2400 e depois 
um acabamento especular com pastas de diamante de granulometria 3 µm e 1 µm. Após 
polimento e limpeza em ultrassom com acetona, as amostras foram oxidadas no forno 
tubular Tipo JUNG, modelo 88012/2010 com controle de temperatura. A introdução e a 
retirada da amostra no forno foram realizadas através de um tubo de sílica, com ar sintético 
circulando no interior do mesmo. O Processo de oxidação cíclica foi realizado da seguinte 
forma: períodos de imersão (duração de 5 minutos) em solução do condensado do sistema 
de exaustão de automóveis seguidos por períodos de repouso ao ar (duração 5 minutos), 
repetidos por dez horas, em seguida, exposição dos corpos-de-prova à temperatura de 
300ºC por uma hora seguida por uma hora de resfriamento. A duração deste ensaio tem 
entre 500 e 1.500h. Para as fases de caracterização microestrutural e química foram 
empregadas as técnicas de Microscopia Óptica, Microscopia Eletrônica de Varredura 
(MEV), Espectrometria de Energia Dispersiva  (EDS) e Difração de Raios X com ângulo 
de incidência rasante. Apesar da medida do ganho de massa por unidade de área obtido no 
processo de oxidação cíclica para as amostras dos aços AISI 439 e AISI 441, não 
apresentarem variação de massa suficiente para realizarmos o cálculo da constante de 
oxidação, confirma-se a presença de uma fina camada de óxido (Fig.1 e 2), para o aço 439. 
não ocorrendo o rompimento do filme nas mesmas durante a oxidação por 1500h ou 125 
ciclos. Esse comportamento foi observado tanto nas amostras controle como nas amostras 
que passaram pelo condensado. As amostras do aço AISI 441, condensado e controle, 
apresentaram uma camada mais uniforme quando comparadas ao aço 439 acredita-se que 
sua melhor performance deve-se a maior quantidade de cromo presente em sua 
composição. A amostra do aço 441, que serviu de controle no processo de oxidação cíclica 
(fig.3), apresenta-se mais homogênea que a imersa no condensado (fig.4). A caracterização 
química dos filmes óxidos formados sobre os aços, realizada através da técnica EDS 
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Fig. 1_439   Cont Fig. 2_439   Cond Fig. 3_441   Cont Fig. 4_441 Cond  

  

Aço AISI 439 condensado Aço AISI 441 condensado 

Figura 5 - Espectros EDS dos aços imersos em condensado processo 
oxidação cíclica. 

 

(fig.5), permitiu a identificação dos elementos: Cromo, Ferro, Cálcio, Alumínio e Silício. 
Os compostos que podemos observar através da Difração de Raios X são: CrFe7Ti2, 
Ti6Cr2Nb2O2, TiO2 e MnO3Ti. A caracterização microestrutural e química dos filmes foi 
realizada utilizando-se o Microscópio Eletrônico de Varredura - (MEV) e o Espectrômetro 
de Energia Dispersiva - (EDS) pertencentes ao Centro de Microscopia da Universidade 
Federal de Minas Gerais (CM-UFMG). (http://www.microscopia.ufmg.br). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Aço Inoxidável Ferrítico; Oxidação Cíclica; Sistemas de Exaustão. 
 
REFERÊNCIAS: 
 
CALLISTER, William D. Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução. 6 ed. Salt 
Lake City Utah: Ltc, 2006. 
CUNTO, J.C; Estudo da resistência à corrosão de aços inoxidáveis para uso na parte 
fria dos sistemas de exaustão de veículos. Dissertação de mestrado. IPEN. São Paulo, 
2005. 
LI, M. C. et al. Effect of cyclic oxidation on eletrochemical corrosion of type 409 stainless 
steel in the simulated muffler condensates. Journal of Solid State Electrochemistry, v. 16, 
Issue 9, p. 3059-3067, China, September 2012.  
PARDINI, Andréa Cristina Pereira. Estudo da oxidação em alta temperatura dos aços 
inoxidáveis AISI 430A e AISI 430E. Tese de doutorado, REDEMAT, Universidade 
Federal de Ouro Preto, 2008. 
SALGADO, M. F. Estudo do efeito da pressão de oxigênio sobre a oxidação dos aços 
inoxidáveis ferríticos AISI 430A, AISI 430E e AISI 444 em altas temperaturas. Tese 
de doutorado, REDEMAT, Universidade Federal de Ouro Preto, 2009. 



128 
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Na história da civilização sempre existiu uma ligação entre as cidades e os cursos de água. 
A partir das primeiras aglomerações urbanas, constata-se a sua fixação junto aos cursos 
d’água (Coelho, 2011). No entanto, a proximidade das populações com os cursos d’água 
gerou uma série de problemas ocasionados por mudanças significativas no uso e ocupação 
do solo urbano, dentre elas, a sua impermeabilização, onde a água que antes infiltrava, 
passa a escoar superficialmente. Todos esses impactos se refletem na funcionalidade dos 
cursos d´água que tem suas calhas naturais de escoamento reduzidas, cujas consequências 
são sentidas na região como um todo através da ocorrência de inundações. Segundo Tucci 
(2005), o desenvolvimento urbano se acelerou na segunda metade do século XX. O autor 
enfatiza que a população urbana mundial, que, em 1950, representava 25%, deve superar 
60% no ano 2025. Essa urbanização implica, forçosamente, em alterações significativas 
nas superfícies das bacias hidrológicas constatadas através do crescimento das populações 
expostas ao risco de inundações. Prova disso, são as ocupações das encostas de morros e 
margens de rios por habitações precárias, refletindo de forma negativa na eficácia dos 
sistemas de drenagens naturais. Quanto às questões relacionadas à drenagem urbana no 
Brasil pode-se fazer uma análise a partir dos dados apontados na Pesquisa Nacional de 
Saneamento Básico – PNSB, coletados nos anos de 2000 (IBGE, 2000) e 2008 (IBGE, 
2008). Nessas pesquisas, é possível observar um acréscimo considerado em números de 
municípios que aumentaram pontos de estrangulamentos no sistema de drenagem que 
resultaram em inundações, o que leva a acreditar que seja consequência do elevado 
crescimento urbano sem o devido controle do uso e ocupação do solo urbano. Também, 
mostram essas pesquisas que a prática de dragagem e limpeza de canais ainda é pouco 
utilizada no país, pois, apenas 33% dos municípios declararam este tipo de atividade na 
pesquisa de 2000, como também na de 2008. As consequências principais para o sistema 
de drenagem urbana é a frequência e a intensidade de inundações verificadas nos últimos 
anos. Ressalta-se que na medida em que a população ocupa margens de canais aumenta-se 
o número de resíduos, que fatalmente são lançados para o interior dos canais. Quanto à 
produção de resíduos sólidos em áreas urbanas, sua produção é cada vez mais significativa, 
resultado das construções, limpeza de terrenos para novos loteamentos, construção de ruas, 
avenidas e rodovias. Os resíduos sólidos que são arrastados pelas águas acabam 
produzindo impactos ambientais na bacia hidrográfica e limitam o fluxo de escoamento à 
medida que são um obstáculo aos materiais drenantes. Outro fator que trás consequências 
na capacidade dos canais naturais é o processo erosivo, o resultado desse processo é o 
assoreamento nas calhas naturais dos rios e redução de sua largura e profundidade (Coelho, 
2011). Todas essas situações geram como impacto a ocorrência de inundações, 
principalmente em áreas localizadas próximas às margens de canais. Como forma de 
controle das inundações, os gestores públicos contam com instrumentos legais, tais como 
as diretrizes contidas na Regulação de Áreas de Proteção Permanente (APPs) e o 
Ordenamento do Solo Urbano. Dentro desse contexto, este estudo tem como objetivo geral 
estudar o impacto do uso e ocupação do solo na funcionalidade dos cursos d’água naturais, 
em São Luís - MA. Para isso, essa pesquisa seguiu alguns objetivos específicos, dentre 
eles, e considerados mais relevantes, destaca-se a verificação do tipo de uso e ocupação do 
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Figura 1: Bacia de contribuição do Canal do Rio Anil.       Figura 2: Localização do Canal 
do Portinho. 
Fonte: Prefeitura Municipal de São Luís (2003).                 Fonte: Coelho (2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Vista aérea da região do Canal da Salina do Sacavém. 
Fonte: Google Maps (2013). 

solo nas proximidades dos canais naturais, acompanhado de uma análise dos efeitos 
gerados na capacidade de escoamento dos canais naturais. Como estudo de caso, 
selecionaram-se três áreas inseridas próximas aos canais naturais: o Canal do Rio Anil, o 
Canal do Portinho e o Canal da Salina do Sacavém; apresentadas nas Figuras 1, 2 e 3, 
respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A metodologia da pesquisa contemplou em analisar os principais fatores que interferem na 
funcionalidade dos canais naturais, nas áreas selecionadas para estudo de caso, através da 
aplicação de um questionário, de forma a coletar elementos que auxiliem na formulação 
das causas do estrangulamento dos leitos dos cursos d’água associados ao uso e ocupação 
do solo. A aplicação do questionário envolveu uma amostra para cada área de estudo, 
contendo perguntas sobre coleta de resíduos sólidos, problemas de inundações, frequência 
de limpeza nos canais naturais, e outros. No Quadro 1, apresentam-se os resultados dos 
questionamentos considerados mais relevantes. A pesquisa realizada mostra alguns fatores 
gerados pelo uso e ocupação do solo e que interferem na funcionalidade dos cursos d’água, 
como por exemplo, a predominância de imóveis residenciais, onde a grande maioria lança 
seu esgoto nos canais naturais. Esse fato agrava a vazão de água nos canais, pois a 
manutenção e desobstrução de suas calhas são precárias. Observa-se ainda, que 25% dos 
imóveis pesquisados, não são servidos de coleta de resíduos sólidos, fazendo com que 
grande porcentagem de materiais seja lançada nos canais. Todos esses fatores são 
prejudiciais à funcionalidade dos canais. Como conclusão final, entendemos, através da 
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Discriminação 

Canais 
Total Rio Anil Portinho Salina do 

Sacavém 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

Situação quanto à pavimentação das ruas próximas aos canais 
Pavimentada 8 26,67 27 90 0 0 35 38,89 

Não pavimentada 22 73,33 3 10 30 100 85 61,11 
Tipo de imóvel quanto ao uso 

Residencial 27 90 9 30 26 86,67 62 68,89 
Comercial 3 10 20 66,67 2 6,67 25 27,78 

Outros 0 0 1 3,33 2 6,67 3 3,33 
Manutenção nos Serviços de Drenagem 

Possui manutenção 0 0 10 33,33 0 0 10 11,11 
Não possui manutenção  30 100 20 66,67 30 100 80 88,89 

Nível de água nos imóveis devido à inundação no local 
0cm 0 100 2 6,66 9 30 41 45,55 

0 a 10cm 0 0 20 66,67 17 56,67 37 41,11 
10 a 50cm 0 0 30 10 4 13,33 7 7,78 

Maior que 50cm 0 0 5 16,67 0 0 5 5,56 
Situação de Serviço de desobstrução ou limpeza dos canais 

Recebe 1 3,33 3 10 5 16,67 9 10 
Não recebe 29 96,67 27 90 25 83,33 81 90 

Coleta de lixo nas áreas estudadas 
Com coleta 30 100 27 90 10 33,33 67 74,44 
Sem coleta 0 0 3 10 20 66,67 23 25,56 

Materiais lançados nos canais 
Materiais plásticos 12 40 15 50 10 33,33 37 41,11 
Produtos de higiene 

pessoal 9 30 12 40 9 30 30 33,33 

Folhas de quintal 4 13,33 0 0 5 16,67 9 10 
Óleo de cozinha 5 16,67 3 10 6 20 14 15,56 

Forma de sistema de esgotos das casas próximas ao canal 
Rede da CAEMA 0 0 26 86,67 0 0 26 28,89 

Fossa 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lança na rua 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lança no canal 29 96,67 3 10 30 100 62 68,89 
Outros 1 3,33 1 3,33 0 0 2 2,22 
Total 30 100 30 100 30 100 90 100 

 

pesquisa realizada, que a urbanização pode gerar impactos negativos aos canais naturais, 
comprometendo sua capacidade de escoamento. 

Quadro 1: Resultados da pesquisa de campo nas três áreas de estudo 
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Entre os esforços direcionados ao urbanismo da cidade de São Luís, os planos de Octacílio 
Saboya (1936) e Ruy Mesquita (1950) constam como os mais marcantes e abrangentes do 
século XX. Intervenções planejadas visando principalmente o saneamento, a renovação, e a 
modernização da cidade, assim como a previsão de sua expansão e o melhoramento das 
vias urbanas, se inserem e são indissociáveis da conjuntura socioeconômica na qual se 
encontrava o país e a cidade de São Luís, tanto em 1936 quanto em 1950. É o caráter 
pioneiro, a maior abrangência e a maior relevância desses dois planos urbanos que justifica 
a escolha de somente dois exemplos de planejamento dentro de um recorte temporal tão 
amplo quanto é o século XX. O projeto de pesquisa intitulado Urbanismo de São Luís no 
século XX/Planos Urbanos: Octacílio Saboya Ribeiro (1936) e Ruy Mesquita (1950), 
contou com os acervos públicos da cidade de São Luís, as maiores fontes para adquirir 
informações relevantes sobre as intenções do planejamento urbano, o contexto no qual se 
inseria e as intervenções que de fato ocorreram. Buscando datas pontuais, como, por 
exemplo, a da criação da Comissão de Planejamento Urbano em 1936, e menções aos 
interventores nos jornais da época, nos Diários Oficiais, além da pesquisa em mapas e 
álbuns pôde-se dispor de toda a rede de informações, dados e referências visuais 
necessárias para o andamento da pesquisa. Partindo do intuito de documentar os 
planejamentos urbanos propostos pelos dois principais interventores do século XX, a 
pesquisa teve como princípio metodológico a pesquisa de fontes primárias em documentos 
oficiais encontrados nos acervos públicos de São Luís. Tendo o acesso a esses documentos 
(jornais da primeira metade do século em questão; Diários Oficiais; mapas; etc.) seguiu-se 
o método de análise dos planos, assim como das demais informações relacionadas aos 
interventores e aos planejamentos, sempre traçando paralelos entre a política, a economia e 
os fatores sociais de cada década e os planejamentos de Saboya e Mesquita. Dos objetivos 
específicos propostos conseguimos localizar os dois planos no Arquivo Público, assim 
como relatórios da Era Vargas do interventor Paulo Ramos, de 1936 e o Álbum do 
Maranhão, de autoria do jornalista Miécio Jorge, de 1950, para a contextualização do 
Estado no período dos planos a serem estudados. Após os resultados da pesquisa empírica, 
levantamento de dados dos planos e contextualização dos mesmos, foi estabelecido uma 
relação entre os planejamentos e entre as propostas dos interventores e a cidade de São 
Luís na atualidade. Em fase final, o trabalho contou ainda com a documentação fotográfica 
atual das áreas da cidade mencionadas nos documentos de Saboya e Mesquita para ilustrar 
a relação estabelecida entre ambos os planos e a cidade contemporânea. É notável ainda a 
presença das propostas de ambos os interventores na cidade atual, desde que avenidas, 
prolongamentos e edificações resultantes dos planejamentos estudados ainda marcam as 
feições da cidade de São Luís e, ao término do apanhado de documentos referentes aos 
trabalhos dos interventores estudados e da análise e comparação de mapas e fotografias, é 
da maior relevância notar o fato de que a preocupação com a expansão inteligente da 
cidade já se manifesta desde os anos 30, em iniciativas bastante expressivas no Brasil e de 
forma insistente por parte da gestão de Octacílio Saboya. Entende-se, então, tanto Saboya, 
quanto Mesquita, como homens de grande visão e comprometimento com o 
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desenvolvimento e o progresso da cidade, apesar de estarem inseridos em um contexto 
sócio econômico pouco favorável, como era o do Estado do Maranhão no início do século 
XX. É partindo dessas observações e de análises mais completas a cerca dos contextos nos 
quais se inseriam ambos os planos que esta pesquisa buscou cumprir o propósito de 
documentar e trazer ao conhecimento do público acadêmico dois dos mais relevantes 
esforços no sentido de urbanizar, sanear e atrair o progresso para a cidade de São Luís, 
concluindo a apresentação dos planos urbanos estudados estabelecendo uma relação entre 
eles e trazendo a discussão uma breve análise da cidade atual. Sem quaisquer dúvidas, os 
reflexos das intervenções estudadas são visíveis até a contemporaneidade e as 
problemáticas abordadas em seus planejamentos permanecem tangenciando questões 
bastante atuais. Resta ponderar as razões de tanta afinidade entre o início do século XX e a 
realidade do século XXI, refletindo acerca dos verdadeiros rumos tomados pela cidade e 
dos caminhos percorridos pelo tão esperado progresso. 
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São Luís tem em seu primeiro traçado urbano e arquitetônico incrustado a histórica 
evolução de nosso povo. Fundada por franceses e colonizada por portugueses apresenta em 
seu tecido as principais características da influência dos espanhóis quando dominavam 
Portugal no século XVII. Construída sobre um plano ortogonal, atribuído ao engenheiro 
militar Francisco Frias de Mesquita, e apoiada em um antigo forte possui um rico conjunto 
de edificações religiosas e o grande número de residências de qualidade com suas fachadas 
repletas de azulejos. Foi esse traçado ortogonal que influenciou na expansão e 
desenvolvimento do núcleo urbano posterior. Nesse estudo coordenado pelo Dr. Zancheti é 
percebido que segundo Bellen (apud HIDAKA, 2011) os indicadores servem para 
antecipar e avaliar condições e tendências simplificando informações complexas e de 
difícil entendimento numa comunição mais compreensível e quantificável. O indicador de 
avaliação do estado de conservação tendo uma maior abrangência de casos se torna assim 
mais sustentável uma vez que os direcionamentos das políticas, planos e projetos serão 
melhores e mais conhecidos, potencializando os resultados positivos. É fundamental que 
para o entendimento do Indicador do Estado de Conservação se tenha a visão universal da 
importância do Patrimônio Histórico e de sua Conservação. Dessa forma as políticas a 
serem incrementadas poderão ser as mais sustentáveis possíveis, não somente nos quesitos 
ambientais e econômicos, mas ainda no social, afim de que todos possam usufruir dos 
direitos e memórias da cidade. Assim pode se perceber que a ideia relacionada ao 
patrimônio histórico primordialmente se baseia em ser um bem destinado ao usufruto de 
uma comunidade que se ampliou a dimensões planetárias, constituído pela acumulação 
contínua de uma diversidade de objetos que se congregam por seu passado comum: obras e 
obras-primas das belas artes e das artes aplicadas, trabalhos e produtos de todos os saberes 
e savoir-faire dos seres humanos. (CHOAY, 2001). Com isso se ver a importância de 
executar processos que visem à manutenção do patrimônio, com um conjunto de 
intervenções que possam controlar o equilíbrio de estruturas e materiais, de modo a 
preservar seu significado cultural. Sendo assim devem ser ações compatíveis às condições 
presentes e favoráveis à identidade memorial da obra não pretendendo retornar ao objeto o 
seu estado original. O Isc é usado para expressar o nível da conservação sustentável do 
patrimônio urbano. Ao se pensar “sustentável”, as dimensões de entendimento devem ser 
ampliadas para além do econômico e os resultados devem ser de fato alcançados. Assim o 
desenvolvimento deixa de ser somente econômico passando a ser social, ambiental e 
cultural. Ou seja, as melhores cidades para se viver são aquelas que propõe oportunidades 
econômicas dentro de um contexto de coesão social e assim garantindo um habitat seguro e 
saudável. Sendo um indicador subjetivo ou qualitativo de acordo com o julgamento dos 
envolvidos (stakeholders) segundo a ―teoria contemporânea da conservação (HIDAKA, 
2011), tem como principais funcionalidades monitorar e controlar os bens culturais. Ao 
observar e estudar as condições normais e as tendências que poderão causar impacto os 
indicadores visam antecipar e evitar todo e qualquer risco. Para isso o Indicador de Estado 
de Conservação (Isc) é determinado por uma função de três indicadores: significância, 
integridade e autenticidade, de acordo com as dimensões e variáveis da conservação 
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urbana sustentável. Esses três são chamados de indicadores de desempenho (KPIs). Então, 
a estrutura matemática básica do Isc é: Isc = Isig

a. Iint
b. Iaut

c. Onde: Isig é o KPI da 
significância (ou valores); Iint é KPI da integridade, e Iaut é KPI da autenticidade. Os 
parâmetros a, b e c foram estimados como sendo iguais a 1 (um). Na equação se o valor de 
um dos KPI alcança 0 (zero), o Isc será nulo. Ou seja, cada variável anula as outras 
variáveis, se ela atinge o valor de zero. Tendo como objetivo avaliar o estado de 
conservação de São Luís relativamente ao seu ano de inserção na lista de do Patrimônio 
Mundial da UNESCO e contribuir para a validação do indicador, a pesquisa se constrói 
primeiramente na revisão bibliográfica e de fichamentos de textos. O fichamento 
bibliográfico foi realizado com pesquisas junto a órgãos municipais e estaduais que 
tivessem em seu acervo documentações que revelassem a significância do traçado urbano e 
arquitetônico de São Luís. A partir desse levantamento foi feito a identificação dos 
atributos materiais e imateriais presentes no Centro Histórico de São Luís que constituiu na 
comparação após a leitura e reflexão das bibliografias dos principais valores atribuídos na 
época da criação do documento. Dessa forma foram feitos vários quadros relacionando os 
valores patrimoniais aos significados e atributos identificados o que auxiliou na elaboração 
da declaração de significância do Centro Histórico de São Luís e na escolha de objetos e 
processos listados no questionário. O patrimônio é constituído por aqueles objetos e 
processos que as instituições sociais escolhem como sendo importantes para serem 
transmitidos às gerações futuras. Para a sociedade, a importância dada refere-se aos valores 
atribuídos pelos processos coletivos, por meio da seleção entre sujeitos (intersubjetiva) e 
pelos processos de validação realizados de tempos em tempos. (HIDAKA, 2011). Os 
principais “objetos” listados são o Núcleo originário da fundação da cidade (conjunto 
urbano da Avenida Pedro II compreendendo o Palácio dos Leões, Igreja da Sé, 
Arquidiocese, Palácio La Ravardière), Forte São Felipe (muralha e baluartes na Beira 
Mar), algumas construções como o Palácio dos Leões, e Igreja da Sé; Vista da Baía de São 
Marcos e a da cidade a partir da Ponta d’Areia (forte de Santo Antônio) e da Ponta do 
Bonfim; Cais da Sagração; Forma das quadras e ruas do centro de São Luís e alguns 
conjuntos como o da Praça Benedito Leite e o da Praça João Francisco Lisboa (Largo do 
Carmo) constituído pela praça, Igreja e convento do Carmo e casario do seu entorno. 
Aqueles ditos como “processos” se constituem em, por exemplo, as Atividades pesqueiras 
do Portinho e artesanais desenvolvidas nos bairros do Desterro e no primeiro; 
Manifestações Populares (desfiles de escolas de samba, Rodas de Tambor de Crioula, 
carnaval na Madre Deus e brincadeiras dos blocos tradicionais) e comércio de produtos 
locais e regionais na Feira da Praia Grande. O levantamento dos grupos que validaram os 
atributos reunidos se deu pela construção de uma lista que reuniu especialistas, moradores 
e grupos culturais. A Avaliação de Conservação do Centro Histórico considera que os 
valores do patrimônio são determinados pela interação do sujeito com o objeto analisado 
em um contexto estabelecido. Assim era posto ao entrevistado a livre expressão de suas 
opiniões a cerca dos atributos, ou seja, ele poderia fazer qualquer tipo de comentários e 
considerações, e ainda mesmo escolher por não opinar nem marcar uma das opções. 
Características essas intrínsecas ao método utilizado na pesquisa: o Delphi. O método 
Delphi é - um método para o planejamento em situações de carência de dados históricos 
ou nas quais se pretende estimular a criação de novas ideias. Em linhas gerais o Delphi é 
uma técnica que constrói conhecimento a partir de um consenso entre indivíduos. 
(HIDAKA, 2011). Assim esse método se distingue por três características: o “anonimato”, 
em que reduz a influência de um sobre o outro, uma vez que os sujeitos entrevistados se 
desconhecem entre si; “interação com ‘feedback’ controlado” que faz com que o 
experimento aconteça em várias etapas, nas quais os participantes recebem um resumo da 
etapa anterior e por último “respostas estatísticas do grupo” que evita a dispersão das 
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respostas individuais e a conformidade do grupo ao criar estatísticas. A cada resposta dos 
indicadores deverá ser atribuído um valor de 0 (zero) a 1 (um) segundo a variação: 1,0 
(um) – manteve; 0,5 (meio) – mudou; 0,0m(zero) – perdeu/não é mais reconhecido. O 
cálculo desses índices assim leva em conta a escala atribuída de 0 a 1 e posteriormente 
devem ser feitas as médias de cada KPI para cada entrevistado. Esse valor é multiplicado 
por cada peso de atributo, considerado na primeira etapa de pesquisa feita somente com os 
especialistas e assim finalmente é achada a média desses somatórios de multiplicações dos 
objetos e processos em relação a cada média de KPI. Serão essas médias que ao serem 
multiplicadas pelos pesos os stakeholders quanto a cada KPI dará o quantitativo parcial de 
cada indicador. Por exemplo, a média dos resultados dos questionários dos moradores 
quanto a significância, vezes o peso dos stakeholders para a importância das respostas dos 
moradores será igual ao resultado parcial dos indicadores para os moradores. O valor do 
indicador final acaba sendo a soma de todos esses valores parciais e o valor geral do 
Centro Histórico, a relação de multiplicação dos três indicadores, significância, integridade 
e autenticidade. Em seu estudo sobre os Indicadores de Conservação, Lucia Hidaka em sua 
metodologia faz uma simulação demonstrativa onde cada KPI recebe o valor de 0,5. Assim 
o ponto de inflexão e logo o resultado do Indicador para o Centro Histórico é 0,125. Acima 
do Isc = 0,125 significa que o estado de conservação está sendo mantido; abaixo desse 
valor significa que o estado de conservação não está sendo mantidos, os valores pelos 
quais o patrimônio foi protegido estão sendo perdidos. (HIDAKA, 2011). Infelizmente, 
ainda não puderam ser oferecidos todos os resultados até agora encontrados. Por ocasiões 
como manifestações e greves no mês de Junho e pelas festas juninas, algumas entrevistas 
com os grupos culturais e especialistas ficaram prejudicadas. Até o momento já contamos 
com todas as respostas dos moradores de longo prazo, porém ainda faltam 30% da 
quantidade total dos outros dois grupos de entrevistados. Medidas já estão sendo tomadas 
para que a pesquisa se finalize em um prazo o mais rápido possível. Apesar de já ter uma 
grande quantidade de repostas, essas não seriam suficientes para se ter uma reflexão mais 
assertiva sobre a conservação do centro histórico a que o índice se propõe. Assim um novo 
relatório complementar será efetuado e os resultados finais melhor explanados. 
 
Palavras - chaves: indicador, conservação, centro histórico. 
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ARQUITETURA MILITAR NO MARANHÃO POR MEIO DE SUAS 
FORTIFICAÇÕES 
 
Orientada: Barbara Izadora BUENO – bolsista PIBIC/ CNPq 
Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo – UEMA 
 
Orientadora: Marcia Tereza Campos MARQUES 
Profª. Drª. Da Universidade Estadual do Maranhão 
 
Segundo levantamento realizado pelo Exército Brasileiro foram contabilizadas oito 
fortificações localizadas no estado, e algumas destas cidades já sinalizaram a necessidade 
do resgate de seus fortes, tanto por motivos afetivos ao espaço remanescente ao Forte, 
quanto pelo próprio sentimento de pertencimento a cidade, por meio da construção da 
cultura do patrimônio de cada população. Este projeto é considerado de grande 
importância, pois, além de resgatar exemplares que refletem determinada época da nossa 
história, são exemplares da Arquitetura Militar no Brasil.  Como exemplo de restauração 
bem sucedida, podemos citar o Forte do Presépio em Belém-PA que passou pelo processo 
de restauração e revitalização e ainda a criação de museu arqueológico composto pelo 
material encontrado durante os estudos arqueológicos. Os prédios localizados nas áreas de 
entorno ao Forte foram restaurados e revitalizados dando espaço para restaurantes – Casa 
das Onze Janelas, sorveterias, barracas diversas e outras atividades que atraem turistas. 
Houve de fato a revitalização da área e o acervo arquitetônico está sendo apreciado por 
muitos de forma sustentável. Esta pesquisa faz parte de um projeto maior intitulado “O 
Caminho Turístico pelos Fortes do Maranhão”, que é um programa que irá envolver 
inicialmente professores e alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da UEMA, em 
projetos de extensão universitária. No momento de sua implantação envolverá toda a 
comunidade, pois propiciará a criação de empregos com o resgate das áreas de entorno dos 
fortes com serviços e comércios, além da possibilidade de criação da escolinha para 
agentes turísticos mirins em cada cidade. Este programa será uma chance para dar um 
impulso maior na possibilidade de incluir o Estado do Maranhão nos roteiros turísticos do 
Brasil, promovendo assim, novas áreas de interesse, trazendo diversidade de emprego para 
as comunidades menos favorecidas, pois com a inclusão das cidades nesses roteiros, de 
certo haverá um ganho na qualidade de vida da população em função das oportunidades 
que irão surgir. Assim sendo, a presente pesquisa objetiva acrescentar dados documentais 
aos levantamentos que foram realizados ao Forte Santo Antônio da Barra, Forte São Luís e 
Forte de São Marcos em São Luís; Forte Santa Maria de Guaxenduba em Icatu; Forte de 
Vera Cruz (Calvário) em Rosário; Forte de São José de Itapary em São José de Ribamar e 
Forte de São Sebastião de Alcântara em Alcântara, por meio de mapas, plantas destas 
fortificações, imagens e desenhos, complementando o resgate histórico destes. Para melhor 
organização e execução da pesquisa, a mesma foi dividida em quatro etapas. A 1ª etapa 
consistiu na identificação das instituições que podiam contribuir com dados para a 
pesquisa, nela foram encontradas nove instituições. A 2ª etapa baseou-se na visitação das 
instituições levantadas na primeira etapa, como resultado desta fase, foram catalogadas 236 
fotos, 22 mapas e um levantamento relacionados às fortificações do Maranhão, a medida 
que a pesquisa se dava, também eram obtidos os dados referentes às historias dos fortes, 
simultaneamente era feita a organização geral dos dados obtidos complementando o 
resgate histórico das fortificações em estudo. Abaixo algumas fotos adquiridas na pesquisa. 
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A 3º etapa desenvolveu-se a partir da preparação da cronologia das fortificações e 
diagramação em um encarte, e por fim, a 4ª etapa, que consistiu na organização dos dados 
obtidos na pesquisa realizada para montagem do livro, os quais foram apresentados no 
relatório final.  
 

 
 
Como resultado geral da pesquisa houve a elaboração de um resumo da história de cada 
forte, as quais foram organizadas de três formas distintas; a primeira, em forma de texto 
em prosa, a segunda, em forma de linha do tempo, com as informações adquiridas durante 
a pesquisa na integra, e por fim, em forma de um folder didático com as informações 
resumidas e organizadas em ordem cronológica. Conclui-se então que o projeto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 5. Frente do Folder elaborado Figura 6. Verso do Folder elaborado 
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“Arquitetura Militar no Maranhão por meio de suas fortificações”, apresenta grande 
importância histórica, dada a necessidade de sistematização de informações sobre as 
fortificações do Maranhão, bem como o resultado desta será também de grande 
importância cultural. Haja visto que o material produzido subsidiará possíveis projetos de 
restauração desses fortes, podendo incluí-los em um roteiro turístico no estado, sem contar 
na geração de emprego e renda para as cidades que inseridas nos trajetos. O projeto 
realizado conseguiu cumprir seus objetivos dentro dos prazos estipulados, apresentando 
bons resultados e, assim, com este conjunto de conhecimentos pretendemos divulgar a 
sociedade a Arquitetura Militar no Maranhão de forma sistematizada e didaticamente 
apresentada. 
 
 
Palavras-Chave: Arquitetura Militar. Fortificações. Conservação. 
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MOVIMENTOS SOCIAIS E SABERES: A LUTA DOS QUILOMBOLAS DE 
ALCÂNTARA (MA) PELO RECONHECIMENTO DE SUAS 
TERRITORIALIDADES 
 
Orientado: Tacilvan Silva Alves – Bolsista PIBIC/CNPq 
Acadêmico do Curso de Ciências Sociais – CCSA/UEMA 
 
Orientadora: Cinthya Carvalho Martins  
Profª. Doutora do Departamento de Ciências Sociais – DCS/UEMA  
 
Descrever, refletir, interpretar aquilo que se vê, se ouve e se sente. Procedimento que a 
primeira vista pode parecer de simples operacionalidade, pois se trata de narrar aquilo que 
se observa. Foi com este pensamento que adentrei o meu campo de pesquisa em agosto do 
ano de 2011, com a intenção de conhecer novas formas de construção sobre o que 
possamos ter enquanto realidade. Das primeiras leituras teóricas realizadas assim como as 
leituras que apontam para reflexões sobre as diversidades sociais do Maranhão, os olhares 
sobre tal diversidade ainda estavam bem confusas. Decerto como aponta Bourdieu, (...) 
entre as várias atitudes que desejaria poder inculcar, se acha a de se ser capaz de 
apreender a pesquisa como uma atividade racional (...) mas que tem também o efeito de 
aumentar o temor e a angustia: esta postura realista (...) está orientada para a 
maximização do rendimento dos investimentos e para o melhor aproveitamento possível 
dos recursos, a começar pelo tempo que se dispõe. (BOURDIEU, 2010, P. 18). A começar 
pelo reconhecimento de que o que me disponho a fazer corresponde a um ponto no tecido 
de relações construídas ao longo da pesquisa, me percebo como quem ainda desconhece 
muitas das especificidades inerentes ao objeto a ser construído aqui pelo próprio 
reconhecimento de que uma pesquisa não abarca a construção social de um grupo em sua 
amplitude pela qual se consolida enquanto tal. Esta pesquisa tem como objetivo analisar a 
relação entre a construção da territorialidade e a religiosidade a partir do festejo a São 
Benedito em Itamataiua – Alcântara. Enquanto objetivo específicos, estão os deperceber, a 
partir das observações realizadas em campo a relação entre os saberes, as práticas 
religiosas e a territorialidade; e enquanto objetivos específicos elenca-se  analisar em que 
medida a classificação de Itamatatiua como terra de santa articula-se a outras 
representações, no caso, aquelas referidas a São Benedito; Analisar em que medida a 
defesa do território, face aos conflitos, relaciona-se com as práticas ecológicas e com a 
possibilidade de manutenção da identidade étnica e identificar o papel e a influencia que as 
lideranças apropriadas dos saberes, desempenham dentro dessa relação. O suporte teórico 
que nortearam esta pesquisa pauta-se nas leituras dos textos de pesquisadores como Pierre 
Boudieu, ClifordGeertez, Fredrik Barth, Gerald Berreman, os quais permitiram não 
somente um aparato reflexivo de como se encaminhar uma pesquisa, mas principalmente 
ampliar o leque de se olhar o real sobre óticas que, em muito, passam despercebidas. 
Enquanto metodologia, estou operacionalizando os conhecimentos teóricos nos 
proporcionado por Bourdieu pelo qual, na prática e a partir das relações sociais construídas 
no campo da pesquisa é que se vai construindo o caminho pelo qual se pode interpretar o 
objeto em construção. Sistematicamente, pensei na Revisão de material bibliográfico; na 
realização de viagens a campo; na participação em cursos de capacitação; na pesquisas em 
fontes primárias;  na organização sistemática do material colhido em campo.Posso colocar, 
com certa propriedade, que ao longo dos meses em que se deu esta pesquisa, estive num 
processo de construção de uma rede de relações sociais sem a qual esta investigação estaria 
inviável. A princípio o objetivo desta pesquisa enfatizava a questão dos movimentos 
sociais enquanto forma de mobilização que as comunidades quilombolas tem emergido 
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como forma de luta em defesa de seus direitos em face da implantação de grandes projetos 
em áreas tradicionalmente ocupadas. Tais projetos advindos enquanto conseqüência de 
modelos de programas de cunho econômico que, por vezes, tentam se impor, segundo 
escreve Almeida, como ordem a ser acatada por todos (ALMEIDA, 2011, p. 15).A partir 
de as minhas idas a outra área do município de Alcântara, a saber, a comunidade de 
Itamatatiua, e de ter percebido a realização de dois festejos nesse território, me despertou o 
interesse de reflexão a respeito da religiosidade presente nesta comunidade e como esta 
religiosidade não está dissociada da construção da territorialidade.  Assim, acompanhei a 
organização de dois festejos da comunidade dos quais respaldo minhas pesquisas no ultimo 
desses, a saber, o festejo de são Benedito. O festejo começa com o erguimento do mastro e 
termina com a sua derrubada. O seu erguimento também está relacionado com outros 
aspectos importantes da vida do grupo podendo ser erguido como forma de pagamento de 
alguma promessa feito ao santo em outro momento, por algum pedido feito pelo próprio 
santo revelado a determinada pessoa por meios de sonhos ou outros motivos. A pesquisa 
que hora apresento ainda está em andamento no qual se pensa em construir um calendário 
agrícola que possibilite perceber estabelecer uma relação entre os festejos e a organização 
das roças que nos favoreça uma reflexão sobre a religiosidade e a territorialidade. A partir 
das observações feitas em Itamatatiua em que se percebe maneiras especificas de 
organização do cotidiano, intensificam o sentimento de pertencimento a uma coletividade 
onde a manutenção da existência destes grupos se estruturam nestes saberes presentes nos 
modos de fazer, de perceber, de construir suas vidas, de saber “saber” diferenciadamente 
das concepções homogeneizadoras que tentam impor-se sobre estas interpretações 
especificas da realidade. A maneira de classificar e de perceber seus territórios, por vez, 
não compreendido pelos externos a essas lógicas, contém sabedorias que na interação com 
as demais comunidades ou mesmo as sociedades mais amplas, especificam e demarcam 
suas fronteiras sociais exteriorizando o sentimento de pertencimento a determinada 
comunidade quilombola. Isto se aplica na classificação daqueles considerados de dentro ou 
aqueles considerados de fora. No entanto é exatamente por meio destas interações destas 
relações que os laços de pertencimento a um determinado grupo se intensificam. Os 
conhecimentos do próprio cotidiano destas comunidades ao se aplicar nas reivindicações 
de seus territórios externam este sentimento de pertencimento a um grupo que comportam 
maneiras próprias de construir suas realidades. Nestes aspectos, podemos refletir que os 
laços coercitivos inerentes a regularização dos modos específicos das vivências desta 
comunidade não estão dissociados das relações estabelecidas entre a territorialidade e a 
religiosidade que estes grupos mantém como modelos de fortalecimento de suas 
identidades. As representações que os mesmos constroem dos seus espaços sagrados, os 
cerimoniais dos festejos realizados, apontam para um modelo de territorialidades que 
embora esteja vinculado diretamente com uma santa especifica, a saber, Santa Tereza 
considerada pelos moradores como a dona legitima das terras, isso não impossibilita uma 
comunicação entre os mais diversos festejos ocorrentes em Itamatatiua. Por meio das 
trocas de visitas, os moradores acompanham a realização não somente dos festejos 
ocorridos em seu povoado como recebe visitas de outros povoados próximos e distantes do 
que esta realizando o festejo. Isso fortalece os vínculos entre estes povoados estabelecendo 
formas de manutenção de seus costumes.A noite segue com os toques do tambor de crioula 
que durou até a madrugada. Diante deles as coureiras dançavam em homenagem a São 
Benedito, que é cultuado por uma semana de festejo. 
 
 
Palavras chave: saberes, religiosidade, territorialidade. 
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O Presente projeto visa identificar e analisar os processos socioespaciais e a expansão da 
mancha urbana entre o município de São Luís e o município de Raposa, ambos localizados 
na ilha do Maranhão. O projeto busca ainda localizar os agentes sociais envolvidos na 
produção do espaço urbano e quais as consequências de tais transformações. Inicialmente 
fez-se necessário o entendimento da categoria “periurbano” e sua ligação com o fenômeno 
observado na área objeto, fez-se necessário compreender também o conceito 
“desenvolvimento urbano”, suas contradições e ambiguidades no contexto das políticas 
públicas. Para o trabalho em questão, “periurbano” é o conceito atribuído ao espaço misto 
que para Souza (2005) comporta atividades tidas como rurais e urbanas A ação dos agentes 
que produzem o espaço urbano é complexa, derivando da dinâmica de acumulação do 
capital, das necessidades das relações de produção e dos conflitos relacionados a essas 
relações. Desde a década de 1980 é observada uma verdadeira revolução urbana no Brasil, 
antes concentrada em algumas poucas cidades, principalmente litorâneas, agora este 
processo se interioriza com uma forte tendência à ocupação periférica do território. Tais 
conclusões estão presentes em estudos publicados pela Revista Brasileira de Estudos 
Urbanos e Regionais ao analisar as cidades do agronegócio na região nordeste do país. O 
texto dá subsídios para questionar o objeto em foco, isto é, o corredor rurbano que engloba 
os municípios de São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa. A interface 
desses municípios é cada vez mais influenciados pela expansão urbana e pela crescente 
especulação imobiliária. Durante o processo de leitura e discussão da literatura 
selecionada, usou-se as idéias de Milton Santos como esquemas teóricos capazes de se 
aproximar da realidade vislumbrada pelo trabalho bem como da problemática ligada ao 
desenvolvimento urbano nas grandes cidades. Assim, Santos (1993) trata do processo de 
urbanização sofrido pelas cidades brasileiras e mostra que a desmetropolização provoca 
uma crescente fragmentação do território levando a médio e longo prazo problemas como 
falta de infraestrura, violência e segregação espacial. O Estado é visto como expressão das 
classes dominantes por não promover um planejamento democrático, o que pode ser 
constatado na periferização e déficit habitacional. Os municípios localizados no entorno de 
São Luìs, expressa essas características ao demonstrar a dinâmica do capital imobiliário e 
como esta se apropria do espaço para construir grandes empreendimentos habitacionais. A 
simples observação de alguns bairros da região metropolitana de São Luís, por exemplo, 
expõe a mobilidade dos elementos que compõem a relação do espaço urbano e a 
organização destes com as relações sociais. É sentida a grande seletividade que os 
municípios de São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa apresentam, pois 
as diferenças infraestruturais dos bairros estão atreladas a posição de cada um social e 
economicamente. Dentro do desenvolvimento urbano como meta há dispositivos legais 
usados para legitimar políticas públicas. Nesse sentido, o Plano Diretor é um importante 
instrumento jurídico, obrigatório nas cidades brasileiras com mais de 20.000 habitantes. A 
pesquisa envolvendo os municípios em foco mostrou incongruências em relação ao Plano 
Diretor de Raposa. O município norteia suas ações no âmbito urbano utilizando o Plano  
diretor de São Luís, sem levar em conta as diferenças de realidade entre um e outro 
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município. A partir da CF de 1988 tem surgido vários debates em torno do direito à cidade 
causando uma mudança de paradigma no que cabe a função social da propriedade. O poder 
público municipal ficou responsável por fiscalizar tal função. O Plano Diretor objetiva um 
planejamento urbano mais justo, no entanto, suas práticas pouco são refletidas pela 
sociedade. Com isso pode-se dizer que essa ferramenta jurídica quando mal usada pode 
transformar-se em instrumento de exclusão socioespacial. A expansão urbana de São Luís 
sobre os municípios do entorno traz consigo consequências que merecem reflexão e 
análise. Os incentivos fiscais ao Programa Minha casa Minha vida elevou a busca por 
terrenos, principalmente em Paço do Lumiar, contribuindo para um saldo ambiental 
negativo e para a fragmentação do tecido urbano uma vez que as construtoras têm 
recorrido a estocagem de grandes terrenos nos espaços mais afastados dos núcleos centrais 
com melhor infraestrutura ocasionando assim, a periferização dos municípios da Ilha. O 
processo de valorização do solo levado a cabo, principalmente, em São José de Ribamar e 
Paço do Lumiar tem sido determinante para a eclosão de conflitos ao redor da apropriação 
de terras. As notícias concernentes a conflitos por terras na região metropolitana passaram 
a se intensificar a partir de 2010. Esse período marca o surgimento de uma série de ações 
de despejos na justiça e denúncias ao Ministério Público envolvendo grilagem de terras por 
parte de agentes públicos e privados, assassinatos e ameaças físicas e de expulsão sobre 
moradores de ocupações irregulares. Muitas comunidades que não têm segurança jurídica 
da posse estão se mobilizando politicamente e chamando a atenção nas discussões 
acadêmicas, na esfera governamental e na esfera jurídica em prol da regularização 
fundiária e da melhoria das condições de infraestrutura dos bairros. 
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Orientadora: Helciane de Fátima Abreu Araujo – Professora Doutora em Sociologia e 
pesquisadora do Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (PNCSA) e do Grupo de 
Estudos Socioeconômicos da Amazônia (GESEA/UEMA) 
 
Colaboradores: Eliane Mendes Rodrigues – Professora do Curso de Enfermagem - 
CESSIN/UEMA; Nayanna Judithe Vieira Abreu – Pedagogia – Professora do Curso 
Pedagogia – CESSIN/UEMA 
 
O presente trabalho apresenta uma descrição das condições de vida das mulheres 
quebradeiras de coco babaçu, com ênfase para aspectos da saúde. A pesquisa foi fruto de 
uma parceria firmada entre o Centro de Estudos Superiores de Santa Inês 
(CESSIN/UEMA) e o Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu 
(MIQCB) e ainda conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) com uma bolsa de iniciação científica, o trabalho apresentará uma 
descrição das percepções sobre saúde/doença bem como as formas de tratamento de suas 
enfermidades diferentes do modelo biomédico das mulheres quebradeiras de coco babaçu 
vinculadas ao Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu, objetivamos 
conhecer os problemas de saúde que mais afetam o cotidiano das quebradeiras de coco; 
verificar as condições de oferta dos serviços de saúde na região dos babaçuais e mapear as 
ações coletivas das quebradeiras, com vistas à garantia do acesso aos serviços de saúde. 
Foram adotados procedimentos metodológicos - que conjuguem técnicas de investigação 
próprias de pesquisa qualitativa e quantitativa – em conjunto com os agentes sociais 
envolvidos no diagnóstico. Iniciamos com leituras sobre metodologia de pesquisa a fim de 
se conhecer técnicas de pesquisa que melhor nos auxiliasse para executar a mesma. Foi 
realizado, ainda, um levantamento bibliográfico e documental sobre as temáticas do objeto 
de estudo. O levantamento de dados se deu durante oficinas realizadas pela equipe 
pesquisadora e o Movimento, as informações foram coletadas através de instrumentais de 
pesquisa em grupo e, por vezes, quando necessário, entrevistas individuais e aplicação de 
questionários. Num segundo momento da pesquisa a coleta de dados se deu em encontros e 
cursos para povos tradicionais, organizada pela equipe do Projeto Nova Cartografia Social 
da Amazônia – PNCSA, por meio de entrevistas às mulheres pesquisadas. Durante a 
realização das oficinas, podemos identificar os problemas que mais afetam o cotidiano das 
quebradeiras de coco. Levantamos dados qualitativos e quantitativos sobre a realidade 
desse grupo e observamos que alguns problemas na área da saúde se repetem em todas as 
regiões visitadas. Um problema comum e que afeta todas as quebradeiras é a falta de 
conhecimento sobre as políticas públicas de saúde. As mulheres da zona rural relatam as 
dificuldades de acesso serviços do hospital publico, o numero de consultas reduzidas, a 
prioridade de atendimento as pessoas da zona urbana em detrimento da zona rural. 
Verificou-se, segundo relatos, o enfrentamento de longas filas, dificuldade de acesso a 
remédios, falta de postos suficientes e médicos, o que leva a população a buscar 
atendimento em outros lugares. Visto que as mulheres quebradeiras de coco são 
conhecedoras de outras formas de manter e recuperar a saúde, o que podemos demoninar 
de ‘conhecimento tradicional, é comum o relato por elas do uso de ervas, raizes e ainda 
rituais de cura, como rezas e oferendas a divindades, com finalidade terapeutica. A busca 
por saúde e os métodos para obte-la depende das concepções historicoculturais de cada 
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comunidade e algumas vezes diferem das praticas da medicina oficial, principalmente 
quando estas são insuficiente ou incapazes de resolverem os problemas. Como corrobora  
Pereira (2000) dizendo nos que “ se a medicina popular resiste é porque possue uma 
eficácia concreta a demanda de saúde e tambem porque a medicima alopáticaque se 
pretende ‘toda poderosa’, não consegue diluir os diversos modos de cura.” Por esta razão 
recorrem à outras formas de tratar e manter sua saúde, alem de se tratar de uma identidades 
destas mulheres que não pode e não quer ser esquecida ou deixada. A pesquisa nos 
mostrou a realidade vivenciada pelas quebradeiras de coco, e pode-se perceber que estas 
passam por dificuldades que são semelhantes ao dos demais brasileiros, no que diz respeito 
a assistência prestada pelo Sistema Único de Saúde, porém mais que isso nos fez perceber 
que os povos tradicionais ainda são vítimas de preconceito social, racial e quantos mais se 
tem, mais podemos ver que estas mulheres não se deixam abater por isso e estão sempre 
em busca de seus direitos, e não deixam seus conhecimentos morrerem. A saúde para elas 
é fator fundamental para que continuem exercendo sua atividade rotineira de trabalho: a 
quebra do coco. E a busca por seus direitos é para que todos vejam, de modo especial o 
governo veja que elas existem e continuam a se multiplicar. Nosso trabalho foi de grande 
importância para o crescimento pessoal e acadêmico, de modo que todos os envolvidos 
com a pesquisa: pesquisados e pesquisadores foram beneficiados com a mesma. Aqui os 
conhecimentos adquiridos na Universidade puderam ser aplicados e ainda o conhecimento 
do que advêm da sociedade de modo especial dos Movimentos Sociais foram elencados a 
estes colaborando para que ambos cresçam. Os frutos deste estão sendo colhidos e poderão 
ainda ser colhidos, pois a conclusão da pesquisa não esgota o tema, mas abre um leque de 
temáticas a serem aprofundados. 
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REESTRUTURAÇÃO SOCIOESPACIAL NO MUNICÍPIO DE BACABEIRA: 
IMPACTOS SOCIAIS E DEMOGRÁFICOS 
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Orientadora: Zulene Muniz BARBOSA 
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O Maranhão tem se inserido no cenário do capital transnacional e é nesse contexto que a 
Refinaria Premium I é construída na microrregião de Bacabeira sob uma proposta de 
modernização do estado. A partir da implantação do empreendimento na região, surgem 
implicações em larga escala na localidade. Deste modo, procuro analisar seus efeitos 
atentando para os diversos elementos de maneira crítica e direta, enfatizando a questão 
habitacional e os processos migratórios. O objetivo é, portanto, examinar os processos 
migratórios e investigar as mudanças em cursos nas comunidades visitadas. Quanto à 
metodologia foi dividida em duas abordagens, primeiramente havendo uma estruturação 
teórica com a utilização de obras e o segundo momento (questionários, entrevista e 
observações) que constituirá a pesquisa de campo. Quanto ao método utilizado para 
apreensão do conteúdo, usamos o autor THIOLLENT (1947) e MOREIRA (2006). Os 
resultados contaram com um embasamento teórico, construído no primeiro momento da 
pesquisa relacionando com a percepção em campo que se apresenta como alicerce que 
sustenta a produção da pesquisa, havendo a coleta de informações de setores diversos da 
sociedade do município de Bacabeira e entorno. Neste estudo utilizamos obras como: 
Território: globalização e fragmentação de Milton Santos, Maria Adélia A. de Souza e 
Maria Laura Silveira que aborda o processo de globalização no Brasil. Relacionando o 
território com o processo de globalização, através do uso do mesmo como espaço das 
relações sociais. Outro autor importante durante o levantamento bibliográfico foi Francisco 
de Oliveira, que em “A economia brasileira: crítica dualista” levanta questões sobre o 
desenvolvimento capitalista nos anos pós 1930 e o processo de acumulação no Brasil. O 
autor observa que o contexto do processo de industrialização iniciado na revolução de 
1930, abriu espaço para que em meados de 1950, um novo ator econômico pudesse ganhar 
espaço no cenário brasileiro. Pela primeira vez, a renda interna se consolidou maior pelo 
setor industrial do que pelo setor da agricultura em 1956. . Dessa forma é possível observar 
que o Estado age como um agente do processo de desenvolvimento, compreendendo o 
mesmo dentro dos moldes capitalista, ou seja, atendendo as demandas do processo 
industrial das empresas. A “Condição pós-moderna”, de David Harvey, foi de grande valia 
dada a abordagem do autor sobre o sobre o pós-modernismo. O autor conceitua a pós-
modernidade como um processo de transformação cultural, sobretudo no aspecto da 
arquitetura urbana, de que o planejamento e o desenvolvimento devem concentrar-se em 
planos urbanos de larga escala. A pesquisa empírica nos permitiu observar à forte procura 
por emprego com efeitos diretos na ampliação dos processos migratórios. Tal processo tem 
contribuído para o aumento na especulação imobiliária e do agravamento de demanda por 
habitação. Portanto, com a implantação do empreendimento são observados vários 
impactos desestruturadores, a exemplo a especulação imobiliária. A partir da entrada da 
empresa na região, ocorreu um aumento populacional que por sua vez, acarretou o 
agravamento de demanda por habitação. Em síntese, apesar do discurso embasado no 
desenvolvimento a percepção prática da atuação da Refinaria Premium I em Bacabeira 
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evidencia a contradição entre o discurso governamental e a efetividade do número de 
emprego e bem estar da população que ali reside.  
 

 
 

 
 

 
 
Palavras-chave: Globalização, Impactos, Desenvolvimento. 
 
 
 
 

 

ÁREA E POPULAÇÃO EM BACABEIRA 

Área 
(km²) Urbana % Rural % Total % Homens % Mulheres % Total % 

615,8 3.324 22,21 11,641 77,79 14,965 0,23 7,542 50,4 7,423 49,6 14,965 0,23 

Fonte: IBGE, Censo, 2010/ Anuário Estatístico do Maranhão. 

 

 
Fonte: http://www.google.com.br 

 
Fonte: http://www.google.com.br 
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O presente trabalho é parte do projeto de pesquisa PERMANÊNCIAS E 
TRANSFORMAÇÕES URBANAS: São Luís Moderna e Contemporânea, 1750 - 2000 
conforme plano de bolsa de iniciação cientifica intitulado A PRAIA GRANDE EM SÃO 
LUÍS, MARANHÃO: 1750-2000, De Porto Colonial a Patrimônio da Humanidade, com 
prazo de agosto de 2012 a julho de 2013. O trabalho tem por objetivo identificar as 
diferentes fases de desenvolvimento da área de influência do Porto da Praia Grande, em 
São Luis, Maranhão, desde sua instalação como porta de saída dos produtos da Companhia 
Geral de Comércio do Maranhão e Grão-Pará, no século XVIII, até sua substituição pelo 
Porto do Itaqui, na segunda metade do século XX, verificando as consequências urbanas e 
arquitetônicas deste processo histórico da Praia Grande, suas atividades econômicas e 
configuração urbana e arquitetônica, no período compreendido pela época da Companhia 
do Comércio do Maranhão e Grão-Pará até sua inscrição na lista de Patrimônio Cultural da 
UNESCO, em 1988; Identificação das condições de uso e ocupação do solo, atividades 
produtivas e gestão pública no período estudado, com vistas a demarcar fases diferenciadas 
do processo de urbanização da área; Análise comparativa dos efeitos urbanos e 
arquitetônicos de cada uma das fases identificadas sobre as condições ambientais da área 
de estudo. Produção de cartografia relacionada às fases demarcadas, com identificação das 
características urbanas e arquitetônicas relevantes. Desde 1612 até fins do século XX. Ser 
esta pesquisa mais uma fonte de reconhecimento das potencialidades as quais foram 
ressaltadas na Praia Grande durante seu período de auge e documentar qual foi o valor 
dado ao acervo material durante o cenário atual. Nos primórdios do século XVII as terras 
descobertas pela nação portuguesa na América do Sul foram divididas em dois grandes 
estados com governos distintos ligados à corte. Na região norte, a partir de 1621, criou-se o 
Estado do Maranhão e do Grão-Pará, o restante do território manteve-se sobre o nome de 
Estado do Brasil. São Luís, fundada pelos franceses em 1612 passaria a ser o principal 
porto e centro político- econômico de todo a região, portanto com potencial estratégico 
para concentrar em si o fluxo de riquezas do vastíssimo meio-norte brasileiro recém 
descoberto e inexplorado. A cidade nasceu do mar e adquiriu o caráter marcante de uma 
cidade portuária. Localizada na ‘Ilha Grande’’, ela surgiu e se desenvolveu a partir da 
cabeça dos rios Bacanga e Anil em frente a Baia de São Marcos. O engenheiro-mor do 
Estado do Brasil, Francisco Frias de Mesquita, esteve aqui em 1615, na expulsão dos 
franceses, com a missão de projetar fortificações capazes de promover a defesa do sítio. O 
engenheiro teria deixado um plano de urbanização que passou a se constituir no referencial 
para a expansão e desenvolvimento da cidade. (Andrés, Luís Phelipe de Carvalho et alli. 
Centro Histórico de São Luis - Maranhão: Patrimônio Mundial, 1998).  Este plano foi 
decisivo para conferir a cidade um aspecto de regularidade geométrica, que serviu de 
orientação para a capital maranhense nos períodos subsequentes até o final do século XIX. 
Porém a situação econômica no período colonial era de extrema penúria, uma situação que 
perdurou até por volta de 1774 quando o Marquês de Pombal, Primeiro Ministro do Rei D. 
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José I de Portugal, promoveu a reintegração dos estados unificando a Colônia Brasileira. 
Mesmo período da criação da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão que permitiu 
uma mudança econômica radical que passou a integrar as grandes correntes do comércio 
mundial, a partir da exportação de algodão e arroz e importação de escravos. (Andrés, Luís 
Phelipe de Carvalho et alli. Centro Histórico de São Luis - Maranhão: Patrimônio Mundial, 
1998). A partir do último quartel do século XVIII, as casas que eram de taipa e palha 
passaram a ser substituídas por sólidas edificações de alvenaria de pedra argamassada com 
cal de sarnambi e óleo de peixe, pedras de lioz e madeira de lei. Em meados do século XIX 
intensificou-se o uso de azulejos que passaram a constituir aspecto da arquitetura colonial 
de São Luís. No final do século XIX, São Luís foi a primeira cidade do Norte e Nordeste a 
contar com sistema de transportes urbanos sofisticados como o bonde. Além disso, foi a 
primeira a ter com companhias de água, luz e limpeza urbana, sistema de iluminação 
publica a gás e Cia Telefônica. Nesta mesma época ocorre um surto de industrialização e 
surgem várias empresas baseadas na produção têxtil. (Andrés, Luís Phelipe de Carvalho et 
alli. Centro Histórico de São Luis - Maranhão: Patrimônio Mundial, 1998). O século XX 
trouxe para o Maranhão um demorado período de estagnação econômica, a partir da 
década de 20 foi reduzida a expansão de suas atividades e funções e o eixo urbano de São 
Luís estava na parte em que hoje se localiza o atual Centro Histórico. Foi sem dúvida esse 
período, paradoxalmente, que permitiu a preservação de seu extraordinário Centro 
Histórico com expressividade das linhas arquitetônicas típicas da arquitetura portuguesa do 
século XIX e XX. (Andrés, Luís Phelipe de Carvalho et alli. Centro Histórico de São Luis - 
Maranhão: Patrimônio Mundial, 1998). Foi o pólo comercial da Praia Grande de uma 
importância vital para a economia estadual, com referência aos mais diversos setores da 
História do Maranhão, quer desde a sua ocupação do território, que em virtude de sua 
localização deveras privilegiada naturalmente tornou-se o único ponto de entrada e saída 
de mercadorias. (Ribamar, J. S. Praia Grande cenários históricos, turísticos e sentimentais, 
2002). Até o presente momento foi registrado as condições nas quais a cidade se expandiu 
tomado como base o eixo Praia Grande dentro do conjunto do Centro Histórico, onde se 
tem os registros físicos e institucionais de toda atividade urbana e econômica que bairro 
assume nos períodos de colônia, império e república do país e suas diferentes funções em 
torno de uma cadeia de políticas e, sobretudo de ordem econômica, a delimitação dos 
mapas ajuda a contextualizar o tamanho da malha de ocupação e quais foram as principais 
edificações até 2000. Foi alcançada ainda a caracterização dos efeitos urbanos e 
arquitetônicos das fases vividas pela Praia Grande na definição de padrões dos limites da 
cidade e principais edificações organizando mapas representativos de cada fase a partir de 
1889 na continuação até 2000. Foram exploradas informações acerca do programa de 
revitalização, o conhecido projeto Praia Grande, suas diretrizes e ações como parte do 
processo de gestão e ocupação do espaço na fase mais recente do bairro e levantar a analise 
de sua real importância para o desenvolvimento da própria cidade. E ao mesmo tempo 
mostra o grande paradoxo ao conceito básico da conservação integrada onde a cidade 
moderna se torna cada vez mais fragmentada e distante do eixo tombado que não oferece 
boas condições de uso e ocupação sobre o pretexto do título de Patrimônio da 
Humanidade.  
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FORMAS ORGANIZATIVAS, POLÍTICAS E ECONÔMICAS DA PRÉ-
AMAZÔNIA MARANHENSE 
 
Orientado: Mário Pereira de Araújo JÚNIOR – bolsista PIBIC/CNPq 
Acadêmico do Curso de Licenciatura em Pedagogia – CESSIN/UEMA 
 
Orientadora: Helciane de Fátima Abreu ARAUJO 
Professora Doutora em Sociologia e pesquisadora do Projeto Nova Cartografia Social da 
Amazônia (PNCSA) e do Grupo de Estudos Socioeconômicos da Amazônia 
(GESEA/UEMA) 
 
Colaboradora: Maria da Graça Figueiredo Silva – Professora do Curso de Letras – 
CESSIN/UEMA 
 
O plano de trabalho Formas organizativas políticas e econômicas da Pré-Amazônia 
Maranhense é derivado do Projeto Narrativas em Movimento: memória e resistência na 
Pré-Amazônia Maranhense, estando inserido no campo da iniciação científica. As 
pesquisas propostas ao plano foram direcionadas aos sindicatos, associações, pescadores, 
ribeirinhos, segmentos camponeses e comunidades tradicionais que compreendem as 
formas organizativas no contexto político e econômico situadas na área da Pré-Amazônia 
Maranhense, cujo intuito foi resgatar a memória coletiva das organizações sociais 
mencionadas. No primeiro ano, 2011/2012 a pesquisa se direcionou ao mapeamento e 
cadastro das associações e sindicatos atuantes no munícipio de Santa Inês/MA e a colônia 
de pescadores em Pindaré Mirim/MA. Sendo mapeadas as seguintes instituições: Sindicato 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santa Inês, Sindicato Regional dos Agentes 
Comunitários de Saúde, Associação de Moradores do Parque Santa Cruz, Colônia dos 
Pescadores Z-26 de Pindaré Mirim, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na 
Agricultura Familiar na Micro Região do Vale do Pindaré e a Associação do Clube de 
Mães da Cohab. Primeiramente foi feito o contato inicial com os grupos e depois se 
realizou entrevistas junto aos representantes dessas organizações no fomento de registrar o 
contexto histórico das mesmas. Entretanto, a partir das organizações mapeadas foi 
destacado apenas um grupo social para dá ênfase ao plano de trabalho no caso, o Sindicato 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar na Micro Região do Vale do 
Pindaré. Este sindicato está localizado em Santa Inês/MA, tendo como representante o 
senhor João da Cruz Vieira. No segundo ano, período de agosto de 2012 a julho de 2013, 
continuou-se com as pesquisas, mas agora focando a memória do processo de ocupação 
tanto do líder como da instituição sindicalista mencionada. Os dados obtidos em campo 
através das entrevistas possibilitaram uma visão histórica da realidade vivida pelas 
organizações sociais enfocando a resistência das mesmas através das lutas traçadas ao 
longo do tempo por garantia de direitos, e que se perpetuam até o momento presente. O 
procedimento metodológico deste trabalho esteve fundamentado no pensamento derivado 
da Sociologia Reflexiva, que viabiliza a compreensão das diversificadas possibilidades de 
interpretação da realidade em que o pesquisador desenvolve seu objeto de pesquisa. Outra 
metodologia utilizada foi o da pesquisa qualitativa que possibilitou uma descrição 
minuciosa dos dados coletados. Houve o levantamento de referenciais bibliográficos 
possibilitando um aprofundamento da temática de estudo que enfatiza a memória 
individual e coletiva dos grupos sociais. É pertinente ressaltar o uso da coleta das 
narrativas realizadas em campo envolvendo técnicas como a observação direta para 
examinar o objeto investigado e, pela realização de entrevistas abertas e gravadas com a 
utilização de recursos audiovisuais e caderno de campo, ficando o pesquisado livre para 
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relatar suas histórias, experiências, fatos ocorridos e etc. E sucessivamente as entrevistas 
foram transcritas, organizando-se em um banco de dados. Mediante o exposto é possível 
elencar resultados como a aceitação e a confiança das entidades pesquisadas em colaborar 
com o desenvolvimento deste trabalho, a construção da memória de movimentos, 
associações, sindicatos e a aproximação entre o meio social e a universidade que 
possibilitou o desenvolvimento da cientificidade através da pesquisa. Portanto, todo o 
trabalho de pesquisa desenvolvido fez com que a Universidade desempenhasse o papel 
social de contribuir com a comunidade através dos conhecimentos científicos que se 
vinculam ao saber daqueles que assumiram o compromisso de demonstrar suas 
experiências, lutas e objetivos traçados nos seus respectivos grupos sociais. Passando a 
atuarem na vida universitária participando de seminários, oficinas e palestras realizadas, 
colocando a disposição do campo acadêmico os seus saberes aprendidos ao longo da vida. 
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POSSE, COMÉRCIO E CIRCULAÇÃO DE IMPRESSOS A PARTIR DAS OBRAS 
CIRCULANTES ENTRE (1747 - 1823) 
 
Orientando: Flávio P. Costa JÚNIOR - bolsista PIBIC/CNPq 
Acadêmico do curso de História — DHG/UEMA 
 
Orientador: José Henrique de Paula Borralho 
Profº. Drº. da Universidade Estadual Maranhão 
 
Posse, comércio e circulação de impressos a partir das obras circulantes entre 1747 à 1823 
é o tema de nossa pesquisa e tem apresentado importantes informações sobre a história do 
Maranhão e a relação colonial com Portugal, no caso, a partir dos impressos que vinham da 
Metrópole para a colônia. Os documentos trabalhados são da AHU (Arquivo Histórico 
Ultramarino) e tratam majoritariamente de obras permitidas pelo governo Português com 
destino ao Maranhão, mas em alguns tratam de questões de censura. A pesquisa de campo 
foi feita na hemeroteca da Biblioteca Pública Benedito Leite e no Arquivo Público do 
Estado do Maranhão, e teve como base os jornais e outros documentos situados entre 1747 
e 1823, considerado aqui como um momento de transição política no mundo luso-
brasileiro (da Revolução do Porto até a abdicação do Imperador) que, ao instituir a 
liberdade de imprensa, potencializou a difusão da palavra impressa. Ao longo da vigência 
da bolsa foram feitas atividades junto ao Grupo de Pesquisa Diretório CNPq: Núcleo de 
Pesquisas do Maranhão Oitocentista (NEMO), o que inclui o trabalho quinzenal de 
organização de um acervo documental referente aos oitocentos e a secretaria das atividades 
organizadas pelo Núcleo. Também participamos das reuniões do grupo que discutimos as 
teorias e métodos a serem trabalhados com tais documentações. Ao analisar esta 
documentação pode-se perceber que havia um grande fluxo de vinda de impressos para 
esta capitania, assim temos como proposta desconstruir a historiografia tradicional que 
apresentou o período mariano e da regência de D. João como um período de obscurantismo 
da cultura letrada. Outra questão para se desconstruir foi a ideia apresentado pela 
historiografia tradicional maranhense que afirmava que não havia fluxo de vendas de livros 
no Maranhão antes de 1820. Segundo Bernardino Pereira Lago ao tratar da economia da 
província no começo do XIX, “não há, porém, livraria alguma pública, nem loja de 
livros.”(2001, p. 77)  Ademais o presente relatório visa descrever a documentação 
analisada da AHU e com isso apresentar resultados positivos na pesquisa acerca do tema. 
“Desde a segunda metade do século XVIII, a circulação de livros no Brasil se fazia 
presente de maneira expressiva, sobretudo pelo processo de importação.” (SOUZA, 2008, 
p. 23) Destarte se dá por que a coroa portuguesa não permitia a impressão de livros em 
suas colônias. “Os habitantes da América portuguesas que soubessem ler, caso desejassem 
adquirir um livro impresso, necessariamente recorriam ao material importado, [...] 
poderia chegar por meio de encomenda feita a um livreiro.” (SOUZA, 2008, p. 24, grifo 
nosso). Esta realidade não difere no Maranhão em que a documentação vai demonstrar 
essas encomendas de livros, que por vezes é pedido direto para o governo português ou por 
vezes por um intermediário. Assim notamos que havia uma prática de leitura já no século 
XVIII, contraponto a uma historiografia tradicional que afirma que a formação intelectual 
do lugar é só a partir do segundo quartel do século XIX. O comércio de livros na cidade de 
São Luís está presente desde pelo menos metade do século XVIII, como verificamos na 
documentação do AHU. O fato é que não havia lugares destinados exclusivamente à venda 
de livros, mas como uma mercadoria comum poderia está no meio de outras, como 
alimentos, roupas e etc. “Em casas, lojas e boticas era possível encontrar uma importante 
variedade de impressos, de folhinhas de reza, porta e algibeira a autores clássicos, como 
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Tito Lívio, Virgílio e Horácio; novos métodos de Gramática.” (GALVES, 2010, p. 59). 
Logo não havia um lugar específico para a venda de livros no Maranhão que era conhecido 
como loja de livreiros. No começo do XIX os livros que vinham para a Capitania com 
ordens de D. Rodrigo de Souza Coutinho, ficavam na casa do Correio de  São Luís. “Havia 
também a possibilidade de encomendar livros, jornais e folhetos portugueses, serviço 
oferecido por Francisco José Nunes Corte Real, funcionário da Tipografia.” (GALVES, 
2010, p. 59). Nos documentos analisados da AHU encontramos reflexões sobre obras, 
projetos de fazer bibliotecas, e leis relacionadas à censura, porém também nesta busca por 
esta documentação podemos perceber que algumas foram “pistas falsas”, ou seja, mesma 
que possua seu valor histórico não convém no que estamos propondo. No Maranhão, a 
documentação é bastante sobre o tema, sobretudo na virada do século XVIII para o XIX, 
quando aumenta as encomendas de impressos. No período colonial, “o caminho dos livros 
e a aventura da cultura letrada na América Portuguesa esteve por cerca de três séculos 
interditados por entraves jurídicos, políticos e religiosos, em razão dos dispositivos 
implementados pelo Estado monárquico português” (SCHAPOCHNIK, 2008, p. 156), esta 
relação vai ser modificada com a transferência da família real portuguesa para o Brasil 
gerando mudanças nas relações político-culturais: “fruto do concerto europeu marcado pela 
expansão napoleônica e da aliança entre Portugal e a Grã-Bretanha, algumas travas do 
pacto colonial foram arrefecidas. Além da liberdade de comércio, foram adotadas 
algumas medidas que tiveram grande repercussão no campo da cultura.” 
(SCHAPOCHNIK, 2008, p. 156, grifo nosso). Neste momento há um afrouxamento da 
censura, iniciando lugares voltados para a impressão no Brasil, outrora proibido, 
começando pela Impressa Régia (1808). A formação da Biblioteca Real (1814) a partir de 
livros vindos juntamente com a corte portuguesa, (e que depois será a atual Biblioteca 
Nacional) é outro fator decisivo na transformação cultural da leitura no Brasil. No 
Maranhão o primeiro jornal a circular será o Conciliador, que terá os seus primeiros 
números transcritos a mão, até vinda da primeira impressa para a província. Para uma 
melhor esquematização da documentação dividimos em quatros sub-capítulos da 
comercialização de livros de agricultura e comércio, formação de bibliotecas, 
considerações sobre impressos e “pistas falsas”. Nestes 76 anos pesquisados por nós, temos 
observados as mudanças relativas à circulação e venda de livros no Maranhão colonial e do 
reino, as mudanças políticas pelos representantes da dinastia de Bragança: D. José I, D. 
Maria I e D. João VI. Foi tido contato com um conjunto de referenciais teóricos sobre a 
circulação de impressos no Brasil na segunda metade do século XVIII e primeira década 
dos Oitocentos. É significativo se pensar essa quantidade grande de vinda de impressos 
para o Maranhão, pois a documentação referida é oficial do governo. A intenção é de 
manter o pacto colonial, porém de forma racional, tanto no período mariano como no 
regencial de D. João, Logo contrapondo a historiografia tradicional que afirmava que com 
queda do Marquês de Pombal, estaria o Império Português em um obscurantismo 
intelectual. Isso está evidente pela política de D. Rodrigo de Souza Coutinho e que nomeia 
a Diogo de Souza para governar a Capitania do Maranhão. Este estaria mais afinado com a 
política racional daquele. Outro fator importante é que não é por acaso a venda destes 
livros estarem no Correio da Cidade. Este órgão é formado nesta época para melhor haver 
a troca de informações colônia e metrópoles, ou seja, parte da política racional de 
permanência do pacto colonial. Além do mais não havia um lugar especializado para poder 
vender estes impressos. 
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O DOTE NA SOCIEDADE MARANHENSE DO SÉCULO XIX: uso, desuso e novos 
simbolismos 
 
Orientada: Adriana FERREIRA - bolsista PIBIC/CNPq 
Acadêmica do Curso de História – UEMA 
 
Orientadora: Profª. Dra. Elizabeth Sousa ABRANTES 
Professora do Departamento de História e Geografia – DHG/UEMA 
 
A pesquisa sobre “O Dote na Sociedade Maranhense: usos, desuso e novos simbolismos”, 
está inserida no projeto “De Mãos Abanando: críticas, desuso e novos arranjos dotais no 
Maranhão Oitocentista”, desenvolvido pela Profª. Dra. Elizabeth Sousa Abrantes, do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/UEMA), financiado pelo 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que tem 
proporcionado o desenvolvimento de pesquisas nas questões relacionadas com a prática 
dotal, assim como temas relacionados à história das mulheres, envolvendo o estudo da 
categoria gênero, como forma analítica dessas relações que pautaram a sociedade 
maranhense oitocentista. Prática de origem portuguesa, o dote foi um costume que 
permeou a vida familiar e social da sociedade brasileira e maranhense desde o período 
colonial como um meio necessário para promoção dos casamentos, principalmente entre as 
famílias consideradas de elite. Possibilitava novas alianças familiares, que visavam, 
sobretudo, manter e fazer novos acordos políticos e econômicos, se constituindo 
tradicionalmente a partir dos bens materiais que uma noiva levava para a vida conjugal ao 
se casar, sendo uma peça chave para realização dos acordos matrimoniais. A pesquisa a 
respeito da prática dotal na sociedade maranhense tem como principal objetivo esclarecer 
as mudanças que levaram o costume do dote a diminuir significativamente nos arranjos 
matrimoniais do século XIX, bem como o aparecimento de novos arranjos que 
possibilitaram uma renovação ou reconfiguração nesse costume. Dentro dessa perspectiva 
de análise, o estudo desse costume nos possibilita compreender as condições femininas nos 
século XIX, analisando as mulheres como objetos e sujeitos históricos. A metodologia que  
foi utilizada nessa pesquisa para se analisar a prática dotal no Maranhão  oitocentista, e 
dessa forma  explicar os fatores que levaram as mudanças no costume do dote na sociedade 
maranhense e o seu declínio a partir do XIX, foi pautada  primeiramente nas leituras tanto 
teóricas como historiográficas necessárias para se compreender essa prática na realização 
de arranjos matrimoniais, assim como a análise de um diversificado corpus documental. 
Essas leituras foram de suma importância para se efetuar as analises das fontes primárias, 
como no caso  dos testamentos, jornais que faziam críticas a esse costume, assim como as 
leituras das obras ficcionais que proporcionaram um compreensão dos princípios e do 
imaginário que pautavam  a sociedade maranhense. O século XIX promoveu grandes 
transformações na sociedade em virtude de mudanças socioeconômicas e culturais que 
modificaram o costume do dote e os arranjos matrimoniais, assim como a constituição 
familiar que era pautada, sobretudo, nas alianças familiares que tinham no casamento o 
meio necessário para perpetuação de interesses políticos e econômicos. Dentro dessa 
perspectiva, o dote no transcorrer do século XIX entra em um processo de declínio, não 
sendo mais praticado com a mesma regularidade como se efetuava principalmente no 
período colonial. Devido a essas mudanças nos âmbitos culturais e econômicos, essa 
prática de dotar passa a sofrer críticas principalmente por meio da imprensa e da literatura 
que passam a disseminar o ideal de amor romântico entre a sociedade como o meio para 
realização dos casamentos. Além da disseminação do ideal de amor romântico, a imprensa 
e a literatura criticavam os chamados “caçadores de dote ”ou” farejadores de dote”, rapazes 
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que casavam apenas com o intuito de receber um bom dote. Um exemplo clássico dessa 
crítica pode ser encontrado no romance Senhora, de José de Alencar que criticou de forma 
veemente tal comportamento. “Trata-se de uma moça, sofrivelmente rica, bonita a quem a 
família deseja casar quanto antes. Desconfiando desses peralvilhos que por aí andam a 
farejar dotes, e receando que a menina possa de repente enfeitiçar-se por alguns dos tais 
bonifrates, assentou de procurar um moço sisudo, de boa posição, embora seja pobre; 
porque são justamente os pobres que sabem melhor o valor do dinheiro, e compreendem a 
necessidade de poupá-lo, em vez de atirá-lo pela janela fora como fazem os filhos dos 
ricaços”. Nos testamentos do século XIX analisados são encontradas muitas referências aos 
dotes deixados para a realização dos acordos matrimoniais, tanto em dinheiro quanto em 
escravos para serviços. A presença do dote na realização dos acordos matrimoniais 
diminuía significativamente, entretanto, muitas famílias continuavam com essa prática com 
o intuito de atrair um bom pretendente e realizar dessa forma um bom casamento para suas 
filhas, afilhadas ou mesmo para órfãs dos recolhimentos. Um exemplo de doação é 
encontrado no jornal A Cruzada, em que o comendador Guimarães deixa dotes para as 
moças do Asilo de Santa Teresa. No de testamento do coronel José Nunes Soeyro do ano 
de 1803 podemos  observar que nas doações ainda eram comuns as condições que exigiam 
a pureza das jovens e a caracterização do casamento como um acordo, sendo que o bem 
dotal seria administrado pelo marido.  “Deixo mais quatrocentos mil reis para dote de duas 
meninas donzelas e de boa qualidade que vem a serem duzentos mil reis a cada uma que se 
lhe entregarão a seus maridos, depois de casadas e com recibo dos ditos”. O dote já era 
considerado sinônimo de desprestigio para o noivo nesse momento. Esse desprestígio para 
o noivo em relação ao dote pode ser verificado na crítica que encontramos em relação ao 
costume do dote no jornal O Bem Tevi do dia 4 de julho de 1838, em que um pai precisa 
casar sua filha e para isso necessita de dote. Nesse caso qualquer que fosse o esforço para 
casar a sua filha era considerado válido até mesmo a criação, sem nenhuma utilidade, de 
uma comarca: “Tenho uma filha e quero casá-la; e preciso dar-lhe um dote: o que farei? 
Crio a inútil comarca de Guimarães para meu futuro genro”.  Muitos rapazes que casavam 
somente com interesse nos bens que a moça trazia acabam por abandonar as suas esposas 
depois de receber o dote.  No jornal Porto Livre de 11 de fevereiro de 1865, encontramos a 
poesia “A Abandonada”, que conta a história de uma jovem esposa abandonada, 
desprezada com sua filha por seu ingrato esposo. Fazia-lhe crenças de amor, deixando-a 
sofrer enquanto encontrava-se em orgias e jogos, esbanjando todo o dote. A poesia tem o 
intuito de mostrar a mudança de conduta do esposo, pois ele recupera dote perdido e volta 
para o lado da esposa e filha. “No ardor dos jogos esbanjou o dote, deixou-me a fome, sem 
sequer um pão; tudo perdeu abandonou-se a sorte, nem os meus pais soube trazer-me 
então. Mas não me esquece do perdido dote, nem dessas joias que meu pai me deu, choro 
somente desprezo ingrato, e amarga sorte do destino meu”. [...] “Tudo quanto ele perdera, 
dobramente ganhou: resgatou o que vendera todo o dote que empenhou; e depois que isto 
fizera nunca mais ele jogou.” Na Revista de Intrusão e Educação, do dia 11 de agosto de 
1877, podemos observar que o costume do dote ainda era praticado. Em uma passagem da 
revista onde é ressaltado os benefícios das caixas econômicas, os benefícios de se poupar, 
podemos verificar que o dote ainda pauta as relações matrimoniais: “Concorre para 
multiplicar tantos os estabelecimentos industriais, como as famílias, proporcionando meios 
de formar e conservar o cabedal necessário para abrir uma oficina e ajuntar um dote para 
casamento; ensina ao pouco abastado como si próprio pode achar recursos e como se pode 
remir na miséria, na doença e na velhice”.  Nos jornais analisados percebemos as várias 
referências aos maridos que esbanjavam os dotes de suas mulheres como nessa passagem 
do jornal A Pacotilha, de 6 de agosto de 1883: “Ainda mais: soube indiretamente  que ele 
estava quase arruinando, tendo esbanjado por todas as maneiras a riqueza patrimonial e o 
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dote  de sua  mulher, a qual  também pertence  a família dos Karlstein...”. Ao longo do 
século XIX o costume do dote sofreu modificações, sua prática declinou tornando-se mais 
comum as mulheres irem para o casamento de mãos abanando, assim como apareciam 
críticas a esse costume. O novo comportamento exigido das mulheres pode ser verificado 
no jornal O Domingo, do dia 27 de abril de 1873 onde encontramos a novela “O Irmão e a 
Irmã”, que narra à história de Germana e seu irmão Natal Deprez com referência ao dote 
que se pauta nas prendas sociais femininas. A órfã Germana que ficou sob tutela do irmão, 
e era tratada como uma filha, mesmo sendo pobre foi para um colégio. O irmão Natal 
Drepez desejava que sua irmã tivesse a melhor instrução das moças distintas:  “Mas tarde 
ele não pensou em privar Germana da instrução que começava a adquirir. Ao contrário 
quis dar-lhe mestres de todas as ciências. Chorou uma noite inteira, quando, depois de ter 
calculado cifra por cifra, ficou convencido que isso lhe era impossível, e que a sua cara 
irmã não teria conhecimento de nenhuma dessas prendas que são o complemento essencial 
a educação de uma mulher distinta. Felizmente a menina mostrava tais disposições para o 
desenho que sua mestra verdadeiramente boa e inteligente, quis ela própria sem algum 
aumento de pensão, fazer com que tivesse um dote que lhe bem poderia ser um futuro”.Um 
exemplo dessa crítica ao costume do dote encontra-se no jornal a Pacotilha, de 28 de 
novembro de 1880, em que o casamento aparece sendo decidido em uma conversa 
informal entre o pai de uma jovem e um conhecido, os quais decidem quitar uma dívida. 
“Um sujeito encontra um amigo dando o braço à filha, interessante criatura de dezoito anos 
-Depois dos cumprimentos de estilo: -Sabes, lhes diz o feliz pai, que vou casar minha 
filha!-Oh! Muitos parabéns quanto estimo!A propósito tu lembras-te que me deves uns 
dois contos de réis!Ora essa!São coisas que não se esquecem nunca!-E que nessas ocasiões 
de bodas sempre é necessário fazer algumas despesas, e então...-Está claro. Quanto dás de 
dote a tua filha?-Dez contos de reis.-Pois olha, tu dá-me oito contos, eu caso com ela e 
ficamos quites”. Possuindo um valor material e simbólico, o dote ainda hoje pode ser 
encontrado em sociedades como a Índia, que apesar de proibido por lei, na prática continua 
vigorando, disfarçado por meio de presentes dado ao noivo, em que várias mulheres e suas 
famílias sofrem com essa prática arruinando famílias inteiras financeiramente, e em casos 
mais graves levando mulheres a morte por conta da permanência desse costume. No Brasil, 
esse costume desapareceu na prática, em razão das transformações da sociedade que 
levaram a sua ressignificação. 
 
Palavras-chave: Dote. Maranhão. Século XIX. 
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Compreendemos que as sociedades, em geral, sempre desenvolveram uma intensa relação 
com o sobrenatural. Essa relação encontra-se pautada nas representações mentais, ligando-
se ao processo de abstração. Ao partirmos de uma abordagem histórica, para uma melhor 
compreensão dessa relação, lançamos mão da conceituação de imaginário. Segundo 
SCHIMTT, o imaginário é concebido como, “uma realidade coletiva que consiste em 
narrativas místicas, ficções, imagens, compartilhadas pelos atores sociais. Toda a 
sociedade, todo grupo produz um imaginário, sonhos coletivos garantidores de sua coesão 
e de sua identidade”. (SCHMITT, 2007, p.351). O período da Baixa Idade Média é visto 
como um tempo de profunda transformação das práticas religiosas, e de intensa difusão de 
um espírito combatente. Nesse período a figura do Diabo atinge uma enorme popularidade, 
assim como o espaço infernal, despertando ainda mais medo e pavor. Ao longo do tempo e 
da constituição do catolicismo enquanto instituição religiosa predominante na sociedade 
foi atribuída à imagem do anjo decaído características animalescas de forma a torná-lo 
monstruoso e aterrorizante. No entanto, mesmo sendo difundida sua pequenez e 
insignificância diante de toda a magnitude divina de Deus, a sua figura passa a ganhar cada 
vez mais destaque, tornando-se o principal inimigo e espectro que permeia o dia-a-dia da 
Humanidade, querendo afastá-la de Deus. A sociedade medieval era rigidamente 
hierarquizada, formada por grupos sociais que apresentavam lugar, identidade e posturas 
bem definidas, conhecidos como as três ordens: oratores, bellatores e laboratores. A 
Igreja Católica se empenhava em condenar e reprimir as más condutas, as quais se 
espalhavam por todas as “ordens” da sociedade européia, tornando-se uma ameaça para a 
estabilidade social. Este projeto visa analisar as representações do Diabo no período 
medieval, caracterizando o Diabo e seus elementos animalescos em fontes escritas e 
iconográficas da Idade Média Central e Baixa Idade Média. Comparar os elementos do 
Diabo e do Inferno, buscando as suas semelhanças e particularidades na literatura medieval 
e iconográfica relacionando com a influência nas condutas sociais que se norteavam por 
essa disputa, e que deveriam servir de diretrizes para as ações do cotidiano. A pesquisa 
limita-se ao contexto da Baixa Idade Média avaliando as representações do Diabo no 
período medieval. Para isso, consideramos a noção de imaginário, de salvação medieval e 
os espaços do Além Medieval (Inferno, Purgatório, Paraíso). Os relatos existentes nas 
narrativas, Visão de Túndalo, Divina Comédia e Lenda de Teófilo, passam a ser 
compreendidos como influentes na construção das representações mentais, tanto coletivas 
quanto individuais dessa sociedade. A Visão de Túndalo, uma narrativa de viagem 
imaginária presente nas falas dos religiosos, trazendo descrições detalhadas dos espaços 
existentes no Além, contendo uma lição de moralidade transmitida a todos que a ouvissem. 
O relato de origem cisterciense escrito em meados do século XII tem sua autoria atribuída 
ao irlandês Marcos. Traduzida em português, por volta do século XV, por monges do 
monteiro de Alcobaça. Existem três versões catalãs em manuscritos do século XV. Neste 
trabalho, utilizamos a versão dos códices de Frei Zacarias de Payopelle (códice 244), 
publicada em 1895 na Revista lusitana por F. M. Esteves Pereira. A outra fonte, abordada 
neste estudo, é a Divina Comédia. Originalmente apenas “Comédia”, mais tarde Giovanni 
Boccacio atribuiu-lhe o cognome “Divina”. É um poema de viés épico e teológico da 
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literatura italiana escrita por Dante Alighieri. Trata-se da exploração do mundo espiritual, 
feita pelo próprio Dante, aos espaços do Além-túmulo: Inferno, Purgatório e Paraíso. Não 
há registro da data exata em que a obra foi escrita, mas geralmente admite-se que a 
primeira parte, o Inferno, pode ter sido composta entre 1304 e 1308, o Purgatório de 1307-
1308 a 1313-1314 e por último o Paraíso de 1313 a 1320 (um ano antes da morte do autor 
em Ravena). Destoando das literaturas de visões do outro mundo, a Lenda de Teófilo, 
escrita pelo poeta espanhol Gonzalo de Berceo, é uma tradução do século XIII, refere-se ao 
religioso Teófilo que era um importante vigário do bispo, que exerceu seu vicariato de 
modo exemplar e era muito virtuoso, humilde, bom e amável, servia bem a santa Igreja e o 
povo, de todas as maneiras que lhe fora pedido e por isso era querido por todos. Com a 
morte do bispo, o indicado para ocupar posição para a sucessão foi Teófilo, aclamado 
unanimemente como a melhor indicação, mas num ato de enorme humildade e 
generosidade ele recusa aceitar o cargo, argumentando não ser digno para tanto. Sendo 
assim escolhem outro bispo, o novo bispo nomeia um novo vigário, e com o tempo 
Teófilo, que perdeu o seu posto começa a ser “esquecido”, perdendo seu prestígio anterior, 
nesse momento ficou tomado pela inveja e a mercê das tentações diabólicas. Teófilo foi a 
procura de um judeu, que aparece enquanto um intermediário, para firmar um pacto escrito 
com o diabo ansiando ter de volta seu antigo cargo e o prestigio que possuía. Nesses 
relatos de viagens imaginárias, o Diabo é tido como um dos protagonistas de uma luta 
cósmica que remonta ao período da própria Criação. Uma espécie de Armaggedon, um 
combate sem tréguas entre o Bem e o Mal, sendo o outro protagonista o próprio Criador, 
Deus, símbolo de justiça e infinita bondade. Esse combate passa a ser caracterizado e 
intensificado, estendendo-se obstinadamente entre os séculos XIII e o século XV. A análise 
das narrativas, que dentre as suas várias mensagens, destaca-se a de demonstrar que as 
ações realizadas durante a vida terrena eram determinantes para estabelecer o lugar que 
certa alma ocuparia após a morte, utilizam-se das representações dos espaços infernais 
(Purgatório e o Inferno) e de minuciosas descrições dos tormentos. Os resultados obtidos 
corroboram com a hipótese da utilização dos relatos eclesiásticos como um recurso 
didático-pedagógico. Narrativas de viagens imaginárias enfatizam a partir de uma 
descrição detalhada, a figura do Diabo, dos demônios e do Inferno. Fazendo oposição a 
esses espaços, o Céu não é o espaço mais explorado, em comparação aos outros. Assim 
como as produções iconográficas, que em medos do século XV desenvolveu cada vez mais 
a forma de “pensamento visual” condição que é capaz de interpretar as fontes textuais de 
imagem, e de projetar o texto em uma dimensão puramente visual, mas não por isso menos 
intelectual. As imagens, que segundo o Papa Gregório de Magno, serviam como a “Bíblia 
dos iletrados”, vão para além. Adotam a capacidade de dramatizar não apenas narrativas, 
mas os sistemas de pensamento, podendo atingir profundamente o emocional e o 
psicológico de quem se depare com elas. Dentre a extensa variedade iconográfica, 
selecionamos as seguintes obras: 
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Figura 1. O Pacto com o 
Diabo. Século XIII. 

Figura 2. P. De Limbourg: 
L’ ENFER (il. De Les très 
riches heures du duc de 
Berry). Séc. XV. 
 

Figura 2. Domenico de Michelino: 
Dante e os 3 reinos (il. De Museo 
Dell’ Opera Del Duimo/ Forença). 
1465 

 
Palavras-chaves: Diabo – Divina Comédia - Visão de Túndalo. 
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Orientador: Marcelo Cheche GALVES 
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Esta pesquisa se baseia na documentação da Real Mesa Censória, orgão de controle da 
produção, posse e comercialização de impressos e difusão de ideias fundado no período 
pombalino em abril de 1768 (ANTT, Real Mesa Cesória, Livros de Registro 1).Os 
registros do fundo, alocados na Torre do Tombo (ANTT) se constituem de requisições para 
o envio de livros, processos e demais petições e já foram utilizados em alguns trabalhos da 
recente historiografia do livro no Brasil (ABREU, 2003; ALGRANTI, 2004; VILLALTA, 
1999). A documentação sobre o Maranhão, composta de cerca de 350 pedidos para 
traslados de livros e impressos realizados em Lisboa, foram transcritos durante a pesquisa e 
já me possibilitam levantar dados e questionar alguns sensos da historiografia maranhense 
sobre a leitura, leitores, circulação de livros e ideias no último quartel do século XVIII e no 
primeiro do século XIX. De início as ausências na documentação possuem substratos 
factuais que as justifiquem; os anos registrados são 1773, [--], 1795, 1796, [--], 1799, 1800, 
1801, 1802, 1803, [--], 1807, 1808, [--], 1813, [--], 1815, 1816, 1817, [--], 1819, 1820, 
1821, [--], 1825 e 1826 (o símbolo [--] indica ausência).Para além dos registros, que 
precisam ser justificados também pelo preservação documental, percebo estruturas 
semelhantes nas petições e a figuras de dois personagens importantes na execussão das 
petições: os procuradores e os requisitores.Esses agentes efetivam os pedidos, submetiam a 
listagem ao tribunal censor e cuidavam de embarcar a carga ao destino do requisitor, nesse 
caso São Luís, em sua maioria. Os procuradores constituíam-se de comerciantes que não 
necessariamente eram livreiros. Marcia Abreu (2003, p.140) aponta que muitos deles não 
eram especializados no ramo e que negociantes de grosso trato também se envolviam com 
o comércio de impressos. No período de 1799 e 1826, marcado pelas movimentações em 
torno da transferência da Família Real (1807-1808), da Revolução do Porto (1820)  e do 
Movimento de Independência (1822-1823), alguns desses ‘homens dos livros’ se destacam 
na documentação preservada com maior presença e referência no envio para o Maranhão. 
Marcia Abreu (2003, p. 141) aponta que entre 1769 e 1807 os principais procuradores de 
envio de livros para o Rio de Janeiro eram Paulo Martin, Viuva Bertrand e João Francisco 
Rolland. No caso do Maranhão um personagem surge com fôlego nessa documentação: 
Manoel Antonio Teixeira da Silva é um dos maiores requerentes de envio de livros para o 
Maranhão encontrado na documentação no período de 1799 a 1826. Nascido em Mondim 
de Basto (AHU_ACL_CU_009, Cx. 157, D. 11309) em Portugal por volta de 1756, o 
livreiro assina 33 petições (IANTT, Real Mesa Censória, caixa 159.). A primeira delas é 
em 18 de novembro de 1799 com uma enorme quantidade de Bíblias e cartilhas; durante 
todo o período, até sua ultima requisição em 7 de novembro de 1826, não aparece como 
procurador, a não ser de seu próprio carregamento. Isso se relaciona com a ida de Manoel 
Antônio Teixeira da Silva para o Maranhão com esposa e filhos. Na solicitação do 
passaporte em 22 de Junho de 1810 (AHU_ACL_CU_009, Cx. 157, D. 11309), o livreiro 
solicita a autorização para ir a província receber contas de seus correspondentes; no 
entanto, pede a vinda de sua esposa, Laurianna Josefa, e dois sobrinhos orfãos que cria 
como filhos. Dada o caráter da viagem é provável que o comerciante estivesse se 
transferindo para o Maranhão o que dialoga com requisições após 1813, onde aparece 
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como solicitante de petições quase todas assinadas por outros procuradores. Será Antonio 
Manoel Policarpo da Silva, ‘Livreiro e Mercador de Livros’ (CURTO, 2007, p.73) o 
principal correpondente de Manoel Antônio em Lisboa após a tranferência para o 
Maranhão, assinando 19 requisições do livreiro (vide tabela abaixo).Um outro indício da 
conexão são outros contatos que aproximam os dois livreiros. Policarpo da Silva envia 
para o Maranhão carregamentos de livros também como procurador de outros agentes; é o 
caso de Manoel Alves de Melo que solicita enviar carregamentos durante o ano de 1810 
(ANTT. Desembargo do Paço: Corte, Estremadura e Ilhas, Maço 868, 127.). Esse último 
foi um dos que assinam uma declaração anexa ao pedido de deslocamento de Manoel 
Antônio Teixeira da Silva ao Maranhão, atestando o conhecer por diversos anos e da 
necessidade daquela viagem (AHU_ACL_CU_009, Cx. 157, D. 11309).  

 

 
 

No período no qual atuou, até agora registrado na documentação, Manoel Antônio Teixeira 
da Silva foi o mais expressivo agente no envio de livros de Lisboa a São Luís. A tabela 
acima indica as requisições do comerciante de 1813 a 1819, período que o encontra em 
terras da província, e de maior quantidade de requisições. A pesquisa indica a sua 
permanência no Maranhão durante esse período e a montagem em torno dele de uma rede 
pessoal de comerciantes envolvidos no trato de impressos; seu retorno a Portugal ainda não 
possui documentação que deixe exato a data e suas motivações. No entanto o encontro em 
Portugal já em 1827 quando é registrado como um dos proprietários e negociantes que 
emprestam ao governo de D. João VI para os fundos dos socorros e auxílios aos emigrados 
do Brasil (Impressão Régia, Lisboa 1827). Na mesma listagem Teixeira da Silva não é 
apontado dentre os portugueses emigrados, o que coloca sob questionamento os reais 
motivos de seu retorno às terras lusas. Jorge Miguel Pedreira (1995) não o lista dentre os 

 

Solicitante Data Procurador 
Manoel Antonio Teixeira da Silva 08/01/1813 A.A Mel Policarpo da Sa 
Manoel Antonio Teixeira da Silva 27/09/1813 A.A Mel Policarpo da Sa 
Manoel Antonio Teixeira da Silva 23/12/1813 A.A Mel Policarpo da Sa 
Manoel Antonio Teixeira da Silva 13/03/1815 A.A Mel Policarpo da Sa 
Manoel Antonio Teixeira da Silva 10/01/1816 A.A Mel Policarpo da Sa 
Manoel Antonio Teixeira da Silva 24/01/1816 A.A Mel Policarpo da Sa 
Manoel Antonio Teixeira da Silva 30/04/1816 A.A Mel Policarpo da Sa 
Manoel Antonio Teixeira da Silva 27/06/1816 A.A Mel Policarpo da Sa 
Manoel Antonio Teixeira da Silva 24/07/1816 A.A Mel Policarpo da Sa 
Manoel Antonio Teixeira da Silva 03/08/1816 A.A Mel Policarpo da Sa 
Manoel Antonio Teixeira da Silva 12/08/1816 A.A Mel Policarpo da Sa 
Manoel Antonio Teixeira da Silva 28/12/1816 A.A Mel Policarpo da Sa 
Manoel Antonio Teixeira da Silva 10/05/1817 A.A Mel Policarpo da Sa 
Manoel Antonio Teixeira da Silva 07/06/1817 A.A Mel Policarpo da Sa 
Manoel Antonio Teixeira da Silva 28/06/1817 A.A Mel Policarpo da Sa 
Manoel Antonio Teixeira da Silva 11/09/1817 A.A Mel Policarpo da Sa 
Manoel Antonio Teixeira da Silva 08/10/1817 A.A Mel Policarpo da Sa 
Manoel Antonio Teixeira da Silva 15/11/1817 A.A Mel Policarpo da Sa 
Manoel Antonio Teixeira da Silva 15/11/1817 Antonio Rodrigues Toscano 
Manoel Antonio Teixeira da Silva 19/02/1819 A.M. Mel Policarpo  da Sa 
Manoel Antonio Teixeira da Silva 03/06/1819 Joao Henriques 
Manoel Antonio Teixeira da Silva 17/08/1819 João Henriques 

Tabela 01 – Petições de Manoel Antonio Teixeira da Silva (1813 – 1819). 
Fonte: ANTT, Real Mesa Censória, Caixa 159. 
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principais comerciantes da praça de Lisboa desde o final do século XVIII até as primeiras 
décadas do século XIX e os poucos registros preservados da sua atuação em Lisboa não 
permitem precisar a sua ocupação. A sua maior evidência se dá com a transferência para o 
Maranhão, onde se tornou um dos principais agentes dos impressos, sua recepção e 
circulação. A documentação se estende, como já foi exposto até 1826. A Real Mesa 
Censória sera extinta somente em 1821 na ocasião da Instalação das Cortes que passaram a 
votar uma constituição em e para Portugal. As cortes acabam por discutir e instituir um 
clima de liberdades constitucionais nas províncias; será esse o momento da instalação das 
primeiras tipografias do futuro país independente e da circulação de maior quantidade de 
jornais e folhetos.A presença de grandes comerciantes portugueses na praça de comércio 
de São Luís durante todo o período, assim como as dificuldades na comunicação e nos 
entraves políticos com o Rio de Janeiro, aproximavam as relações entre Portugal e 
Maranhão. 
 
Palavras-chave: Comércio. Livros. Portugal-Maranhão. 
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ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE OS PROJETOS PRODUTIVOS E OS 
ASSENTADOS DA REFORMA AGRÁRIA NA PERSPECTIVA DO 
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NO VALE DO ITAPECURU 
 
Orientado: Silvino Jardim dos SANTOS - bolsista PIBIC/CNPq 
Acadêmico do curso de Geogafia – CECEN/UEMA 
 
Orientador: José Sampaio de Mattos JÚNIOR 
Prof. do Departamento de História e Gegrafia - CECEN/UEMA 
 
Esta pesquisa tem por finalidade analisar o processo de desenvolvimento dos 
assentamentos rurais do Território Vale do Itapecuru, principalmente no que se refere às 
políticas territoriais voltadas para implementação de projetos produtivos de infraestrutura 
no território. Desta forma será feita uma análise da relação dos assentados da reforma 
agrária com os projetos produtivos de infraestrutura, observando de que forma esta relação 
contribui para um desenvolvimento territorial sustentável no Vale do Itapecuru. Tem-se o 
território como fruto do processo de apropriação e domínio de um espaço, onde os valores 
culturais, sociais e históricos se fazem presentes levando a uma identidade. Como diz 
Santos (2007 p. 13), O território é onde a história do homem plenamente se realiza a partir 
das manifestações de sua existência. Sendo assim o Território rural brasileiro é 
compreendido por conflitos e tensões, haja vista que por este processo de domínio e 
apropriação que ao longo dos anos levaram as questões fundiárias, pois Segundo 
Fernandes (2004) a questão agrária gera continuamente conflitualidade. Porque é 
movimento de destruição e recriação de relações sociais: de territorialização, 
desterritorialização e reterritorialização do capital e do campesinato, ou seja, essa 
conflitualidade surge a partir dos problemas sociais consequentes do sistema capitalista. 
Dos Programas do Governo criados para desenvolver de forma sustentável o meio rural 
brasileiro e levar infraestrutura e melhores condições de produção para o trabalhador rural 
assentado, o Território da Cidadania é o principal Programa a ser abordado na presente 
pesquisa, já que o objeto de estudo Vale do Itapecuru corresponde a um destes territórios. 
O presente Trabalho teve como objetivo analisar a importância dos projetos produtivos, 
para os assentamentos Rurais, identificar os avanços e recuos dos projetos produtivos nos 
assentamentos do Território Vale do Itapecuru e observar as mudanças que foram feitas 
nestes assentamentos após a implementação dos projetos produtivos. Para a realização 
desse trabalho foi de suma importância fazer um levantamento do referencial bibliográfico 
sobre a questão agrária no Brasil, identificou-se Instituições Governamentais e Entidades 
não governamentais que desenvolvem atividades ligadas aos programas e planos 
desenvolvidos nos assentamentos. A partir de toda a pesquisa feita, foram elaborados 
mapas temáticos referentes a localização  geográfica do território e localização dos projetos 
em cada município com a utilização de SIGs (Sistemas de Informação Geográfica). Logo 
após Foram feitas as análises das entrevistas e a redação final do relatório. O Proinf 
(Projeto de infraestrutura) é uma ação orçamentária que compõe o PRONAT (Programa 
Desenvolvimento Sustentável De Territórios Rurais), cuja finalidade é financiar os projetos 
estratégicos para o desenvolvimento territorial. Essas demandas são traduzidas em 
propostas técnicas que podem ser apoiadas com recursos de investimento em obras, 
máquinas, equipamentos e outros bens necessários para o fortalecimento da agricultura 
familiar, bem como, recursos de custeio que permitem fortalecer os processos de 
organização e de capacitação dos Assentamentos. Sendo assim, dos projetos de 
Infraestrutura que foram pensados para o território vale do Itapecuru a partir dos anos de 
2003 a 2009 alguns foram executados, outros estão em andamento ou foram concluídos.  
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Os projetos desenvolvidos a parti do ano de 2003 a 2006 tiveram suas obras concluídas e 
os que foram pensados a partir de 2007 a 2009 ainda não foram iniciadas, Como enfatizou 
SILVA, ainda há no Brasil uma grande dificuldade de desenvolver a agricultura familiar 
por consequência da crescente demanda do agronegócio (agrobusiness); desta forma, 
apenas criar políticas orçamentárias para alavancar a produtividade e valorizar o produto 
local, não está sendo a melhor maneira de transformar o desenvolvimento rural no Brasil, 
pois como se observa, os próprios investimentos do Proinf não estão sendo executados 
como deveriam. Dos projetos de infraestrutura estudados e listados na pesquisa anterior, 
pode-se visualizar que 12 foram finalizados, onde seis desses projetos se refere apenas à 
compra de equipamentos, ou investimentos financeiros e a outra metade está voltada para 
construção de infraestruturas que por sua vez irão melhorar a produtividade da região.  Os 
seis projetos de infraestrutura foram visitados, com o intuito de compreender in loco, toda 
a articulação desses empreendimentos. Os respectivos projetos que foram estudados 
encontram-se nos municípios de Cantanhede, Itapecuru-mirim, Anajatuba, Santa Rita e 
Matões do Norte. Sendo assim, a partir destes resultados da pesquisa anterior, serão 
estudadas as relações dos agricultores familiares assentados com estes investimentos, e as 
transformações ocorridas na estrutura organizacional destas comunidades ao longo de 
2012. 
 

Mapa 1. Localização dos principais projetos produtivos do Vale do Itapecuru. 
 
A Fábrica de Sabonete de coco Babaçu é um dos seis projetos que foram visitados, a partir 
da criação do clube de mães no município de Itapecuru-mirim em 1997, houve uma 
preocupação das mulheres em estruturar uma forma de utilizar o óleo do babaçu, pois 
retiravam o óleo, mas não tinha utilidade. Neste contexto foi pensada a criação de uma 



175 
 

fábrica que beneficiaria estas mulheres e suas famílias, que basicamente é formada por 
agricultores familiares. Em 2004 foi construído o projeto com o principal objetivo de 
fabricar sabonetes para exportação, a fábrica está em funcionamento. O projeto Centro de 
Referência da Agricultura Familiar (CRAF) está situado no assentamento entroncamento 
pertencente ao município de Itapecuru-mirim, construído mais nunca esteve funcionando 
adequadamente, um dos problemas ressaltados por beneficiários do projeto é a logística 
dos produtos do assentamento ao centro de comercialização. A Fábrica de Gelo localiza-se 
no município de Matões do Norte e foi estabelecido em 2003. Esta fábrica foi planejada 
devido a grande demanda de pescadores que há no município. A princípio o 
estabelecimento seria instalado em uma das áreas de comunidades ribeirinhas, Alguns 
entraves como a insuficiência de energia elétrica e problemas com a CEMAR (companhia 
Energética do Maranhão) por falta de recursos levaram à instalação da fábrica na sede 
municipal. O projeto esteve em funcionamento por um ano apenas. O Proinf Abatedouro 
Para Caprinos localiza-se no município de Cantanhede, foi pensado pelo colegiado 
territorial em 2003, mas só começou a ser construído em 2004. O empreendimento foi 
planejado com o objetivo de atender toda a demanda de caprinocultura do Território Vale 
do Itapecuru. Consequentemente o estabelecimento foi instalado, mas nunca chegou a 
funcionar. A Casa do Mel foi planejado em 2004, e logo em seguida foi construído no 
Município de Anajatuba, com o objetivo de atender uma demanda de apicultores do 
Território, Assim como alguns dos outros empreendimentos citados acima, este nunca 
chegou a ser concluído. A estrutura física foi totalmente finalizada, mas os equipamentos 
necessários para o criatório das abelhas não foram comprados. O centro de 
Comercialização foi o ultimo projeto visitado, planejado em 2006 para ser construído no 
município de Santa Rita, o objetivo do Empreendimento era semelhante ao Craf (Centro de 
Referencia da Agricultura Familiar), comercializar produtos oriundos das áreas de 
assentamentos rurais do Território. Poucas informações foram obtidas sobre este projeto 
produtivo. Sabe-se que ele teve sua infraestrutura finalizada e nunca chegou a ter o devido 
funcionamento. A pesquisa mostrou claramente a importância dos projetos produtivos de 
infraestrutura no desenvolvimento do território e os avanços e os recuos existentes nas 
implantações destes empreendimentos dentro do espaço rural, sabendo que uma má 
articulação política, uma gestão falha dos recursos e uma sociedade descomprometida com 
o programa, levarão sempre ao mau funcionamento destes projetos.  
 
Palavras-Chaves: Projetos Produtivos, Assentamento Rural, Vale do Itapecuru. 
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UMA ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO COLEGIADO TERRITORIAL DO VALE DO 
ITAPECURU-MA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PRODUTIVOS 
 
Orientanda: Ariane Silva COSTA- bolsista PIBIC/CNPq 
Acadêmica do Curso de Geografia- CECEN/UEMA 
 
Orientador: José Sampaio de MATTOS JUNIOR 
Prof. Dr. do Departamento de História Geografia/UEMA 
 
A presente pesquisa tem por objetivo analisar como se deu a implantação de projetos 
produtivos no Território Vale do Itapecuru/MA (Mapa 01) a partir da atuação do 
Colegiado Territorial dessa localidade. Desta forma, pretende-se mostrar como o 
Colegiado Territorial, entidade representativa do Território, elabora, aprova, implanta e 
fiscaliza os projetos produtivos destinados à geração de emprego e renda nos municípios 
que compõem o Vale do Itapecuru/ MA. Para o alcance dos resultados, foi preciso iniciar 
com a leitura e a discussão de material bibliográfico acerca de território, Reforma Agrária, 
assentamentos rurais, políticas territoriais e os referenciais adotados pela Secretaria de 
Desenvolvimento Territorial para a implantação da política territorial. Três visitas foram 
realizadas aos municípios do Território nos primeiros meses de 2013 para a aplicação de 
entrevistas com os representantes do Colegiado. As entrevistas foram feitas nos meses de 
fevereiro e abril de 2013 com representantes da sociedade civil e do poder público que 
fazem ou já fizeram parte do Colegiado do Vale do Itapecuru. Foram entrevistados 30% 
dos 60 membros que formam o Colegiado o que responde a 20 pessoas entrevistadas. 
Utilizou-se o método de entrevista estruturada aberta formada por oito perguntas. A adoção 
de uma política de desenvolvimento territorial com enfoque participativo é considerada 
recente no Brasil. A formação de espaços de discussão e concertação entre sociedade civil 
e poder público como os Colegiados Territoriais é considerada um avanço para as políticas 
de desenvolvimento brasileiras. Atores sociais com interesses e perspectivas diversos 
podem juntos elaborar propostas que poderão trazer benefício ao seu território de gestão. 
Por outro lado, a diversidade na composição dessas instâncias pode ser considerada um dos 
principais entraves desta política por haver muitos conflitos de interesses. A proposta 
governamental para a gestão dos Territórios da Cidadania é a de que os representantes 
sociais, com sua vivência e conhecimento acerca do território que vivem, consigam 
elaborar estratégias que mais se aproximam da realidade local e que consigam gerar 
trabalho e renda à população do meio rural. Teoricamente, a formação e o funcionamento 
deste espaço parece ser algo simples e efetivo, entretanto ao se observar a atuação do 
Colegiado Territorial percebe-se que há uma formação de dois grupos com interesses 
divergentes dentro da instância. De um lado, o poder público que possui os seus interesses, 
muitas vezes partidários e que participa com menor frequência das ações do Colegiado por 
exigir resultados mais imediatos e de maior visibilidade. Por outro lado, a sociedade civil 
atua em maior número, apesar de não incluir muitos segmentos da sociedade que são 
historicamente fragilizados, além de possuir menor autonomia na tomada de decisões. Em 
ambas as representações, há dificuldade dos membros entenderem que estão representando 
sua organização ou instituição pública e que não se trata de seus interesses pessoais. Isso 
acontece de forma clara quando se deve definir que projeto produtivo deve ser implantado 
e onde. A construção de um projeto produtivo é muitas vezes pensada para beneficiar a 
comunidade do município representado e não todo o Território. Nessa relação de poderes, 
quem possui melhor argumento e mais representantes pode conseguir mais projetos para o 
município que representa. Os municípios que tiveram menor atuação no Colegiado foram 
aqueles que receberam menos ou nenhum projeto como é o caso de Pirapemas, Nina 
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Rodrigues e Presidente Vargas. Outra fragilidade percebida trata-se da rotatividade dos 
membros do Colegiado. A rotatividade dos membros do Colegiado Territorial representa 
um entrave na continuação e no êxito dessa política de desenvolvimento territorial. É um 
fato preocupante, ao passo que o conhecimento do processo de formação das políticas 
territoriais deve ser acompanhado continuamente para favorecer as discussões e a 
elaboração de propostas. A formação e a consolidação do Colegiado é algo mais complexo 
do que parece ser. Esse processo começa com a convocação dos membros do Colegiado, 
sua estruturação e capacitação. Os representantes da sociedade civil e das três esferas do 
governo que fazem parte dessa instância precisam primeiramente conhecer o histórico, os 
objetivos, quais serão os seus papeis e funções, a importância das suas decisões para 
implantação de projetos que tragam o desenvolvimento do território, a estrutura dos 
PTDRS, conhecer a visão de território e desenvolvimento territorial que o Ministério do 
Desenvolvimento Agrário compreende. Essa etapa é essencial para o bom desempenho do 
colegiado para que ele possa ser de fato um espaço de participação social, de 
representação, articulação e concertação política que permite a vivência da gestão social de 
políticas públicas. A construção dos eixos que estruturam os Planos Territoriais de 
Desenvolvimento Rural Sustentável-principal documento que norteia as ações do 
colegiado- é outro passo a ser seguido e é articulado em conjunto. São feitas oficinas para 
construção e gestão dos planos, onde a heterogeneidade que faz parte do colegiado torna-se 
peça-chave para o encabeçamento das discussões e para elaboração de projetos que possam 
trazer benefícios ao território. Esse processo de interrupção no andamento das políticas 
públicas brasileiras representa um dos principais entraves para que elas obtenham êxito.  O 
Colegiado do Vale do Itapecuru encontra atualmente dificuldade em dar prosseguimento 
aos projetos já executados. O que se percebe é que há um esforço e iniciativa por parte dos 
membros desta instância em torno do desenvolvimento territorial e de buscar novas 
soluções para que as ações sejam efetivas. Novos membros estão sendo convocados e 
capacitados através de oficinas e reuniões e existem propostas de serem realizados fóruns 
para prefeitos e secretários de agricultura com o objetivo de aproximar o poder público das 
decisões do Colegiado. O fato é que, não é possível afirmar no presente momento se essa 
política de desenvolvimento territorial que considera os territórios rurais como espaços de 
articulação e gestão de políticas públicas proposta pelo Ministério do Desenvolvimento 
Agrário conseguiu atingir todos os seus objetivos incluindo o desenvolvimento sustentável 
de todo o Território do Vale do Itapecuru/MA visto que ela ainda está em andamento. Cabe 
a este trabalho fazer uma análise preliminar de como a organização e estruturação do 
Colegiado Territorial do Vale do Itapecuru através da elaboração de projetos produtivos 
que pode trazer o desenvolvimento tão esperado e que não é alcançado de imediato e com 
apenas uma única política territorial. 
 
 
 
 
 



178 
 

 
Mapa 01- Localização geográfica do Território Vale do Itapecuru/MA. Org. CASTRO, 
J.S. 2013.  

Palavras-Chave: Colegiado Territorial. Vale do Itapecuru. Política Territorial. 
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INFRESTRUTURA E ASSENTAMENTOS RURAIS NO MUNICÍPIO DE CAXIAS 
- MA 
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O assentamento é um espaço delimitado, que abarca um grupo de famílias beneficiadas 
através dos programas governamentais de reforma agrária. A constituição do assentamento 
é resultado de um decreto administrativo do Governo Federal que estabelece condições 
legais de posse e uso da terra. Nesse sentido, o assentamento, resultado de um ato 
administrativo que limita território, seleciona famílias a serem beneficiada, é 
artificialmente construído, criando um novo ambiente geográfico e uma nova organização 
social (CARVALHO, 1999).Este trabalho vem procurar analisar como se deu o processo de 
implantação dos assentamentos rurais no município de Caxias - MA e se os mesmos 
contribuem para o desenvolvimento econômico. Tem como objetivos analisar a infraestrutura 
produtiva dos assentamentos rurais para identificar a real situação dos assentados no município 
de Caxias- MA. A metodologia utilizada foi levantamento bibliográfico, em seguida leitura e 
fichamento do material escolhido e pesquisa de campo em quatro assentamentos rurais 
existente no município, sendo a coleta de dados realizada com entrevista com os presidentes 
das associações dos seguintes assentamentos: Buriti do Meio, Conceição/Mocambo, Monte 
Valeriano e Porto do Paiol. Também houve uma entrevista com comerciantes feirantes da 
cidade e com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Caxias - 
MA. A partir da pesquisa pode se observar que os assentamentos rurais são importantes, pois 
mesmo com vários problemas de infraestrutura os mesmos contribuem para o desenvolvimento 
econômico do município, ajudando milhares de pessoas sem terras que ver nos assentamentos 
a oportunidade de melhorar de vida e da um futuro melhor para seus filhos. Na entrevista com 
onze comerciantes no bairro Trizidela em Caxias-MA e dois feirantes do Mercado Central 
da Cidade, foi possível observar que os produtos comprados dos assentados são farinha, 
arroz e feijão e vendidos são gênero alimentícios e outros. E também que houve uma 
diferença no comércio local coma criação dos assentamentos. Na entrevista o presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores rurais falou que os assentamentos contribuem para o 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais, pois os agricultores fazem parte do quadro social do 
sindicato, e trazem beneficio para o município, pois a agricultura familiar segura os 
trabalhadores rurais no campo, evitando o inchamento urbano. Segundo ele a 
infraestruturados assentamentos rurais é regular e não são adequadas aos assentados, pois 
os mesmos enfrentam a falta de assistência técnica e acesso a créditos.  Como o estudo de 
todos os assentamentos é muito amplo sendo onze no total, foram selecionados apenas 
quatro assentamentos para ser realizada a pesquisa de campo, que foram: Buriti do Meio, 
Conceição/Mocambo localizado no segundo distrito do município, Monte Valeriano e 
Porto do Paiol localizado no primeiro distrito de Caxias-MA. No assentamento Buriti do 
Meio foi possível constatar que eles não tem acesso a água encanada, posto de 
saúde,escola, área de lazer e estrada pavimentada, tem apenas comércio e energia elétrica e 
as atividades econômicas desenvolvidas são Artesanato, Agricultura, plantação de Caju, 
como mostra a foto 1. Noassentamento Conceição/Mocambo pode ser observado que eles 
têm acesso à energia elétrica, água encanada, posto de saúde, escolas, comércio, não tem 
área de lazer e nem estrada pavimentada, a atividade que gera maior renda é a criação de 
gado e a infraestrutura não é de qualidade como mostra a foto 2. No assentamento Monte 
Valeriano a atividade que geram maior renda é a produção de farinha e eles têm acesso à 



180 
 

energia elétrica, água encanada, escolas, comércio, mas não tem posto de saúde e nem área 
de lazer, a infraestrutura da escola é de boa qualidade com mostra a foto 3. No 
assentamento Porto do Paiol foi constatado que a roça e a única atividade que gera renda, 
em que a maioria dos homens (chefes de família) vai pra São Paulo e Goiânia porque as 
famílias não têm como se manter.As famílias têm acesso a energia elétrica, águaencanada e 
escola do 1ºao 5º ano, mais não tem posto de saúde e nem ruas pavimentadas e a 
infraestrutura é precária como mostra a foto 4 e 5. 
 

 
 
A partir desse trabalho foi possivel percerber que a principal fonte de renda dos assentados 
ainda é o bolsa família a aposentadoria rural, e que os assentamentos em que as famílias já 
viviam na terra tem mais infraestrutura do os outros, que as vias de acesso(estradas) aos 
assentamentos são precárias e falta  crédito e assistência técnica aos assentamentos.Os 
assentamentos rurais em sua maioria não possuem infraestrutura necessária para manter a 
sobrevivência das famílias assentadas, levando-os muitas vezes ao abandono dos lotes por falta 
de condições de trabalho e sustento da família. 
 
Palavras chave: Espaço Rural. Políticas Públicas. Infraestrutura. 
 
 
 

Foto-1           Foto-2 

 
Fonte: Nascimento, 2013                                              Fonte: Nascimento, 2013 

 
Foto-3        Foto-4     Foto-5 

 
Fonte:Nascimento, 2013.  Fonte: Nascimento, 2013. Fonte: Nascimento: 2013. 
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Orientadora: Hermeneilce Wasti Aires Pereira CUNHA 
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O acesso aos sítios históricos pelos moradores ou visitantes de uma cidade se caracteriza 
numa atividade livre e espontânea, na qual há arraigado um importante valor histórico e 
material que é passado de gerações em gerações devido à história que esse espaço 
apresenta e repassa a toda uma sociedade. Nesse sentido, a acessibilidade plena aos 
espaços se caracteriza como fundamental e indispensável para que todos, sem exceção, 
possam frequentar esses locais. Daí a importância de que seja garantido o pleno acesso aos 
sítios históricos que, além de uma atividade de lazer, apresenta-se também como a melhor 
maneira de possibilitar que a memória e importância da identidade de um povo sejam 
conservadas. Nessa perspectiva, a acessibilidade é um valor intrínseco aos espaços 
urbanos, e o cidadão, ao trilhar por esses locais, está exercendo seu direito de ir e vir, 
assegurados na Constituição do País. Porém, para que esse direito seja usufruído por todos 
de fato, necessita-se da existência de igualdade em todos os aspectos componentes desses 
espaços. Inserimos então, nesse contexto, as pessoas com deficiência física, que assim 
como as pessoas ditas “normais”, também exercem atividades das mais diversas naturezas 
nesses ambientes, tais como lazer e trabalho. Sendo assim, para discorrermos a respeito 
dessa temática, é importante ressaltarmos antes, o entendimento da categoria 
acessibilidade, que, segundo o Estatuto da Mobilidade Urbana (2005), é “a facilidade, em 
distância, tempo e custo, de se alcançar fisicamente, a partir de um ponto específico no 
espaço urbano, os destinos desejados”. Vasconcelos (2000) reitera o seu conceito ao 
afirmar que “a acessibilidade na sua forma mais simples pode ser medida pelo número e 
pela natureza dos destinos que podem ser alcançados por uma pessoa”. Em contribuição a 
isso, Cunha (2012), ressalta que “a palavra acessibilidade tem a sua origem do latim, 
chamada de accessibilitas, tendo como significado o livre acesso, proximidade de 
aproximação”. Já a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), define 
acessibilidade como “possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e 
autonomia, de edificações, espaço e mobiliário urbano”. (ABNT, 2004). Para Aguiar 
(2010), a acessibilidade deve ser um dos aspectos e exigências que devem orientar as 
decisões de projetos e por isso ela não deve ser considerada apenas depois que as decisões 
forem tomadas. Porém, contrapondo-se a isso, encontramos na realidade dos espaços 
urbanos, em sua grande maioria, a parcial ou total falta de acessibilidade e adequação dos 
seus equipamentos urbanos que compõem os mais diversos aspectos da cidade, seja na 
oferta de lazer, trabalho e/ou moradia para seus cidadãos, que ocupam esses espaços de 
forma temporária ou permanente. Em meio a essa realidade, a minimização de barreiras 
físicas se mostra como uma importante estratégia para melhorar a situação urbana e o 
acesso aos equipamentos das cidades. No entanto, para que se atinja tal melhoria, é 
necessário planejamento e investimentos a fim de que se consiga uma abrangência cada 
vez maior às adequações quanto ao acesso às moradias, órgãos públicos, opções de lazer e 
estudo, bem como uma maior assistência àqueles que precisam de acessos privilegiados 
para compensarem a dificuldade de locomoção à qual estão submetidos, nas quais citamos 
os cadeirantes. O cenário da pesquisa é a área do Centro Histórico da cidade de São Luís 
(Figura 01). O objetivo principal da pesquisa foi estudar as condições de acessibilidade 
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para os cadeirantes nesse espaço da cidade. Durante a pesquisa, foi realizada aplicação de 
16 questionários semiestruturados para cadeirantes, moradores e visitantes do Centro 
Histórico de São Luís (Gráfico 01). Segundo os sujeitos pesquisados e posteriormente 
constatados no trabalho de campo da pesquisa, dentre os principais problemas enfrentados 
pelos cadeirantes, citamos os seguintes: 1) Número elevado de barreiras arquitetônicas, 
como escadarias inacessíveis e presença constante de buracos e pedras soltas nas principais 
ruas dos bairros Praia Grande e Desterro, foco central da área estudada na pesquisa 
(Figuras 02 e 03); 2) Número limitado de rampas; 3) Ausência de guias rebaixadas nas 
calçadas; 4) Falta de sinalização de orientação; e, 5) Dificuldade de acesso aos 
estabelecimentos comerciais, de lazer e de saúde. Estes problemas caracterizam-se como 
obstrução à passagem dos transeuntes do local, onde citamos as pessoas com deficiência 
como as mais afetadas por tais problemas de acessibilidade. Ainda de acordo com os 
resultados constatados na pesquisa, o Centro Histórico de São Luís ainda não se caracteriza 
como um espaço preparado para receber cadeirantes com segurança e autonomia, assim 
como dizem os principais conceitos de acessibilidade. Portanto, frente a essa realidade, vê-
se a adoção de medidas aplicáveis de acessibilidade e sua real implementação no local 
estudado como alternativas no sentido de minimizar os problemas estruturais identificados 
na pesquisa. Além disso, alertamos para o fato de que essa adoção de medidas e sua 
posterior implementação, deve ser tomada em consonância com o grupo social pesquisado, 
haja vista a necessidade de mudanças de adequação para pessoas com deficiência física. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 01: Delimitação do Centro Histórico da cidade de São Luís, Maranhão, Brasil. 
Fonte: CUNHA, 2012. 
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Gráficos 01: Grau de satisfação dos cadeirantes com a acessibilidade no Centro 
Histórico na cidade de São Luís, Maranhão. 
 

 
Fonte: Dados do trabalho de campo. Org.: RIBEIRO, 2012. 

Figuras 02 e 03: Barreira arquitetônica /escadaria e presença de pedras soltas no CH de 
São Luís.  
Fonte: Trabalho de campo, 2012. 
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Os parques nacionais são de grande relevância para a manutenção de uma certa parcela dos 
biomas, mas o seu estabelecimento enquanto área de conservação ocasiona conflitos com 
as populações que já se encontravam integradas neste local, produzindo seus costumes 
culturais tradicionais. Este fato ocorre no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses 
(PNLM). Criado em 1981, abrange uma área de 155 mil hectares, localizado no nordeste 
do estado do Maranhão, no qual as dunas podem chegar até 40 metros e possui lagoas de 
água pluvial, protegendo um sistema costeiro único, abrangendo os municípios de 
Barreirinhas, Humberto de Campos, Primeira Cruz, Santo Amaro do Maranhão e Paulino 
Neves. O presente estudo, pesquisou as comunidades que estão inseridas dentro do PNLM, 
na porção Oeste em suas transformações causadas pelas mesmas e pelas políticas de 
preservação. Buscou-se perceber também a relação das comunidades com a preservação, 
com Unidade de Conservação (U.C.), a natureza, as novas perspectivas de vida, como é a 
produção de subsistência e ainda os impactos desenvolvidos dentro das comunidades 
(IBAMA, 2004). Teve como objetivos principais entender a relação de como a política 
ambiental e a sociedade são afetadas pelos territórios (SOUZA, 2007) de preservação, 
buscar alternativas que possibilitem o convívio entre preservação e população dentro desse 
território, portanto, perceber as opiniões, motivações e representações que têm os vários 
agentes, em escala local. Um objetivo balizador foi buscar o sentido do PNLM para esses 
agentes, identificando as ‘forças’ que movem a ação preservacionista e qualificar a relação 
de vida dos habitantes, sua cultura, práticas sociais com o ambiente preservado, 
relacionado ao manejo e gestão do parque e as alternativas de coexistências possíveis da 
comunidade e a U.C, conforme discute Rodrigues (2006) sobre a política de proteção da 
natureza. Para chegar aos resultados pretendidos, utilizou-se metodologia baseada em 
visitas à área objeto de estudo, registros fotográficos para identificação, entrevistas semi-
estruturadas e observação direta (DUARTE, 2004; QUEIROZ, et al., 2007). As entrevistas 
foram divididas em blocos, o 1º questionava sobre agricultura e pecuária, o 2º bloco estava 
relacionado aos modos de vida dentro da territorialidade, o 3º bloco abordava alterações na 
territorialidade e o 4º bloco buscava soluções pra resolver o conflito com a preservação na 
perspectiva da comunidade. As comunidades objeto foram as de Queimada dos Britos e 
Betânia no município de Santo Amaro. As principais atividadescotidianas para a 
subsistência são o roçado, que se emprega ainda como agricultura de subsistência, cujas 
principais produções são a mandioca, milho e melancia. Segundo depoimentos o tempo 
médio para a colheita dessa produção varia entre 6 meses a 2 anos, é importante ressaltar 
que o local da plantação pode ser usada até três vezes, mas muitos utilizam apenas uma vez 
pois o solo é muito pobre. Estas práticas se assemelham às da porção Leste. Há criação de 
animais de pequeno porte, como galinhas, bodes, porcos e o gado é a principal atividade 
pratica. Notou-se também que algumas famílias criam apenas galinhas, pois o ICMBio 
proibiu a criação de animais de médio e grande porte. Muitas famílias utilizam a criação de 
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animais e a agricultura como único meio de sobrevivência, sendo que para algumas esse 
meio é insuficiente, logo, muitos se questionam como podem viver dessa forma. Quando 
indagados sobre a criação de animais de médio e grande porte, notamos que muitos 
moradores não revelavam a verdade, pois muitos achavam que éramos funcionários do 
ICMBio, mas ao longo da conversa os moradores, já confiantes, revelavam a criação 
legitima de animais, variando por família entre 5 à 60 cabeças de gado. Na Betânia o gado 
é pouco criado, existindo mais porcos, ovinos e caprinos, além de galinhas. A Queimada 
dos Brito vem proporcionado um grande conflito com o parque pelo excessivo número de 
cabeças de gado, que chegam a mais de 700. Esse conflito se concretiza pela pressão 
causada pelo pastejo das gramíneas que brotam nas lagoas no período seco, que ocorre no 
segundo semestre do ano. Esse pastejo vem causando a extinção dessas gramíneas 
(segundo a chefia do parque) que se desenvolveram sem a existência de grandes 
ruminantes. As famílias dessa comunidade arrendam o pasto das lagoas para proprietários 
das cidades de Primeira Cruz e Santo Amaro. Outra alteração significativa nessa 
comunidade advém do turismo: os visitantes vindos de Santo Amaro seja como passagem 
em direção à Atins - ou de Atins para Santo Amaro - ou para unicamente para visitar  a 
comunidade (passeios proibidos pelo plano de manejo). Essa visitação se dá unicamente 
pelo receptivo de uma família, que vem segregando-se das demais que se mantém com 
ritmos do modo de subsistência. Na Betânia a relação com a cidade é mais intensa e o 
fluxo de visitantes é bastante intenso, gerando maior renda para mais famílias. Ali já há 
energia elétrica instalada em todas as casas e pode-se perceber uma fusão de modos de 
vida de subsistência e de mercado mais dinâmico no qual as trocas pautadas no dinheiro 
são maiores. A relação deles com PNLM é também conflituosa, quanto questionados sobre 
o que mudou em suas vidas desde a criação da UC, muitos moradores falaram que foram 
prejudicados, pois antes era possível a criação de animais e o roçado sem restrições. Eles 
reclamam sobre o aviso que têm de ser feito no ICMBio sobre tudo o que é feito por eles 
para o roçado e sobre a proibição de novas construções. Sendo assim, visto pelos 
moradores, há uma impossível relação pacífica com a instituição, sendo bem visível que 
eles identificam o lugar como suas vidas, do qual não se podem separar sem que percam 
algo importante do local em que vivem. Perguntamos se o modo de vida da população 
melhorou ou piorou com a criação do parque, muitos responderam que piorou, mas que 
não mudariam para outra localidade, pois antes do parque ser criado eles já estavam lá e 
que suas raízes fazem parte do lugar. As casas de alvenaria vêm substituindo as de taipa e 
de adobe, já constituídas de banheiro inteno, o que não existia anteriormente. As casas de 
farinha que eram coletivas, agora pertencem ao morador que a abriga, a quem a 
comunidade paga um quinto da produção, gerando comércio do excedente. O maior 
problema visto pelas comunidades é a falta de energia; na Queimada do Britos, a moradora 
que recebe os turistas e fornece alimentação já faz uso gerador de energia, e para cozinhar 
emprega-se o fogão a gás e carvão, pois muitos não têm condições de utilizar só o a gás. O 
uso do carvão cria mais uma pressão sobre os recursos do parque, pois é feito a partir de 
madeira da restinga que abriga uma raposa albina endêmica. As comunidades de Betânia e 
Queimada do Brito, na porção Oeste do PNLM vivem hoje um território que enseja a 
transição para o modelo de sociedade de consumo, no qual há menor prevalência do 
território de relações com a natureza, passando ao moderno, cujos valores não são mais os 
da tradicionalidade de subsistência. Isso pode ser demonstrado pelos valores declarados 
pelos entrevistados e pelas práticas sociais, estas cada vez mais dependentes da compra de 
bens de consumo, do trabalho assalariado e da transformação das atividades cotidianas de 
subsistência em fontes de renda. Este quadro causa conflito com a função de proteção da 
UC, uma vez que cada vez mais espaço é necessário à manutenção dos novos padrões 
sociais e maior dinâmica se dá com os novos hábitos de consumo, bem como os novos 
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modos de construção, consumo e cultura. Um exemplo final desse conflito pode ser visto 
na Betânia, onde há um bar comunitário com uma ‘parede’ de som de cinco por três 
metros, que todas as quintas e sábados toca músicas até à madrugada e também vê-se 
enorme quantidade de resíduos sólidos espalhados. 
 
Palavras chaves: Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (PNLM); U.C.; 
Comunidades; Conflitos; Lugar; Preservação. 
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ENUNCIADOS DE CAMINHÃO: A IDENTIDADE MARANHENSE 
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Orientadora: Maria Auxiliadora Gonçalves CUNHA 
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O enunciado de caminhão é um gênero discursivo que tem sua construção baseada no 
senso comum, também conhecido como frase de para-choque de caminhão ou letreiro de 
caminhão. O enunciado de caminhão é denominado desta forma por opção teórica baseada 
em Mesquita (2011) para ressaltar o caráter interativo entre o caminhoneiro e a sociedade. 
Tal gênero discursivo é muito observado no Brasil, por mais que não seja uma 
exclusividade do país. O discurso dos enunciados é facilmente notado, até mesmo por sua 
apresentação chamativa e especificidades. Muito populares entre as décadas de 1970 e 
1980, os enunciados de caminhão ou frases de para-choque de caminhão têm sido cada vez 
menos frequentes (ANTUNES, 2005). Há uma escassez de pesquisas acadêmicas acerca 
dos enunciados de caminhão, que, assim como os informes publicitários, estão presentes de 
modo atuante na memória discursivo-ideológica da sociedade, refletindo-a e reformulando-
a por meio da linguagem. Sem a linguagem, por sua vez, não é possível constituir a 
identidade, que passa pela formação discursiva e é um processo que se reinventa, não 
sendo definido para a vida toda (BAUMAN, 2005). Levando em consideração a formação 
identitária de uma categoria profissional, os caminhoneiros, a análise também se configura 
essencial para diferenciá-los de outras categorias. Este estudo objetiva analisar os 
mecanismos linguísticos e discursivos de construção dos enunciados de caminhão, 
investigar as articulações dos fatores intralinguísticos e extralinguísticos no processo de 
produção de sentido, analisar os discursos do senso comum presente nos dizeres dos 
caminhoneiros e verificar a constituição da identidade a partir dos enunciados 
selecionados. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica, com a finalidade de 
inteirar-se com as teorias que embasam os estudos realizados. Foram feitas sínteses e 
fichamentos do material de fundamentação teórica por área, como exemplo: Análise do 
Discurso, Gêneros Textuais e estudos sobre Identidade. A pesquisa de campo também foi 
utilizada com a aplicação de entrevistas no posto de gasolina Magnólia II, na BR 135, e no 
Pátio de Carretas do Porto do Itaqui; com os caminhoneiros maranhenses e oriundos de 
outros estados, para analisar se há e como se constitui a identidade maranhense ou 
identidades e identificações de outros estados brasileiros para uma comparação. Além 
disso, utilizou-se de pesquisa de campo também para o registo de frases de para-choque de 
caminhão que eram encontradas casualmente e intencionalmente. Foram realizadas dezoito 
entrevistas para esboçar um perfil desse grupo profissional constituído pelos 
caminhoneiros. O gênero apresenta temáticas variadas que manifestam a posição 
ideológica do caminhoneiro, do mesmo modo que configura o seu pertencimento a uma 
comunidade de ideia. As temáticas utilizadas pelos caminhoneiros são variadas e as mais 
observadas na pesquisa foram as de caráter religioso (Fig. 1) e as pautadas em 
relacionamentos amorosos, mas, além dessas, existem frases de cunho filosófico, frases em 
que se identificam críticas, frases esportivas e até o uso comercial do espaço, com 
propagandas. Há outra modalidade de enunciados de caminhão em que há o uso do verbal 
com o não verbal (Fig. 2) ou apenas o uso do não verbal (Fig. 3), o que pode gerar um 
novo sentido ou complementar um já existente. O constante deslocamento, por mais que 
seja desgastante ou cansativo, é encarado de forma positiva por parte dos caminhoneiros. A 
formação discursiva de tais sujeitos valoriza o longo tempo na estrada associando tal 
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situação à ideia de liberdade. Para os caminhoneiros, os enunciados de caminhão são 
materializações linguísticas de crenças, valores, pensamentos e sentimentos que eles 
desejam compartilhar com os outros indivíduos. Assim, eles acabam tornando-se sujeitos 
da formação discursiva de outros indivíduos que, ao se depararem com as frases, 
transformam-nas em enunciados e interagem com elas. Fazendo uma relação com a “crise 
da identidade” proposta por Hall (2006), onde ele afirma que as próprias fronteiras 
identitárias estão fragmentadas e que as fronteiras antes demarcadas por cidades, estados e 
países reformulam-se, nota-se esse fenômeno entre os caminhoneiros. A identidade 
maranhense ou de qualquer outro estado não foi observada, mas apenas a identificação 
profissional e, territorialmente, apenas uma identidade brasileira, possivelmente porque 
esses homens têm, em sua maioria, seus limites de viagem exatamente no território 
nacional. Desta forma, falar em identidade maranhense ou de qualquer outro estado não é 
pertinente, pois enunciados que denotassem tal identificação não foram encontrados. Além 
disso, as fronteiras territoriais comumente caracterizadoras de uma delimitação identitária 
perdem tal caráter na Modernidade tardia e este sujeito-caminhoneiro, que cruza cidades e 
estados com muita frequência, tem essa perda de parâmetro muito mais agravada. Os 
resultados aqui apresentados não são absolutos, estando abertos a contribuições.  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fig. 1 - “Deus Providenciou/ Deus Proverá”. Autor: SOUSA, Gutemberg Maia./ 
Julho de 2013. 

Fig. 2 - “Abafa o caso”. Autor: SOUSA, Georgiana Oliveira 
Maia/ Julho 2013. 
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Palavras-chaves: Análise do Discurso. Gênero discursivo. Caminhoneiro. 
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Fig. 3 - Enunciado não verbal. Autor: SOUSA, Georgiana 
Oliveira Maia/ Julho de 2013. 
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A NATUREZA NA POÉTICA MARANHENSE 
 
Orientanda: Priscila Costa de Sousa – bolsista PIBIC/CNPq 
Acadêmica graduanda em Letras Habilitação em Português e Literatura - CESC/UEMA 
 
Orientadora: Profª. Dra. Joseane Maia Santos SILVA 
Professora Adjunta CESC/UEMA 
 
Colaboradores: Fabiane Oliveira Marques/Thayanne Rodrigues e Silva 
 
O trabalho teve início com pesquisa bibliográfica e estudo de obras teóricas sobre literatura 
e formação de leitores, ao mesmo tempo, desenvolveu-se a pesquisa de campo nas 
bibliotecas da Academia Caxiense de Letras (ACL) e do Instituto Histórico e Geográfico 
de Caxias (IHGC), para levantamento de obras poéticas de autores maranhenses que 
tenham a natureza como temática. As obras digitadas e organizadas foram objeto de 
práticas de leitura e produção de textos, durante oficinas realizadas com alunos da 1º ano 
do Ensino Médio, do Centro de Ensino Gonçalves Dias. Na execução das oficinas, a 
equipe explorou aspectos relevantes para a formação do leitor através de textos poéticos 
voltados para a temática da natureza. Sendo assim, trabalhou – se o envolvimento do aluno 
de maneira simples e direta, ressaltando-se a importância da leitura, da interpretação e da 
criação poética, na formação de ideias, opiniões e reflexões. Dentre as oficinas ministradas, 
destacam-se: a oficina Classificados poéticos e oficina Caçadores de poesia.  Partiu-se, na 
primeira oficina, da apresentação do livro Classificados poéticos de Roseana Murray com 
o objetivo de despertar o desejo de ler e escrever textos poéticos cuja temática seja a 
natureza utilizando a linguagem do gênero textual de classificados de jornal. No primeiro 
momento, os alunos leram poesias que tematizavam a natureza dentro da obra consultando 
jornais e revistas que trabalhavam o gênero textual: “classificados”, e em seguida, a 
produção escrita de poemas para apresentação na sala de leitura pelos grupos. A oficina 
Caçadores de poesia buscou promover a interação entre o leitor e o texto poético com 
vistas à fruição estética e produção de textos, ampliando o conceito de leitura e 
desenvolvendo práticas que favoreçam a formação do leitor. No primeiro instante, os 
alunos fizeram leitura livre das obras para seleção individual, reescreveram os poemas, e a 
partir desse ponto, fizeram ilustrações, socializando as produções realizadas por eles. A 
oficina Minha canção do exílio foi desenvolvida a partir do poema “Canção do Exílio” de 
Gonçalves Dias, na qual os alunos leram o poema e produziram uma paródia partindo do 
texto em questão, cada aluno pode compartilhar sua produção uns com os outros. Na 
aplicação da oficina “Receitas de olhar” foram compartilhadas leituras de poemas do 
acervo da ACL (Academia Caxiense de Letras) e do IHGC (Instituto Histórico e 
Geográfico de Caxias) e apresentação da obra “Receitas de Olhar” de Roseana Murray, 
visando explorar aspectos relacionados à natureza despertando nos alunos o desejo de ler 
textos poéticos, e que estes, escrevessem textos poéticos utilizando a linguagem do gênero 
textual de receitas. De início realizou-se a leitura de poemas das pesquisas realizadas na 
ACL e no IHGC abordando a temática da natureza, em seguida houve a apresentação da 
obra Receitas de Olhar, de Roseana Murray para reconhecimento da obra e suas temáticas. 
No terceiro momento apresentou-se títulos sugestivos de poemas para auxiliar os alunos na 
escolha de um tema para produção escrita de poemas, e por fim apresentação  das atividade 
pelos grupos. 
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Figura 1 e 2: Oficina Classificados poéticos – momento de produção de 
texto. Figura 3 e 4: Oficina Caçadores de poesia – escolha de obras 
literárias para produção na sala de leitura. Figura 5 e 6: Oficina Receitas 
de olhar – socialização das produções feitas pelos alunos. 

 
O projeto proporcionou aos alunos um novo olhar diante do texto poético, colaborando, 
assim, para a formação de mentes mais comprometidas consigo mesmas e com o meio 
ambiente; pois: “A leitura de uma obra literária é, ao mesmo tempo, uma experiência de 
libertação e de preenchimento que renova nossa percepção de mundo, visto que modifica 
nosso olhar sobre as coisas” (JOUVE, 2002). Nas oficinas trabalhadas, notou-se o interesse 
dos alunos pelas propostas desenvolvidas na sala de leitura por meio de vários recursos, 
mas principalmente, pela leitura constante de textos poéticos que proporcionavam debates, 
discussões e expressão de opiniões e soluções de problemas relacionados à natureza. 
Observando o comportamento e relevante participação dos educandos nesse projeto, pode-
se notar que é de fundamental importância a inserção cada vez mais frequente de meios 
que aproximem o leitor de sua realidade, fato que pode ser claramente observado na 
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aplicação de textos poéticos que revelaram a natureza de Caxias, divulgando-a em forma 
de poesia. 
 
Palavras-chave: poética maranhense, natureza, leitura. 
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REPRESENTAÇÕES LINGUÍSTICAS E CULTURAIS DOS BRASILEIROS EM 
TEXTOS DO COTIDIANO: crônica 
 
Orientada: Polyana Ribeiro MATOS - bolsista PIBIC/CNPq 
Acadêmica do curso de Letras- CECEN/UEMA 
 
Orientadora: Maria José NÉLO 
Profª Dr ª da Universidade Estadual do Maranhão 
 
As representações linguísticas e culturais dos brasileiros encontradas no gênero crônica, 
facilitam o processo de análise da identidade cultural deste povo. Os processos de 
interculturalidade, intertexto e interdiscurso encontrados na crônica possibilitam entender o 
porquê deste gênero ter tornado-se tipicamente brasileiro. Para tanto, foi necessário um 
estudo embasado na Linguística Textual   e na Análise Crítica do Discurso, vertente sócio 
cognitiva, com inter-relação do discurso, sociedade e cognição, aplicados ao gênero 
crônica. Para compreender a função do gênero crônica e a preferência dos leitores 
brasileiros por esse gênero textual, primeiramente estudou-se o caminho percorrido para 
que a crônica viesse a se tornar popular e a abordar à temática do usual de forma crítica e 
reflexiva Laurito (1993). Estudou-se a organização textual de crônicas estabelecida por 
Silveira (1998) e Scafuro (1999) por suas relevâncias para esta pesquisa.  Focalizou-se as 
expressões linguísticas e seus implícitos nas crônicas de cotidiano. Para tanto, buscou-se os 
conhecimentos linguísticos explícitos nas crônicas que remetem a esses saberes implícitos, 
enciclopédicos e interacionais. As crônicas que abordam a temática do usual são adequadas 
para sinalizar as estratégias usadas pelos seus enunciadores, pois representam atitudes do 
brasileiro agir, de ser irreverente e de ocultar-se nas interações sociais. Estes saberes 
implicam situações linguísticas, históricas e culturais próprias do cotidiano do brasileiro. 
As concepções teóricas delimitam às representações de identidade e cultura em crônicas de 
cotidiano selecionadas a partir de revistas e livros coletados. A escolha do gênero e ênfase 
em sua linearidade textual deve-se ao fato de que este gênero é considerado tipicamente 
brasileiro e que seu estilo “coloquial” também é um pretexto para o estudo de normas 
gramaticais, ou literárias. Nesta pesquisa pretende-se tratar de questões que ultrapassam o 
teor gramatical e literário, o enfoque passa a ser a identidade cultural do povo brasileiro. 
Objetiva-se identificar nos textos crônicas aspectos sócio-cognitivos da identidade cultural 
do brasileiro, em discursividade com outras práticas sociais: história, cultura, ética, além de 
examinar nos intertextos e interdiscursos textuais, palavras e expressões linguísticas 
representativas da identidade cultural do brasileiro como estratégia opinativa do 
enunciador, analisar, nos textos palavras e expressões, bem como as estratégias discursivas 
utilizadas pelo cronista nas organizações de textos crônicas as associação e combinações 
relativas aos conhecimentos enciclopédicos e práticas sócio-interacionais do cotidiano do 
brasileiro, pretende-se também analisar as representações linguísticas usadas pelo 
enunciador do texto, para tratar de marcos de cognições sociais de grupos, como estes se 
representam e são representados em nos textos. Visando atingir os objetivos propostos, na 
pesquisa, apresenta-se quatro procedimentos metodológicos: identificação e distinção do 
gênero, coleta e seleção do corpus, revisão de literatura e análise das marcas 
interdiscursivas do material coletado. Coleta de crônicas que possuem em sua linearidade 
vínculo com a proposta da pesquisa. Para responder os objetivos que originaram a 
pesquisa, selecionou-se 12 crônicas, essas são respectivamente: “Pudor”, “Brasileiro não 
gosta de ler?”, “As descontroladas”, “A idade dos homens”, “A república dos alucinados”, 
“A evolução do cafezinho”, “O inconformismo topográfico”, “Tempo: cada vez mais 
acelerado”, “Inimigos”, “O país dos apelidos” e “Brava gente”, que trazem como 
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representação a realidade cultural do brasileiro e atestam a escolha do gênero para esta 
análise. Para exemplificar, nesta tabela contém análise referente à crônica “brava gente” de 
Ivan Angelo: 

 

 
 
Com essas análises, averiguar-se que a expressões linguísticas devem ser compreendido 
além da base gramatical, tendo vista as práticas sociais, que organizam os saberes e fazeres 
de um povo. E isto perpassa pela compreensão linguística e cultural. As atividades 
realizadas durante a pesquisa apresentam análises de acordo com as concepções 
acometidas. Pode-se afirmar que as bases teóricas utilizadas foram pertinentes para as 
proposições do projeto, bem como para a compilação das crônicas a serem selecionadas e 
analisadas.. Com a coleta de corpus para pesquisa e análises feitas em crônicas, conclui-se 

Avaliações realizadas para 
o candidato  

Avaliação papel do 
marqueteiro 

Avaliações realizadas 
para o eleitor 

- Enquanto pré-candidato, o 
político é feliz: “como o 
craque de futebol durante 
um treino: bate bola, 
mostra habilidades, dá uma 
corridinha, faz pose para os 
fotógrafos” 

“ Não tirou a sorte grande, 
mas acertou na quina.” 
Refere-se àquele candidato 
que não se elegeu; 

-“O candidato não se 
pertence”. Refere-se ao 
candidato no início da 
campanha política. 

Referem-se ao candidato 
durante o período de 
eleições, sua rotina para 
com os eleitos e promessas: 

- “abraça suados, aperta 
mãos sujas, monta em 
jegue, come buchada, 
desvia-se de pequenos 
objetos voadores, inaugura 
obras inacabadas ao lado de 
governantes 
correligionários, beija 
santos”  

 

- O marqueteiro é o 
xamã, o feiticeiro. É 
tido como aquele que 
lê nas entrelinhas do 
destino e das 
pesquisas eleitorais 

- Como uma babá, 
decide o que o nenê 
candidato deve vestir, 
seu penteado e como 
se comportar na 
frente das visitas ou 
das câmeras. Como 
publicitário, cria 
slogans, pesca ícones 
nos álbuns de família, 
convoca antepassados 
imigrantes e netinhos, 
heroifica, bota 
imagens nas ideias. 

- 

 O eleitor perde a função 
e volta a ser povão 

- 

- 

ANGELO, Ivan, et al. Brava gente- crônica e conto. 2. Ed.FTD. São Paulo, 2011 

 



197 
 

que são pelos saberes e fazeres, que os brasileiros passam e repassam conhecimentos e 
experiências aos que virão, e que se é possível idealizar a identidade cultural deste povo. 
Vale citar que a importância deste estudo se deve para ampliar o olhar crítico e interessado 
neste gênero tão aclamado no Brasil, além de atentar à questão cultural que é um ponto 
importantíssimo àquele que deseja aprender a língua portuguesa, ou melhor, o português 
brasileiro. 
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INVESTIGANDO A APRENDIZAGEM DA FÍSICA ATRAVÉS DO TEATRO 
CIENTÍFICO 
 
Orientada: Ducenir Paz da SILVA – bolsista PIBIC/CNPq 
Acadêmica do Curso de História – CESC/UEMA 
 
Voluntário: Wenderson Francisco Ferreira da SILVA – bolsista voluntário PIBIC/CNPq 
Acadêmico do Curso de Física – CESC/UEMA 
 
Orientadora: Maria de Fátima SALGADO 
Profª. Drª da Universidade Estadual do Maranhão – CESC 
 
A Física tem sido vista como uma das disciplinas mais difíceis do currículo escolar atual. 
Professores dessa área deparam-se diariamente com alunos desmotivados e em algumas 
escolas ainda se tem uma metodologia tradicional no que rege com questões decorativas 
em que se apreendem fórmulas e suas aplicações sem, no entanto refletir mais 
profundamente no significado da situação investigada. Tendo em vista as dificuldades de 
aprendizagem, o teatro científico surge como ferramenta inovadora (BRASIL, 2002). É 
possível atrair o público para assuntos científicos, com as constantes dúvidas, provocações 
e reflexões, cada vez mais presentes nas preocupações de todos enquanto indivíduos. 
Assim, o teatro deve ser encarado como uma possibilidade de ampliar e cativar o grande 
público, além de constituir uma agradável ferramenta de ensino (MEDINA. 2010).As 
atividades teatrais, ao trabalhar a sensibilidade, a percepção, a intuição e as emoções, 
permitirá ao aluno fazer relações entre conteúdos do cotidiano, relações entre ciência e 
questões sociais, como também proporciona a coragem para se arriscar, descobrir e 
enunciar a sua crítica, expor sua forma diferente de pensar,levando assim, o professor a 
transformar o ambiente escolar num local de diálogo, que cative os estudantes oferecendo 
novas possibilidades de aprendizagem, e desmistificar a ideia de que a física é esotérica, e 
que não faz parte da cultura (ZANETIC, 1989).A sala de aula deve ser um lugar onde os 
alunos desejam estar e participar. Neste sentido o projeto Investigando a aprendizagem da 
Física através do teatro tem por finalidade, promover a integração do teatro com o ensino 
de Física, demonstrando que, por intermédio de peças teatrais, os aspectos históricos, 
conceituais e práticos pertencentes a essa área do conhecimento podem ser apresentados 
aos educando de forma mais atrativa, possibilitando maior sucesso no processo de ensino-
aprendizagem. Para tal proposta ser efetivada fez-se necessário a pesquisa previa de obras 
que tratam do tema em questão, seguindo com a exposição do projeto junto à direção da 
escola C.E.M. Aluísio Azevedo (Caxias/MA) e aos alunos que se disponibilizaram em 
participar, sendo que os mesmos passaram por uma avaliação de conhecimentos prévios 
em relação a Física, posteriormente a bolsista juntamente com os voluntários ministravam 
aulas de reforço e iniciação as artes cênicas. Juntamente com as explicações realizava-se 
experiências que reportavam a melhor aprendizagem da Física e a sua vinculação com o 
cotidiano dos estudantes no decorrer das atividades desenvolvidas pode-se destacar ensaios 
e apresentações de peças teatrais sendo elas: “O teatro de bonecos encena a queda livre 
dos corpos” e a peça teatral intitulada: “Física - A Rainha da Sucata” a segunda 
apresentada no C.E. Inácio Passarinho, mostrada na figura 1 e C.E. Odolfo Medeiros, 
mostrada na figura 2. 
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Após o início das atividades desenvolvidas os estudantes integrantes do projeto garantem 
que seu conhecimento em Física vem se ampliando, a saber: Eugênio Alves B. Neto (1º 
ano IV/C.E.M. Aluísio Azevedo) afirma, “melhorou minha compreensão dos assuntos; 
aprendi a explicar melhor as fórmulas; aprendi a fazer experimentos e a usar as fórmulas 
nos experimentos; comecei a perder um pouco da vergonha com os fantoches, nas peças”, 
Ibirmara de Sousa (2º ano IV/C.E.M. Aluísio Azevedo) relata que “antes eu era tímida, 
fazia teatro no SESI, mas não gostava, agora vou voltar a fazer por prazer, perdi a 
vergonha e quero ser atriz”, com isto pode-se afirmar que este projeto tem cunho 
interdisciplinar e mais induz a novos comportamentos sociais. No ano de 2011/2012 um 
fato muito interessante que salta aos olhos, das 10 disciplinas trabalhadas nesta turma, a 
única matéria que teve um rendimento crescente alcançado pelos estudantes, ao longo do 
ano, foi a disciplina Física. Mais significativo foi o salto no rendimento escolar observado 
do primeiro para o segundo bimestre, período qualse deu início do projeto nesta turma, 
como se pode observar na figura 3, onde é apresentada a estatística em valores percentuais 
das notas superiores a 7,0(sete) obtidas pelos estudantes participantes do projeto. 
 

 
 
 
 
Porém com as interferências observadas no ano de 2013, o projeto não teve o mesmo 
rendimento que no ano anterior. Foi observada a desmotivação dos estudantes frente a 
substituições de bolsistas, a greve dos professores do estado (dois meses sem aulas 
normais)e a metodologia empregada pelo novo professor titular da disciplina, decorrendo 
assim um resultado de baixo nível na aprendizagem da disciplina Física para o primeiro 
bimestre, como mostra a figura 4. 

  
 
 

 

 

 

 

 
Figura 1 - Apresentação dos estudantes no C.E. Inácio Passarinho. Figura 2 - Apresentação dos estudantes no C.E. Odolfo Medeiro.   
Figura 1 - Apresentação dos estudantes no C.E. Inácio 

 
Figura 2 - Apresentação dos estudantes no C.E. Odolfo Medeiro. 
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Perante o baixo rendimento, o reforço dos conteúdos ministrado em sala de aula foi 
intensificado observando-se mais interesse dos estudantes que começaram a frequentar os 
encontros com mais dedicação e sempre colocavam suas dúvidas em evidencia melhorando 
sua aprendizagem, passando de 44% a 50% demonstrando, portanto um notável 
rendimento da turma em um curto período. Diante do exposto evidencia-se que o teatro 
não é um meio de suprir as necessidades de aprendizagem unicamente, mas necessita da 
colaboração dos meios que o cercam fazendo com que a integração teoria/prática seja 
concretizada com êxito. O teatro é uma arte de sentimentos, percepção, conhecimento de si 
e do outro, o ver proporciona o sentir e ambos desemborcam no aprender. 
 
Palavras-chave: Ensino de Física. Teatro Científico. Inovação na Aprendizagem. 
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CARACTERIZAÇÃO DAS PROPRIEDADES HIDRÁULICAS E ESTRUTURAIS 
DO SOLO EM UM GRADIENTE DE DEGRADAÇÃO DE MATA CILIAR 
 
Orientada: Ana Carolina Medeiros ARAUJO – bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmica do Curso de Agronomia – CCA/UEMA 
 
Orientador: Guillaume Xavier ROUSSEAU 
Profº. PhD. da Universidade Estadual do Maranhão – CCA/UEMA 
 
As matas ciliares garantem a manutenção dos ecossistemas e dos meios de produção, a luz 
disso, é necessário que cada indivíduo perceba a importância desempenhada pelas matas 
ciliares, para que assim, possa desenvolver ações de preservação e revitalização das matas 
em torno de rios, lagos e nascentes (OLIVEIRA, 2009). As matas ciliares vêm sendo 
destruídas por meio de ações antrópicas, principalmente por agricultores, pecuaristas, 
madeireiros (MARTINS, 2001). Além do desmate das matas ciliares, outro elemento 
impactado é o solo, o qual faz parte diretamente da sustentabilidade dos ecossistemas 
naturais e influencia diretamente a produtividade nos sistemas agrícolas (COOPER, 2008). 
Esta pesquisa foi desenvolvida em dois rios (Rio Pepital e Rio Grande) da Bacia 
Hidrográfica do Rio Pepital no município de Alcântara-Maranhão tendo-se como objetivos 
caracterizar propriedades hidráulicas e estruturais do solo com intuito de elaborar um 
conjunto de indicadores físicos para monitorar a restauração do solo nas áreas mais 
degradadas. Fez-se uso do Método do Anel Volumétrico e Método da Pipeta, ambos 
recomendados pela EMBRAPA (1997), para análise das amostras. As análises foram 
realizadas no Laboratório de Solos da Universidade Estadual do Maranhão. Trabalhou-se 
um total de 24 parcelas, que foram dividas em seis blocos, em cada bloco há quatro níveis 
de degradações, nível de degradação 1: degradação muito alta (DMA), área aberta, solo 
aparente ou com algum uso antrópico; nível de degradação 2: degradação alta (DA), área 
em início de sucessão com capoeira jovem fechada; nível de degradação 3: degradação 
média (DM), capoeira em estágio avançado de sucessão e nível de degradação 4: 
degradação baixa (DB), floresta secundária avançada. Foram avaliadas dez variáveis 
(umidade, densidade aparente, macropororosidade, microporosidade, porosidade total, 
areia grossa, areia fina, silte, argila e relação silte/argila). Os dados obtidos foram 
submetidos à análise de variância (ANOVA) e aplicou-se o teste de comparação de médias 
(Teste Tukey), ao nível de 5% de probabilidade. Utilizou-se o software Sistema para 
Análises Estatísticas e Genéticas (SAEG versão 9.1), para todas as análises estatísticas. 
Analisaram-se, para cada uma das dez variáveis, os níveis de degradação dentro de cada rio 
(Pepital e Grande). Na tabela 1 estão apresentadas três variáveis (umidade, densidade 
aparente e porosidade total) em função dos quatros níveis de degradação nos dois rios 
estudados. A umidade do solo foi significativamente maior com degradação baixa do que 
com degradação muito alta, nos dois rios. Os níveis de degradação alta e média mostraram 
umidade intermediária. Isto se dá devido aos níveis de degradação baixos apresentarem 
áreas mais conservadas, apresentando árvores de maior porte, já as áreas de degradação 
mais altas, encontram-se com solo exposto favorecendo a evaporação mais rápida do solo. 
PREVEDELLO (1996) encontrou resultados semelhantes em suas pesquisas, concluindo 
que a quantidade e o tipo de cobertura vegetal determinam níveis de umidade. A densidade 
aparente foi sensível à degradação somente no Rio Pepital, onde as parcelas com baixa 
degradação tiveram uma DA significativamente menor. Isso se deve provavelmente a 
densidade de raízes afofando o solo e maior atividade da biota do solo favorecida pela 
umidade. No rio Pepital e no rio Grande a porosidade total foi significativamente maior 
com degradação mais baixa e menor com degradação mais alta. Estes resultados devem-se 
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ao uso do solo próximo das margens com pecuária e agricultura de corte e queima, 
modificando a estrutura do solo, nas áreas mais degradadas. 
 

 
 
Na tabela 2 estão apresentadas duas variáveis (macroporosidade e microporosidade), em 
função dos quatros níveis de degradação nos dois rios estudados. A macroporosidade, nos 
dois rios, não apresentou diferenças estatísticas. A microporosidade apresenta-se maior nos 
níveis de DMA e menor nos níveis de DM e intermediário no DA e DB. Sabe-se que em 
um solo compactado a macroporosidade, baixa primeiro e somente depois a 
microporosidade. Nota-se que os efeitos na porosidade total não são detectados na 
macroporosidade e na microporosidade quando o efeito sobre essas variáveis é oposto. 
Estas variáveis do solo não se mostram tão sensíveis aos níveis de degradação quando 
analisadas individualmente, mas quando se analisa a porosidade total vê-se que o solo 
aponta diferenças estatísticas, diminuindo o espaço poroso do solo, o que pode trazer 
implicações à capacidade de penetração das raízes, e a taxa de infiltração. Pode-se 
recomendar a porosidade total como indicador de degradação por ser uma variável mais 
sensível e simples, pois para sua medição basta-se medir a densidade aparente.  
 

 
 
Na tabela 3 estão apresentadas cinco variáveis de granulometria: areia grossa (2 - 0,2 mm) 
areia fina (0,02 - 0,05mm), silte (0,05-0,002mm), argila (< 0,002mm) e relação silte/argila. 
As referidas variáveis estão em função dos quatros níveis de degradação nos dois rios 
estudados. No rio Pepital, a proporção de areia grossa aumenta com o nível de degradação 
enquanto o silte diminui. A areia fina não apresentou diferenças estatísticas nos dois rios. A 
argila não apresentou diferenças estatísticas nos dois rios. O mesmo se repetiu na relação 
silte/argila. Conforme os resultados expostos nota-se que o uso e ocupação do solo 
influenciou significativamente as características granulométricas do solo, mostrando 
grande quantidade de areia grossa nos níveis de DMA em relação aos níveis de DB, 
indicando que o solo está enriquecido em partículas grossas e empobrecido em partículas 
finas, os siltes, demonstrando erosão severa do solo do rio Pepital. No rio Grande essas 
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diferenças não aparecem, o que pode ser explicado por uma degradação geral mais 
pronunciada e consequentemente, uma menor diferença entre os níveis de degradação em 
todas as variáveis, assim como uma topografia mais suave que pode ter minimizado os 
efeitos da erosão. Os resultados diferem aos de GUIMARÃES (2000), que afirma que as 
frações granulométricas são pouco dependentes do uso e manejo a que o solo é submetido. 
Essas propriedades são propriedades fixas provenientes da formação natural do solo e que, 
portanto, seriam modificadas em uma longa escala de tempo. Diante destes resultados pôde 
– se concluir que variáveis que se mostram mais sensíveis ao nível de degradação nos dois 
rios são a umidade e porosidade total sendo, portanto, bons indicadores físicos do solo, 
indicando assim que o uso e ocupação antrópica do solo modificou suas características 
físicas. 
 

 

 
Palavras-Chave: Ecossistema ciliar, Deterioração do Solo, Recuperação. 
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CARACTERIZAÇÃO DA MACROFAUNA DO SOLO EM UM GRADIENTE DE 
DEGRADAÇÃO DA MATA CILIAR 
 
Orientada: Ananda Luiza Nascimento de Asevêdo - bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmica do Curso de Agronomia – CCA/UEMA 
 
Orientador: Guillaume Xavier Rousseau 
Profº. PhD. Da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA 
 
Colaboradores: Stefania Pinzón Triana, Alexandra Rocha da Piedade - Mestrandas em 
Agroecologia/UEMA; Ruano Silva Almeida - Engenheiro Agrônomo/UEMA 
 
As matas ciliares são fundamentais para a manutenção da biodiversidade terrestre e 
aquática, garantindo hábitat, alimento e conectividade na paisagem (OLIVEIRA, 2001). 
Com a crescente eliminação e degradação sofrida por este ecossistema, tornou-se 
necessário determinar, de forma rápida e precisa, o estado de conservação e a qualidade do 
solo nestas áreas. Para tanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do gradiente de 
degradação na mata ciliar sobre a abundância e diversidade da macrofauna edáfica, para 
seleção de grupos indicadores da restauração da qualidade do solo. O estudo foi conduzido 
na microbacia dos rios Pepital e Grande, localizados no município de Alcântara (MA). Em 
cada rio foram selecionados três blocos de amostragem, onde cada um possui quatro 
parcelas, que representam os níveis de degradação muito alto, alto, médio e baixo, 
totalizando 24 parcelas de 50 x 20 m. A amostragem da macrofauna foi realizada 
utilizando o método TSBF (adaptado de ANDERSON; INGRAM, 1993), coletando-se, 
com o auxílio de gabarito metálico de 0,25 x 0,25 m de lado, monólitos de solo a 0,10 m de 
profundidade. Para cada monólito, a serrapilheira e o solo foram amostrados 
separadamente e os invertebrados extraídos manualmente e conservados em álcool 70%. A 
conservação das minhocas foi realizada em solução de formol a 4%, permanecendo por um 
mês mínimo até a substituição por álcool 70%. Os indivíduos coletados foram contados e 
classificados em nível de grandes grupos taxonômicos, sendo posteriormente calculados a 
densidade por grupo e total (ind.m-2), riqueza média e índices ecológicos de Shannon, 
Pielou e Simpson, calculados com base em todos os grupos amostrados nas áreas. Os dados 
foram submetidos à ANOVA com dois fatores (rio e degradação) e comparados pelo teste 
SNK, a 5% e 10% de probabilidade. Os grupos Formicidae e Blattaria apresentaram 
valores significativamente maiores de densidade nos níveis alto, médio e baixo de 
degradação. Entretanto, Isoptera e Oligochaetas foram mais abundantes nos níveis médio e 
baixo e, os grupos Gastropoda e Opiliones no nível baixo (Tabela 1). Esses organismos 
possuem papel chave no funcionamento dos ecossistemas, ao representarem os 
engenheiros do ecossistema (Formicidae, Oligochaeta, Isoptera), que contribuem para o 
desenvolvimento estrutural do solo e disponibilidade de recursos para outros organismos. 
Para o grupo Chilopoda, maior abundância foi obtida no nível de degradação média e alta, 
sendo que a degradação alta não diferiu estatisticamente dos demais níveis. Sabe-se que a 
comunidade da macrofauna edáfica é fortemente influenciada pela ação antrópica, podendo 
modificar sua abundância e diversidade principalmente pela perturbação do ambiente físico 
e pela modificação da qualidade e quantidade da matéria orgânica (LAVELLE et al. 1993). 
Desta forma, neste trabalho também foram observadas diferenças significativas na 
densidade total (DT), onde maiores valores foram encontrados nos ambientes de 
degradação média e baixa, e na riqueza média (SM), que apresentou maiores valores nos 
níveis alto, médio e baixo, onde o nível de degradação muito alto apresentou os menores 
valores. Para o efeito da interação rio x nível de degradação foram encontradas diferenças 
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significativas nos grupos Isopoda e Diplopoda (Tabela 1). Para o nível baixo de 
degradação, observam-se maior abundância de Isoptera no rio Grande, quando comparado 
ao Pepital. Já os Diplopoda apresentaram abundância significativamente maior para os 
níveis médio e alto de degradação no rio Pepital. O grupo Diplura apresentou diferenças 
significativas ao nível de 10% de probabilidade, havendo maior abundância nos níveis 
médio e baixo de degradação (Tabela 1). A análise de componentes principais entre-classes 
em função do gradiente de degradação de mata ciliar (Figura 2) revelou que os dois 
primeiros eixos explicaram 35,3% da variabilidade total da comunidade de macrofauna do 
solo, sendo altamente significativa (P = 0,1063086), registrando-se valores de 23,9% e 
11,4% para o primeiro e segundo eixos, respectivamente. A ACP entre-classes mostra 
maior proximidade dos níveis D1, D2 e D3, sendo que o nível D4 mostrou-se diferente dos 
demais (Figura 1.A). O nível de degradação alto (D2) apresenta forte correlação ao grupo 
Vespidae. O nível médio (D3) está correlacionado aos grupos Araneae, Formicidae, 
Isoptera, Chilopoda, Indeterminados, Larva de Díptera, Larva de Coleoptera e Neuroptera. 
A degradação baixa (D4) relacionou-se aos grupos Oligochetas, Diplura, 
Pseudoscorpiones, Orthoptera, Heteroptera, Diplopoda, Adulto de Coleoptera, Ixodidae, 
Scorpiones, Opiliones, Isopoda, Gastropoda e Larva de Lepidoptera. A abundância e 
riqueza da macrofauna do solo, assim como alguns grupos, a mencionar Hymenoptera, 
Isoptera, Oligochaeta, Isopoda, Diplopoda, Gastropoda, Adultos de Coleoptera, Blattaria, 
Chilopoda, Opiliones, Diplura e indivíduos Indeterminados, mostraram-se sensíveis ao 
gradiente de degradação, apresentando, em sua maioria, maior valor em níveis médio e 
baixo de degradação, por serem capazes de manter o estoque de carbono orgânico no solo, 
o que amplia o número de nichos a serem colonizados, resultando em maior diversidade 
das comunidades da fauna do solo. Entretanto, torna-se necessária uma nova amostragem 
no período chuvoso, uma vez que a estacionalidade na distribuição dos recursos 
alimentares e a previsibilidade climática são fatores importante para a sazonalidade da 
composição dos organismos na região dos trópicos.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Análise de componentes principais entre-classes dos grupos da macrofauna do solo em um 
gradiente de Degradação em Mata Ciliar, Alcântara (MA). 
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Palavras-Chave: Ecossistema ciliar, Deterioração do Solo, Recuperação. 
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Tabela 1. Densidade (indivíduos m-2) e Índices ecológicos relativos à macrofauna do solo em um gradiente 
de degradação da mata ciliar dos rios Pepital e Grande em Alcântara, MA. 

Grupo 
taxonômico 

Nível de Degradação  

Muito Alta 
D1 

Média 
D1 

Alta 
D2 

Média 
D2 

Média 
D3 

Média 
D3 

Baixa 
D4 

Média 
D4 

 

Pepital Grande  Pepital Grande  Pepital Grande  Pepital Grande   

Formicidae 43,7 66,1 54,9b 252,8 132,3 192,5a 390,4 294,4 294,4a 235,7 209,1 222,4a 
Isoptera 69,3 88,5 78,9b 54,4 53,3 53,9ab 844,8 727,5 786,1a 1014,4 545,1 779,7a 

Oligochaeta 1,1 3,2 2,1c 21,3 14,9 18,1b 41,6 101,3 71,5ab 115,2 170,7 142,9a 
Isopoda*/** 0,0b 0,0b 0,0 0,0 b 0,0b 0,0 0,0b 0,0b 0,0 20,3a 0,0b 10,1 
Diplopoda* 0,0 b 2,1a 1,1 0,0b 0,0b 0,0 6,4a 0,0b 3,2 6,4a 1,1ab 3,7 
Gastropoda 2,1 0,0 1,1ab 3,2 0,0 1,6b 1,1 0,0 0,5b 8,5 1,1 4,8a 

Blattaria 1,1 b  0 b  0,5b 6,4 4,3 5,3a 4,3 2,1 3,2ab 6,4 5,3 5,9a 
Chilopoda 1,1 6,4 3,7c 6,4 16,0 11,2abc 22,4 19,2 20,8ab 14,9 12,8 13,9ab 
Opiliones 1,1 0,0  0,5b 0,0 1,1 0,5b 3,2 0,0 1,6b 5,3 5,3 5,3a 

Pseudoscorpiones 4,3 0,0 2,1b 3,2 3,2 3,2ab 5,3 9,6 7,5a 8,5 7,5 8,0a 
Diplura** 0,0 2,1 1,1b 2,1 2,1 2,1ab 9,6 5,3 7,5a 12,8 6,4 9,6a 

Diversidade/Índices Ecológicos 
DT 174,9 190,9 182,9b 411,7 260,3  336,0b 1435,7 1094,4 1265,1a 1542,4 1010,1 1276,3a 
SM 3,86  2,93  3,40c 5,53  4,60  5,07b 8,00 5,46 6,73ab 8,66 6,26 7,47a 
H 0,33 0,21 0,28 0,34 0,33 0,34 0,64 0,32 0,48 0,60 0,38 0,49 
H’ 0,24 0,17 0,21 0,20 0,19 0,20 0,30 0,17 0,24 0,27 0,20 0,24 
IS 0,54 0,44 0,49 0,52 0,54 0,53 0,52 0,48 0,50 0,60 0,56 0,58 

1Médias seguidas por letras diferentes na linha, diferem estatisticamente entre si para o efeito nível de 
degradação, de acordo com o teste SNK, a 5% de probabilidade;. *Efeito significativo da interação rio x nível de 
degradação; ** Efeito significante a 10% de probabilidade; DT = Densidade Total; SM = Riqueza Média; H = 
Índice de Diversidade de Shannon-Wiener; H’= Índice de Equitatividades de Pielou; IS = Índice de Dominância 
de Simpson. 
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PERIODO ANTERIOR A INTERFERENCIA DAS PLANTAS DANINHAS NA 
CULTURA DO FEIJÃO CAUPI 
 
Orientado: Givago Lopes ALVES - bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmica do Curso de Engenharia Agronômica – CCA/UEMA 
 
Orientadora: Maria José Pinheiro CORRÊA  
Profª. Drª Departamento de Química e Biologia - CECEN/UEMA 
 
O feijão-caupi ou feijão-de-corda [Vignaunguiculata (L.) Walp] é uma das culturas que 
representa a garantia de sobrevivência do produtor. Apresenta grande importância 
econômica e social por ser geradora de empregos e renda, pois seu cultivo se dá 
principalmente por pequenos agricultores. Sua importância está no alto conteúdo de 
proteína das sementes (AKANDE, 2007). Para Pitelli e Durigan (1984), o período anterior 
à interferência consiste em um período a partir da semeadura ou emergência, em que a 
cultura pode conviver com a comunidade infestante sem reflexos negativos na 
produtividade da lavoura. Objetivou-se com este trabalho determinar os períodos de 
interferência das plantas daninhas na cultura do feijão-caupi. O experimento foi conduzido 
de julho a outubro de 2012 em área experimental da Fazenda Escola da Universidade 
Estadual do Maranhão no município de São Luís. A cultivar de feijão-caupi usada foi BRS 
Guariba. O delineamento experimental foi em Blocos ao acaso, com oito tratamentos e 
quatro repetições. Os tratamentos foram constituídos pela convivência da cultura com as 
plantas daninhas, em períodos crescentes do seu ciclo, a partir da sua emergência. Os 
períodos iniciais de convivência foram: 0 – 10 DAE; 0 – 20 DAE; 0 - 30 DAE; 0 - 40 
DAE; 0 - 50 DAE; 0 - 60 DAE; 0 – colheita, com uma testemunha mantida em convivência 
com o mato por todo o ciclo da cultura e a testemunha mantida no limpo todo o ciclo da 
cultura (tratamento controle). Ao final dos períodos de convivência foram realizadas as 
coletas das plantas daninhas. O controle foi realizado por meio de capinas manuais a cada 
10 dias. Para o levantamento das plantas daninhas foi utilizado um retângulo metálico de 
0,5 x 0,3 m lançado quatro vezes, aleatoriamente nas parcelas. As plantas foram separadas 
por espécie, identificadas e secadas em estufa a 70° C para obtenção da matéria seca. Os 
dados de densidade e massa seca das plantas espontâneas foram usados para determinar os 
parâmetros fitossociológicos: densidade relativa, frequência relativa, dominância relativa e 
o índice de valor de importância. Os dados de produtividade foram submetidos à análise de 
regressão pelo modelo sigmoidal de Boltzman, conforme utilizado por Kuvaet al. (2000). 
Com base na equação de regressão foi determinado o período anterior de interferência das 
plantas espontâneas (PAI) para o nível arbitrário de tolerância de 5% de redução na 
produtividade, em relação ao tratamento mantido na ausência das plantas espontâneas. 
Foram identificadas 17 famílias de plantas daninhas, sendo 3 pertencentes à classe 
monocotiledônea e 14 eudicotiledônea. As famílias de plantas daninhas de maior riqueza 
de espécies na cultura do Feijão-caupi foram Poaceae, Amaranthaceae e Cyperaceae. As 
espécies de maior índice de valor de importância (Figura 1) na comunidade infestante 
foram Cyperus rotundus, Digitaria ciliaris, Alternanthera tenella e Eleusine indica. A 
planta daninha que apresentou maior IVI dos10 aos 20 dias de convivência com a cultura 
foi Cyperus rotundus, seguida de Alternanthera tenella, Phyllanthus niruri, Eleusine 
indica e Digitaria ciliaris. Sendo a dominância relativa o parâmetro fitossociológico 
responsável pelo maior IVI de Cyperus rotundus nesses períodos iniciais de convivência, 
significando que maiores acúmulos de matéria seca afetam em maior grau o 
comportamento das espécies. Segundo Silva et al. (2009), a alta população de C. rotundus 
no sistema convencional se deve ao revolvimento do solo, cujo  efeito favorece a sua 
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propagação e seu estabelecimento, em razão da quebra de dormência pela divisão da cadeia 
de tubérculos e eliminação da dominância apical. Nos períodos finais de convivência (dos 
40 até 70 DAE), D. ciliaris e E. indica ultrapassaram as demais espécies, tornando-se as 
espécies mais importantes na comunidade infestante da cultura do feijão-caupi. Segundo 
Kissmann (1997), o gênero Digitaria sp caracteriza-se como o que possui plantas 
altamente agressivas, como infestantes, principalmente em culturas anuais e em viveiros 
onde essas espécies são particularmente danosas pela competição. Conforme Salgado et al. 
(2007), a espécie E. indica é uma das principais plantas daninhas que interferem na cultura 
do feijoeiro, resultando em sérios prejuízos no crescimento, na produtividade e na 
operacionalização de colheita. Portanto, para essas espécies deve-se ter uma maior atenção 
para o controle, devido à emergência tardia no ciclo da cultura, onde as mesmas competem 
por água, luz e nutrientes. 
 

 
 

Comparando-se a produtividade (Figura 2) obtida na ausência total das plantas espontâneas 
(2988,2 kg ha-1) com a obtida na presença dessas durante todo o ciclo (1601,2 kg ha-1), 
verificou-se uma redução de 37%. Observa-se que a redução na produtividade do feijoeiro 
em função dos diferentes períodos de convivência foi baixa, possivelmente pelo fato das 
plantas espontâneas serem jovens e ainda não ocorrer disputa pelos recursos do meio. Esse 
resultado não condiz com as afirmações de Matos et al. (1991), que verificaram redução de 
produtividade de 70 a 90%, devido à livre interferência das plantas espontâneas com o 
feijão – caupi. Tolerando-se redução de 5% na produtividade, a cultura do feijoeiro passou 
a ser afetada negativamente pela convivência com as plantas espontâneas a partir de 30 
DAE, correspondendo ao PAI, e que o controle das plantas espontâneas deve ser realizado. 
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Figura 1. Índice de Valor de Importância das principais plantas daninhas 
identificadas nos períodos de convivência na cultura do feijão-caupi em área 
experimental da Fazenda Escola São Luís/CCA/UEMA – São Luís/MA 
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Figura 2. Produtividade do feijão-caupi em função dos períodos de convivência com 
as plantas espontâneas. São Luís – MA. 
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AÇÃO DO BIOINDUTOR ACADIAN NO CONTROLE DE ANTRACNOSE EM 
FRUTOS DE PIMENTÃO EM PÓS-COLHEITA 
 
Orientado: Eltton Gaspar da SILVA - bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmico do Curso de Agronomia – CCA/UEMA 
 
Orientadora: Ilka Márcia Ribeiro de Sousa SERRA 
Profª. Drª da Universidade Estadual do Maranhão 
 
O pimentão (C. annuum) é uma das mais importantes hortaliças cultivadas, com isso novas 
técnicas de produção vêm sendo aplicadas no cultivo de pimentão no Brasil, mas apesar 
dos cuidados e da inclusão de novas tecnologias ao sistema de produção, várias pragas e 
doenças são limitantes à produção e causam perdas significativas à cultura. A antracnose é 
uma doença comum do pimentão no Brasil. Métodos de controle alternativos de doenças 
em plantas vêm se destacando, como o uso de elicitores para que aconteça a resistência 
sistêmica induzida (RSI) (DANNER 2008). Este estudo visou avaliar o efeito do produto 
natural Acadian® no controle da antracnose doença causada pelo fungo Colletotrichum 
spp. em frutos de pimentão pós-colheita, visando uma alternativa sustentável no controle 
da antracnose. Foram  utilizadas cinco concentrações do bioindutor Acadian, sendo 100, 
200 300, 400 e 500 µl.ml-1 em meio de cultura BDA. A testemunha consistiu do disco do 
fungo cultivado em meio BDA. O ensaio foi conduzido em delineamento inteiramente 
casualizado, 6 x1 (1 produto x seis concentrações), sendo testado duas espécies do 
patógeno em ensaios independentes. Para cada experimento foram empregados quatro 
repetições, onde cada repetição foi representada por uma placa de Petri de 9mm. Cada 
placa foi inoculada, no centro, com um disco de 5mm de diâmetro, contendo micélios da 
cultura do fungo. As placas foram incubadas à temperatura de 25ºC sob fotoperíodo de 
12h. A leitura do experimento foi feita medindo-se o diâmetro da área de crescimento 
micelial em dois eixos ortogonais (média das duas medidas diametricamente opostas). O 
tratamento pós-colheita consistiu na imersão dos frutos de pimentões por dois minutos em 
soluções do produto Acadian® em diferentes concentrações, as mesmas utilizadas no 
experimento in vitro, sendo adicionado a estas Tween 20 (0,02% v/v). Foi usada somente 
uma época de aplicação do produto, sendo 48-72 horas. O delineamento adotado foi 
semelhante ao in vitro. A repetição foi constituída por frutos de pimentão, sendo 1 
fruto/repetição, sendo cada fruto com dois pontos de inoculação. Para o inóculo foram 
utilizados discos de micélio (5mm de diâmetro) retirados de colônias do patógeno (C. 
gloeosporioides e C. capsici), crescida em BDA com nove dias de idade. A inoculação foi 
realizada utilizando método com ferimento e depositado o inóculo na superfície do fruto. 
Em seguida, os frutos foram mantidos em câmara úmida a temperatura ambiente. Para a 
análise do desenvolvimento da lesão, foram feitas duas medições com intervalo de 24 h de 
uma para outra, medindo-se o tamanho da lesão, após dez dias de inoculação do patógeno. 
Os dados obtidos nesse estudo foram submetidos à análise de variância, e as médias 
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os resultados demonstraram que 
não houve efeito do produto Acadian® in vitro para a espécie de Colletotrichum 
gloeosporioides, onde não foi observada diferença estatística nas diferentes concentrações 
utilizadas, para o calculo da taxa de crescimento micelial, quando comparado a 
testemunha, no entanto, quando avaliado a taxa de crescimento micelial da espécie 
Colletotrichum capsici foi observadas diferenças estatísticas entre as maiores 
concentrações utilizadas e a testemunha (FIGURA 1 E 2). Nesse caso, as concentrações de 
300, 400 e 500 µl.ml-1 proporcionaram uma maior velocidade de crescimento do fungo. Os 
resultados obtidos no experimento in vivo apresentaram-se diferentes para as espécies de 
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Colletotrichum (FIGURA 3 E 4). Onde foi possível observar para a espécie C. 
gloeosporioides, que o produto Acadian® nas maiores concentrações (400 e 500 µl.ml-1) se 
mostrou eficiente na inibição do crescimento fúngico, diferindo dos resultados in vitro, 
onde o produto não mostrou efeito direto sobre o patógeno. Para a espécie C. capsici os 
resultados in vivo, não foram diferentes daqueles obtidos no ensaio in vitro. Na maior 
concentração, 500 µl.ml-1  foi observado um aumento no tamanho das lesões, causada pelo 
fungo C. capsici, diferindo estatisticamente da testemunha.  
 

Testemunha 100 µl.ml-1 200 µl.ml-1

300 µl.ml-1 400 µl.ml-1 500 µl.ml-1

FIGURA 1 - Crescimento micelial de Colletotrichum gloeosporioides (A) e
Colletotrichum capsici (B) em meio BDA, com diferentes concentrações do produto
Acadian© após oito dias de incubação a 25oC.

A B

 

ESPÉCIES FÚNGICAS ISOLADAS DE PIMENTÃO 

Concentrações(µl.ml-1) Colletotrichum gloeosporioides Colletotrichum capsici

100 0,37 a 0,20 c

200 0,33 a 0,29 bc

300 0,38 a 0,54 a

400 0,32 a 0,52 ab

500                                                0,30 a 0,42 ab

Testemunha 0,29 a 0,25 c

CV %                                         19,71     28,30

Figura 2 - Efeito de diferentes concentrações do produto Acadian®, in vitro, na taxa
de crescimento micelial de Colletotrichum gloeosporioides e Colletotrichum capsici .
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Testemunha        100 µl.ml-1 200 µl.ml-1 300 µl.ml-1 400 µl.ml-1 500 µl.ml-1
Testemunha         100 µl.ml-1 200 µl.ml-1 300 µl.ml-1 400 µl.ml-1 500 µl.ml-1

A B

FIGURA 3 - Tamanho da lesão causada por Colletotrichum capsici (A) e Colletotrichum
gloeosporioides (B) e em frutos de pimentão em pós colheita, induzidos com
diferentes concentrações do produto Acadian® após dez dias de incubação a 25oC.
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FIGURA 4 - Efeito de diferentes concentrações do produto Acadian®, in vivo, na
analise do crescimento micelial de Colletotrichum gloesporioides e Colletotrichum
capsici obtidos de frutos de pimentão após 10 dias de incubação.
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PERÍODOS DE CONVIVÊNCIA DAS PLANTAS DANINHAS NA CULTURA DO 
QUIABO 
 
Orientado: Thales Pereira PIRES - bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmico do Curso de Agronomia - CCA/UEMA  
 
Orientadora: Maria Rosângela MALHEIROS SILVA  
Profª do Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade DFF/UEMA  
 
Colaboradores: Maria José Pinheiro Corrêa- Profª do Departamento de Química e Biologia 
DQB/ UEMA 
 
O quiabeiro é uma hortaliça de grande importância socioeconômica na ilha de São Luís, 
sendo cultivada principalmente por agricultores familiares em pequenas áreas. É cultivado 
tanto no período das águas como no período de “estiagem” em espaçamentos largos que 
favorecerem o surgimento das plantas daninhas que comprometem a produção do 
quiabeiro por competirem por água, luz e nutrientes. No presente estudo, objetivou-se 
determinar o período anterior à interferência das plantas daninhas na cultura do quiabo nas 
condições ecológicas de São Luís para definir o melhor momento da intervenção e/ou 
métodos de controle das plantas daninhas. O experimento foi implantado na Fazenda 
Escola São Luís da Universidade Estadual do Maranhão em São Luís situada à latitude 02° 
31' 47'' e longitude 44° 18' 10'', com altitude de 64 m (IBGE, 2009). O delineamento 
experimental foi em blocos ao acaso, com oito tratamentos e quatro repetições. Os 
tratamentos foram constituídos pela convivência da cultura com as plantas infestantes 
desde a emergência nos seguintes períodos: 0-7, 0-14, 0-21, 0-28, 0-35, 0-42 e 0-70 dias. A 
testemunha permaneceu sem convivência com as plantas daninhas desde a emergência. O 
controle das plantas daninhas foi realizado por capinas manuais em todas as parcelas a 
cada sete dias. As avaliações da densidade das plantas foram realizadas ao final de cada 
período de convivência através da coleta por meio de três amostragens, ao acaso, na área 
útil de cada parcela, utilizando-se quadrados de 0,50 x 0,50 m. Em cada lançamento do 
quadro, as partes aéreas das plantas foram colhidas, contadas e identificadas por família, 
gênero e espécie. Os dados de densidade de cada população foram submetidos à análise de 
variância pelo teste de Tukey. No florescimento foi obtida a altura das plantas e na colheita 
foi determinado o número comercial de frutos por planta. Os dados de número de frutos e 
de altura foram submetidos à análise de regressão por tratamento pelo modelo sigmoidal de 
Boltzman, adaptado por KUVA (2000). A família mais representativa em número de 
espécies foi a família Fabaceae (6), seguida pela Asteraceae (3). As plantas daninhas mais 
relevantes em densidade durante o ciclo da cultura foram Cyperus rotundus L., 
Alternanthera tenella Colla e Commelina benghalensis L (fig. 1). A altura das plantas do 
quiabo foi reduzida a partir dos 17 dias de convivência com as plantas daninhas (fig. 2) e a 
convivência com as plantas daninhas começou a afetar o desempenho máximo produtivo 
da cultura aos 16 DAE (fig. 3). A produtividade da cultivar no tratamento mantido em 
convivência como a comunidade infestante foi de 496.094 frutos por ha -1e para o 
tratamento mantido sem convivência foi 61.719 frutos por ha -1 .A convivência durante os 
70 dias da cultura com as plantas daninhas reduziu em 88% da capacidade produtiva. 
Portanto, a cultivar Santa Cruz 47 não apresentou uma boa tolerância à convivência com a 
comunidade infestante nas condições ecológicas de São Luís, sendo necessária a 
intervenção com o controle das plantas daninhas. 
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Figura 1. Densidade das principais plantas daninhas identificadas em convivência 
com a cultura do quiabo em São Luís-MA, 2013. 
 

 
Figura 2. Altura das plantas de quiabo (Santa Cruz 47) em função dos períodos de 
convivência com o mato em São Luís - MA, 2013. 
 

 
Figura 3. Produtividade do quiabo (Santa Cruz 47) e ajuste dos dados de produção 
pelo modelo sigmoidal de Boltzmann, em função dos períodos de convivência com 
as plantas daninhas, considerando-se uma perda de 5% de produtividade. São Luís - 
MA, 2013. 



220 
 

Palavras chave: Abelmoschus esculentus, comunidade infestante, competição. 
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PARASITOIDES ASSOCIADOS A ESPÉCIES DE COCCOIDEA (Hemiptera: 
Sternorryncha) EM FRUTEIRAS TROPICAIS, SÃO LUIS (MA) 
 
Orientada: Alirya Magda Santos do VALE – bolsista PIBIC/FAPEMA  
Acadêmica do Curso de Engenharia Agronômica – CCA/UEMA. 
 
Orientadora: Profa. Dra. Raimunda Nonata Santos de LEMOS. 
 
Colaboradores: Albéryca Stephany de Jesus Costa RAMOS - Aluna de Graduação do 
Curso de Agronomia – CCA/UEMA.  
 
As cochonilhas são insetos pequenos e formam colônias sobre plantas (LEITE; SÁ, 2010). 
Em ambientes em equilíbrio a população destes insetos pode ser controlada por seus 
inimigos naturais (SILVA et al., 2005). Devido à importância econômica dessa praga e 
escassez de estudos sobre sua biodiversidade no Maranhão este trabalho objetivou estudar 
a diversidade de cochonilhas e a abundância de parasitóides nas seguintes espécies 
frutíferas, mangueira (Mangifera indica L.), citros (Citrus spp.), cajueiro anão 
(Anacardium occidentale L. var. Nanum), coqueiro anão (Cocos nucífera L.), 
cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum), laranjeira (Citrus sinensis L.), tanjaroa (Citrus 
reticulata Blanco), tangerineira Ponkan (C. reticulata var. Ponkan) e tangerineira Nissey 
(C. reticulata var. Nissey). O experimento foi conduzido na Fazenda Escola-São Luís da 
Universidade Estadual do Maranhão, onde está implantado o pomar de citros (37 
variedades) e as culturas de mangueira, cajueiro, coqueiro e cupuaçuzeiro, no Sítio São 
Judas Tadeu localizado em Paço do Lumiar-MA, com as culturas cítricas laranjeira, 
tanjaroa e tangerineiras Ponkan e Nissey e no Laboratório de Entomologia do Núcleo de 
Biotecnologia/UEMA. Realizaram-se coletas quinzenais no período de agosto/2012 a 
julho/2013 nas espécies frutíferas. Em cada cultura foram amostradas 10 plantas ao acaso. 
A copa de cada planta foi dividida em quadrantes, coletando-se duas folhas/quadrante. As 
amostras foram levadas ao Laboratório de Entomologia para contagem do número de 
cochonilhas e identificação do material. Para observar a emergência de parasitoides, as 
amostras vegetais de cada frutífera foram isoladas em placas de Petri e incubadas em 
câmara do tipo BOD, regulada para temperatura de 26 ± 1ºC, UR de 60 ± 10%. Os 
parasitóides emergidos foram fixados em álcool 70% e encaminhados para identificação 
em nível de espécie. As avaliações em função da frequência das espécies de parasitóides 
emergidos de cada hospedeiro, espécie frutífera e períodos de coletas foram comparadas 
pelo teste de qui-quadrado e as médias comparadas pelo teste de Fisher a 5% de 
probabilidade. Das espécies frutíferas estudadas observou-se o Citrus spp. com 7.130 
espécimes de cochonilhas, seguidas pela laranjeira (6.617), t. Ponkan (6.494), tanjaroa 
(5.066), t. Nissey (5.490), coqueiro (4.158), mangueira (2.269), cupuaçuzeiro (1.780) e 
cajueiro (1.260) (Figura 1). As cochonilhas foram identificadas em nível de famílias 
(Figura 2), sendo as pertencentes à família Diaspididae a mais numerosa com 15.495 
espécimes, seguida da Ortheziidae (12.582), Pseudococcidae (4.945), Coccidae (3.282), 
Margarodidae (2.578) e Asterolecaniidae (1.463). De acordo com Rodrigues e Cassino 
(2012), a família Diaspididae destaca-se como a mais comum em espécies frutíferas novas. 
Com aplicação do teste de χ2 verificou-se que existe diferença significativa com relação ao 
número de cochonilhas da família Diaspididae de acordo com os locais de coleta 
apresentando os seguintes valores χ2 = 1530,099 e p = 0,01 para o ambiente Fazenda 
Escola e χ2 = 3095,682 e p = 0,01 para o Sítio S. Judas Tadeu (Tabela 1). Com a aplicação 
do teste de independência, pelos valores obtidos no qui-quadrado e considerando-se apenas 
os diaspidideos, verificou-se que houve independência entre os locais de coleta (χ2 = 125 e 
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p < 0,01) (Tabela 2), ou seja, o número de indivíduos da família de cochonilha Diaspididae 
não foi afetado pelo local de coleta. Observou-se 149 parasitóides associados às 
cochonilhas sendo encontrados nas seguintes famílias: Ortheziidae, Diaspididae, 
Margarodidae e Psedococcidae. Os parasitoides observados foram identificados 
taxonomicamente, como pertencentes à ordem Hymenoptera. Com aplicação do teste de 
Fisher verificou-se que em função do número de cochonilhas, a riqueza de parasitoides 
emergidos da família Diaspididae foi maior e diferiu da riqueza de parasitoides emergidos 
das famílias Margarodidae, Ortheziidae e Pseudococcidae durante as coletas realizadas 
(Figura 3). Não existe dependência na intensidade do parasitismo das diferentes famílias de 
cochonilhas e o tipo de frutífera avaliada (χ2= 66,48 e p < 0,01) (Tabela 3). Da mesma 
forma, a avaliação da independência entre os locais de coleta e o parasitismo das famílias 
de cochonilha, também foi significativo (χ2 = 13, 37 e p < 0,01) (Tabela 4). Tal fato pode 
ser explicado pela distância entre os locais de coletas e ainda a associação com os fatores 
precipitação, temperatura e amplitude térmica (TRNKA et al., 2007). Foram identificados 
em nível de espécie os parasitoides emergidos da família Diaspididae: Tetrastichinae  sp. 
(Hymenoptera: Eulophidae), Aphytis sp. e Aphytis lingnanensis (Hymenoptera: 
Aphelinidae). Segundo Rodrigues e Cassino (2012) a cochonilha Pinnaspis aspidistrae 
(Signoret) foi observada sendo parasitada por A. lignanesis, Encarsia sp. e Pteroptrix 
chinensis (Howard), na Índia. Observou-se na Tabela 4, a espécie Aphytis sp. com 58 
indivíduos, distribuídos da seguinte forma: 5 encontrados na cultura do cajueiro, 6 na 
laranjeira, 4 na Ponkan, 17 na Nissey e 26 na tanjaroa. Enquanto, que a espécie 
Tetrastichinae sp. observou-se 1 indivíduo no coqueiro e 36 na laranjeira. Quanto a espécie 
A. lingnanensis observou-se 3 parasitoides na Nissey e 1 na tanjaroa. Dessa forma, conclui-
se que foram identificadas as famílias de cochonilhas: Ortheziidae, Margarodidae, 
Coccidae, Diaspididae, Asterolecaniidae e Pseudococcidae; Os parasitóides encontrados 
são da Ordem Hymenoptera; Os parasitoides emergidos da família Diaspididae foram as 
espécies Tetrastichinae sp., Aphytis sp. e A. lingnanensis.  
 

 

 

          
 
 
 
 
 

Local Indivíduos coletados Média / coleta χ2 Gl p - Valor 
FE 4234 79,88679245 1530,099 71 0,01 
SJ 11261 156,4027778 3095,682 52 0,01 

 
 
 
 

 

Teste Qui-Quadrado   
Estatistica X² 125 

Graus de Liberdade 8 
P-Valor 3,06967E-23 

Teste Qui-Quadrado   
Estatistica X² 66,48059437 

Graus de Liberdade 24 

Figura 1. Abundância de cochonilhas por cultura. 
São Luís (MA), 2013. 
 

Figura 2. Abundância de famílias de cochonilhas, 
coletadas nas espécies frutíferas. São Luís (MA), 2013. 
 
 

Tabela 2.  Teste do Qui-Quadrado realizado para o 
número de cochonilhas da família 
Diaspididae, na Fazenda Escola e Sítio 
São Judas Tadeu. São Luís (MA), 2013.  

 

Tabela 3.  Teste do Qui-Quadrado realizado para o 
número de parasitoides emergidos das 
cochonilhas coletadas nas espécies 
frutíferas. São Luís (MA), 2013.  

 
 

Tabela 1. Número de cochonilhas da família Diaspididae, coletadas nas espécies frutíferas, na Fazenda 
Escola (FE) e Sítio São Judas Tadeu (SJ). São Luís (MA), 2013. 
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Culturas Parasitoide   Ordem Família Espécie 
Coqueiro 1 Hymenoptera Eulophidae Tetrastichinae  sp. 
Cajueiro 5 Hymenoptera Aphelinidae Aphytis sp. 
Laranja 36 Hymenoptera Eulophidae Tetrastichinae sp. 
Laranja 6 Hymenoptera Aphelinidae Aphytis sp. 

T. Ponkan 4 Hymenoptera Aphelinidae Aphytis sp. 
T. Nissey 3 Hymenoptera Aphelinidae Aphytis lingnanensis 
T. Nissey 17 Hymenoptera Aphelinidae Aphytis sp. 
Tanjaroa 1 Hymenoptera Aphelinidae Aphytis lingnanensis 
Tanjaora 26 Hymenoptera Aphelinidae Aphytis sp. 
TOTAL 99    

Figura 3. Riqueza de parasitoides nas famílias 
de cochonilhas. São Luís (MA), 2013. 
Famílias de cochonilhas: 1 – Diaspididae, 2 – 
Margarodidae, 3 – Ortheziidae, 4 – 
Pseudococcidae. Médias comparadas pelo teste 
de Fisher a 5% de probabilidade.   
 

Tabela 4.  Número de parasitóides emergidos da família de cochonilha Diaspididae, coletadas nas 
espécies frutíferas, na Fazenda Escola e Sítio São Judas Tadeu. São Luís (MA), 2013. 
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ANÁLISE DA MATÉRIA ORGÂNICA E CARACTERIZAÇÃO DE ERVAS 
DANINHAS EM PLANTIO ORGÂNICO DO MILHO (Zeamays L.) ADUBADO 
COM CINZA E PÓ DE ROCHA NA ILHA DE SÃO LUÍS – MARANHÃO 
 
Orientado: Assistone Costa de JESUS - bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmico do Curso de Engenharia Agronômica – CCA/UEMA 
 
Orientador: Heder BRAUN 
Prof. Dr. da Universidade Estadual do Maranhão - CCA/UEMA 
 
O milho é uma das culturas de grande importância para a cadeia produtiva da pecuária, 
avicultura, suinocultura, dentre outras. Assim, devido a sua grande importância, na safra de 
2012/2013, haverá aumento de 0,6% na produção em relação a safra de 2011/2012, 
atingindo 36 milhões de toneladas (CONAB, 2012). Segundo KOZLOWSKI (2002) 
relatou que a redução do rendimento de grãos de milho devido à competição estabelecida 
com as ervas daninhas varia em função da espécie invasora, do grau de infestação, das 
condições edafoclimáticas bem como o estádio fenológico da cultura. O manejo integrado 
de ervas daninhas deve ser utilizado com o objetivo de racionalização do uso dos 
herbicidas, contribuindo com o ambiente e redução dos custos de produção da cultura. 
Entre as práticas de manejo de plantas daninhas que objetivam a redução do uso de 
herbicidas podem ser destacadas o emprego de cultivares mais competitiva e modificações 
do arranjo de plantas do milho, como redução no espaçamento entre fileiras e aumento na 
densidade de plantas da cultura (GEROWITT, 2003), entre outras. Objetivou-se avaliar a 
matéria orgânica do solo e caracterizar a incidência e dominância de ervas daninha em 
plantio orgânico de milho (Zea mays L.) com a adubação de pó de rocha e cinza. O 
trabalho foi conduzido na empresa Alimentum Ltda, sediada na zona rural de São 
Luís/MA. O experimento foi instalado no delineamento em blocos casualizados, em 
esquema fatorial 6 x 2, sendo seis tratamentos e duas épocas de avaliação, com quatro 
repetições. Os seis tratamentos são: Cinza; Pó de Rocha; Sulfato de Potássio; Pó de Rocha 
+ Cinza; Sulfato de potássio + Cinza e Sulfato de potássio + Pó de Rocha. Em cada linha 
de cada tratamento e repetição foram aplicados: 360 g de Cinza, 360 g Pó de Rocha; 36 g 
de Sulfato de Potássio; 180 g de Pó de Rocha + 180 g de Cinza; 36 g de Sulfato de Potássio 
+ 250 g de Cinza e 36 g de Sulfato de Potássio + 250 g de Pó de Rocha, respectivamente. 
As duas épocas de avaliação foram aos 30 e 60 dias após o plantio (DAP). Cada parcela 
experimental foi constituída de 48 plantas em quatro fileiras, espaçadas de 0,80 m entre 
fileiras e 0,25 m entre plantas, com dimensão de 4,0 m x 3,6 m, sendo totalizadas 16 
plantas úteis. Durante o período experimental, a precipitação média foi 24.6 mm. A 
temperatura média situa-se em torno de 26,7ºC, sendo que as máximas variam de 28ºC a 
37ºC e mínimas entre 20 ºC e 23 ºC. O solo utilizado para a instalação do experimento foi 
classificado como ARGISSOLO VERMELHO-Amarelo distrófico arênico (EMBRAPA, 
1999). Em cada parcela experimental, aos 30 e 60 DAP foram realizadas as coletas de 
ervas daninhas, segundo a metodologia de coleta aleatória a lanço com um quadrado de 50 
cm x 50 cm, totalizando 250 cm2. O quadrante foi lançado na linha útil da parcela de 
milho. Posteriormente, foi coletado as ervas daninhas de forma completa, ou seja, com raiz 
e parte área. Foram identificas em nível de espécie e família. Posteriormente, foram 
secadas e obtido a massa seca total das ervas daninhas. Os dados obtidos foram submetidos 
à normalidade pelo teste de Kolmogorov- Smirnov e a homogeneidade de variâncias pelo 
teste de Levene. Os dados obtidos apresentaram normalidade e homogeneidade de 
variâncias, não havendo a necessidade de transformação. Posteriormente, foi realizada a 
análise de variância (ANOVA) e as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste 
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de Tukey, ao nível de 5% de probabilidade. As espécies Commelina benghalensis e 
Euforbia heterophyla foram as que predominaram, aos 30 DAP, em todos os tratamentos. 
Aos 60 DAP, foram as espécies Cyperus rotundus, nos tratamentos contendo cinza e 
sulfato de potássio e Commelina benghalensis, nos tratamentos contendo cinza + sulfato de 
potássio, pó de rocha + cinza e pó de rocha + sulfato de potássio. As famílias que 
predominam o maior número de ervas daninhas/m2, aos 30 DAP, são Euphorbiaceae, no 
tratamento contendo cinza e Commelinaceae, nos tratamentos com cinza + sulfato de 
potássio; pó de rocha + sulfato de potássio e pó de rocha + cinza. Já aos 60 DAP, as 
famílias que predominam são Euphorbiaceae, no tratamento contendo cinza e pó de rocha 
+ sulfato de potássio e Cyperaceae nos tratamentos contendo sulfato de potássio e cinza + 
sulfato de potássio. Os diferentes tratamentos de adubação e as épocas de avaliação não 
afetam o número de ervas daninhas/m2 (Tabela 1) bem como a produção de matéria seca 
total das ervas daninhas (Tabela 2). O teor de matéria orgânica no solo após o plantio foi 
32 mg/dm3. Com as análise referente ao teor de matéria orgânica do solo observou-se que 
seu valor é classificado como alto e o pH correspondendo a uma valor de 5,1 indicando 
assim acidez alta. Diante da caracterização química do solo após o término do experimento 
(Tabela 3) pode-se observar que o solo está com uma fertilidade satisfatória para a 
produção de milho. A substituição de Sulfato de Potássio por Cinza e Pó de Rocha, não 
interferiu significativamente em número de indivíduos ao longo do plantio.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1. Valor médio do número de ervas daninha/m2, sob os diferentes tratamentos de 
adubação, aos 30 e 60 dias após o plantio (DAP) 

Épocas 
(DAP) 

Tratamentos  

Cinza Pó de 
Rocha 

Sulfato de 
Potássio 

Cinza + 
Sulfato de 
Potássio 

Pó de Rocha 
+ Sulfato de 

Potássio 

Pó de 
Rocha + 

Cinza 
Média 

30 12,7 a 7,6 a 8,6 a  13,5 a 13,1 a 9,2 a 10,8 a 
60 6,9 a 6,6 a 9,8 a 10,1 a 8,7 a 7,3 a 8,2 a 

CV, % 46,79       
Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao 
nível de 5% de probabilidade (p < 0,05). 
 
Tabela 2. Valores médios da matéria seca /parcela em função do tratamento com cinza, pó 
de rocha, sulfato de potássio, cinza + sulfato de potássio, pó de rocha + sulfato de potássio 
e pó de rocha + cinza, aos 30 e 60 dias após o plantio (DAP) 

Épocas 
(DAP) 

Tratamentos  

Cinza Pó de 
Rocha 

Sulfato de 
Potássio 

Cinza + 
Sulfato de 
Potássio 

Pó de Rocha 
+ Sulfato de 

Potássio 

Pó de 
Rocha + 

Cinza 
Média 

30 57,3 a 69,0 a 48,9 a 51,0 a 45,4 a 45,2 a 52,8 a 
60 42,6 a 34,8 a 54,8 a 53,1 a 24,9 a 52,8 a 43,8 a 

CV, % 54,1       
Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao 
nível de 5% de probabilidade (p < 0,05). 
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Tabela 3. Caracterização química do solo após o término do experimento, na camada de 0-
20 cm de profundidade 

pH P K Ca Mg H+Al Na Al3+ C CTCef CTCpot SB V 
CaCl2 mg/dm3 mmolc/dm3 % mmolc/dm3 % 

5,1 152 1,0 15 5 26 1,5 0,0 1,87 22,5 48,5 22,5 46 
O teor de matéria orgânica no solo após o plantio foi 32 mg/dm3. 
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AVALIAÇÃO DA ACAROFAUNA EM DOIS DIFERENTES SISTEMAS DE 
CULTIVO DA JUÇAREIRA (Euterpe oleracea Mart): SISTEMA SOLTEIRO E 
SISTEMA AGROFLORESTAL 
 
Orientado: Rodrigo Aguiar RODRIGUES – Bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmico do Curso de Agronomia – DFF/UEMA 
 
Orientadora: Ester Azevedo da SILVA 
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A família Arecaceae, na qual correspondem às palmeiras, é considerada uma família de 
grande destaque entre as espécies florestais por apresentar ampla distribuição, abundância, 
produtividade e diversidade, além de sua grande importância alimentar, medicinal, sócio-
cultural e econômica para as comunidades extrativistas (ZAMBRANA et al., 2007). Dentre 
as várias espécies, está o açaizeiro (Euterpe oleraceae Mart.), conhecido popularmente 
como “juçara” em algumas regiões do país, é uma palmeira nativa da Amazônia, que se 
encontra amplamente distribuída da Amazônia até a Bahia (ALEXANDRE et al., 2004). A 
extração de frutos de juçara na safra de 2011 foi de 215.381toneladas, oriundas 
exclusivamente do extrativismo (IBGE, 2011). A juçara é uma ótima espécie na 
composição dos sistemas agroflorestais (SAF’s), pois é um tipo de agroecossistema de 
menor impacto sobre os ecossistemas, e ainda funciona como alternativa para recuperação 
de áreas anteriormente desmatadas, numa tentativa de recuperação pelo menos parcial da 
estrutura e dos benefícios das florestas (SANTOS, 2000). Segundo Nascimento (2008), a 
principal praga que ataca o açaizeiro é um besouro (Rhynchophorus palmarum) que se 
alimenta dos tecidos vegetais da região da coroa foliar, o pulgão-preto (Cerataphis latanie), 
que ataca folhas em desenvolvimento, bainhas foliares, inflorescências e frutos, e pode 
causar a morte de plantas jovens ou a queda precoce de flores e frutos. Devido à escassez 
de dados sobre ácaros na cultura de juçara, este trabalho teve como objetivo estudar a 
acarofauna presente em dois diferentes sistemas de cultivo de juçara (Euterpe oleracea 
Mart): solteiro e em sistema agroflorestal no município de São Luís – MA. As coletas 
foram realizadas em agosto de 2012 a fevereiro de 2013. A extração dos ácaros dos 
folíolos coletados foi realizada através do método de lavagem das folhas. Procedeu à 
triagem dos ácaros, e efetuou-se a montagem dos mesmos em lâminas de microscopia, com 
meio Hoyer. A identificação dos exemplares montados foi realizada em microscópio 
estereoscópio óptico com contraste de fases utilizando-se chaves dicotômicas e trabalhos 
de revisão. Os dados obtidos foram submetidos a análises faunísticas utilizando o 
programa ANAFAU (MORAES et al., 2003), para obtenção dos parâmetros de Constância, 
Abundância,  Dominância, Frequência  e os Índice de Diversidade e Uniformidade. Foi 
encontrado um total de 4.528 ácaros, sendo 3.373 no sistema agroflorestal e 1.155 ácaros 
no cultivo solteiro. No sistema agroflorestal encontrou-se nove famílias, no qual três são 
consideradas fitófagas: Eriophyidae, Tenuipalpidae e Tetranychidae, quatro enquadram 
ácaros predadores: Cheyletidae, Phytoseiidae, Bdellidae e Stigmaeidae e duas famílias com 
hábitos alimentares variados: Tarsonemidae e Tydeidae. Enquanto no cultivo solteiro as 
famílias encontradas foram: Tetranychidae, Tydeidae, Tarsonemidae, Tenuipalpidae e as 
famílias de ácaros essencialmente predadores: Bdellidae, Phytoseiidae, Cheyletidae, 
Ascidae e Cunaxidae. Entretanto apenas as famílias Phytoseiidae, Tenuipalpidae e 
Tetranychidae foram classificadas como superdominantes, superabundantes, 
superfrequentes e constantes para os dois agroecossistemas estudados. Esse diferencial de 
ácaros no que se refere à quantidade de ácaros encontrados é reflexo do sistema de cultivo 
empregado, onde geralmente a diversidade de flora (encontrada no SAF’s), favorece uma 
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maior diversidade de fauna, se comparado ao cultivo solteiro da juçara. Os ácaros da 
família Phytoseiidae, foram identificados em nível de espécie. A espécie Iphiseiodes 
zuluagai Denmark & Muma (Acari: Phytoseiidae) foi contabilizada nos sete meses de 
avaliação, por isso, foi classificada como dominante, muito abundante, muito frequente e 
constante, para o sistema agroflorestal. Enquanto no cultivo solteiro percebe-se que três 
espécies são dominantes (Iphiseiodes zuluagai, Amblyseius largoensis Muma (Acari: 
Phytoseiidae) e Euseius concordis (Chant) (Acari: Phytoseiidae). No que se refere à 
incidência de ácaros sobre as diferentes regiões da folha (apical, mediana e basal), 
observou-se que houve diferenças quanto à distribuição dos ácaros coletados em relação às 
partes das folhas da juçareira no sistema agroflorestal, destacando que a população acarina 
teve preferência pela região apical das folhas no período coletado, comportamento esse que 
deve ter influência do sistema de cultivo e melhor adaptação dos ácaros tanto na sua 
alimentação quanto na proteção contra fatores adversos do ambiente. No entanto, no 
cultivo solteiro observou-se pequena diferença quantitativa pela região mediana da folha, o 
que pode realmente relacionar com fatores intrínsecos ao sistema de cultivo, pois se trata 
da mesma espécie arbórea. Nos meses avaliados a temperatura e Umidade Relativa não 
oscilam bruscamente, ou seja, favoreceu o aumento da população de algumas espécies de 
ácaros. Entretanto, a precipitação observada no mês de janeiro de 2013 foi responsável 
pelo declínio na quantidade de ácaros nos dois ambientes de coletas (Figura), Arruda Filho 
& Moraes (2002) também perceberam diminuição dos ácaros coletados em Arecaceae 
justamente no período de maior precipitação, pois a chuva lava as folhas carregando os 
ácaros presentes. No entanto, apesar da precipitação ter aumentado no mês de fevereiro a 
população de ácaros não decresceu isso porque, a mesma conseguiu resistir ao estresse 
provocado pela precipitação do mês anterior. Portanto o sistema agroflorestal apresentou-
se como um agroecossistema mais favorável ao estabelecimento de espécimes de ácaros 
fitófagos e predadores. 
 
Figura 3. Flutuação de ácaros encontrados em folíolos de folhas de juçara em sistema 
agroflorestal na FESL/UEMA, e cultivo solteiro no IFMA/Maracanã sobre influencia da 
temperatura, umidade relativa e precipitação no município de São Luís (MA), 2012/2013.  
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TESTE DE PATOGENICIDADE DOS ISOLADOS FÚNGICOS DA MICOTECA 
“PROF. GILSON SOARES DA SILVA” – LABORATÓRIO DE 
FITOPATOLOGIA/UEMA 
 
Orientada: Ana Leticia Rocha Monteiro bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmica do Curso de Engenharia Agronomica – DFF/UEMA 
 
Orientadora: Antonia Alice Costa RODRIGUES 
Profª. Drª da Universidade Estadual do Maranhão 
 
As culturas fúngicas fitopatogênicas preservadas em laboratório devem manter suas 
características originais (capacidade de esporulação e patogenicidade), por longos períodos 
de tempo, necessitando de estudos constantes desses dois parâmetros que são de extrema 
importância para trabalhos e pesquisas de micólogos e fitopatologistas (PASSADOR et al., 
2010). Neste trabalho objetivou-se testar a patogenicidade dos isolados fúngicos em seus 
respectivos hospedeiros, estado de pureza dos isolados mantidos no acervo biológico. Após 
uma lavagem prévia com álcool 50 %, hipoclorito a 1 % e ADE (agua-destilada-
esterilizada) foi feita a inoculação de Curvularia eragrostides, Pestalotiopsis sp., em folha 
destacada Colletotrichum gloeosporioides, e C. musae, em seus respectivos hospedeiros de 
origem, frutos de manga cv Tommy Akins, banana cv. Prata, maçã nacional e maracujá 
amarelo, com discos de BDA (batata-dextrose-agar) contendo estruturas do patógeno, 
sendo a testemunha inoculada apenas com discos BDA sem o patógeno, inoculação por 
suspensão em mudas de tomate Santa Cruz com Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici e 
em banana-maça e heliconia com Fusarium oxysporum f. sp. cubense, em quiabo com 
Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum, em feijão-caupi com Fusarium oxysporum f. sp. 
thacheiphilum e em maracujá-amarelo com Fusarium oxysporum f. sp. passiflorae. Os 
isolados de C. eragrostides e Pestalotiopsis sp., mostraram-se patogênicos reproduzindo os 
sintomas característicos das doenças em Heliconia. Os isolados de C. gloeosporioides e C. 
musae mostraram-se patogênicos em seus respectivos hospedeiros, exceto em maracujá-
amarelo, Serra e Silva (2004), que mostram C. gloeosporioides isolado de maracujá não 
causou lesão no próprio hospedeiro (Tabela 01). Segundo Pereira et al. (2006) diferenças 
de agressividade entre isolados podem ser explicadas por fatores internos, em que uma 
espécie difere de outra e um isolado dentro da mesma espécie difere de outro, devido à sua 
composição genética. Quanto a inoculação de isolados de F. oxysporum f. sp. lycopersici 
inoculados em tomate, apenas um isolado anteriormente caracterizado como não 
patogênico, recuperou sua patogenicidade (Tabela 02). A recuperação da patogenicidade 
deste isolado pode ser explicada por vários fatores, conforme Martins (2005) a infecção 
latente onde o hospedeiro é infectado com um patógeno, mas não mostra sintomas, até que 
as condições favoráveis como nutriente, estágio de maturidade do hospedeiro ou do 
patógeno, faça com que este recupere sua patogenicidade. Outro fator a ser considerado na 
recuperação desse isolado, é que a manipulação constante pode ter contribuído para a perda 
da patogenicidade, e após, o período de armazenamento, sem repiques do isolado pode ter 
oferecido uma estabilidade genética reproduzindo as características originais. Em 
diferentes métodos de preservação o isolado de maracujá não foi patogênico, em quiabo e 
heliconia (Tabela 03) as plantas apresentaram sintomas leves e com isso não diferiram 
significantemente das testemunhas, em banana-maçã o método de Castellani diferiu dos 
demais métodos, e em feijão-caupi todos dos métodos mantiveram a patogenicidade e 
viabilidade do isolado. 
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Tabela 01 – Média das lesões de Colletotrichum gloeosporioides e Colletotrichum 
musae em diversos frutos pós-colheita.  

Hospedeiro Testemunha (lesão/cm) Inoculado 
(lesão/cm) 

Banana 
Maçã 

Manga 
Maracujá 

2.10 a 
0.12b 
0.12b 
0.00b 

1.60 a 
2.08 a 
2.02 a 
0.21b 

CV%  47.63 
 
 
Tabela 02 – Patogenicidade de diversos isolados de Fusarium oxysporum f. sp. 
lycopersici cultivar Santa Cruz 

Isolado Notas 
MGSS-01 1.0 a 
MGSS-02 
MGSS-03 

1.0 a 
1.0 a 

MGSS-04 1.0 a 
MGSS-05 1.0 a 
MGSS-05 1.5 b 
Testemunha 1.0 a 
CV%                                                                    2.73 

 
 
Tabela 03 – Patogenicidade de Fusarium oxysporum em diversos hospedeiros 

Hospedeiro Métodos de Preservação 
Repique Castellani Solo Testemunha 

Helicônia 
Banana-maçã 

Quiabo 
Feijão-Caupi 

3.0bA 
3,25bB 
2,5bA 
7.0aA 

1.0bA 
4.25aA 
2.62abA 
4.0abAB 

2.25bA 
2.50bAB 
2.37bA 
6.25aA 

1aA 
1aB 
1aA 
1aB 

CV%                                                                                                                  25.3          
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INDUÇÃO DE RESISTÊNCIA E AVALIAÇÃO DA ENZIMA 
POLIFENOLOXIDASE COMO ALTERNATIVA DE MANEJO ECOLÓGICO DA 
FUSARIOSE DO TOMATEIRO 
 
Orientado: Leonardo Magno Leite BRANDÃO - bolsista PIBIC/FAPEMA 
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Orientadora: Antonia Alice Costa RODRIGUES  
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O tomateiro (Solanum lycopersicon L.) é afetado por diversas doenças fúngicas dentre elas 
a murcha de fusário causada por Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici Snyder & Hansen. 
A deficiência no controle dessa doença, associada às condições ambientais favoráveis ao 
fungo, são aspectos que comprometem o cultivo econômico do tomateiro no Estado do 
Maranhão. Com intuito de colaborar para a melhoria das condições da tomaticultura na 
região, procurou-se desenvolver uma pesquisa centrada na utilização de estratégias 
eficientes de controle baseada na indução de resistência com indutores abióticos, uma 
prática potencialmente eficaz, de baixo custo e condizente com os princípios que regem o 
desenvolvimento sustentável de um agroecossistema. O uso de indutores de resistência no 
controle de doenças de plantas tem apresentado sucesso em espécies arbóreas como 
Eucalyptus marginata Donn ex Sm. e é indicado no controle de oomicetos como Pytium 
spp. e Phytophthora spp. e de fungos causadores de podridão do colo, raiz, tronco e frutos 
(MCDONALD et al., 2001). Nesse sentido, algumas enzimas têm sido consideradas como 
indicadoras do estado de indução, como a polifenoloxidase que encontra-se geralmente 
elevada em tecidos infectados e tem grande importância para as plantas, com envolvimento 
nos mecanismos de defesa ou na senescência das plantas. Com o objetivo de estudar a 
indução de resistência como alternativa no controle da fusariose do tomateiro foram 
avaliados os efeitos dos produtos ASM, Agro-Mos®, Quitosana, Biopirol® e Óleo de Nim 
sobre o crescimento micelial e esporulação de F. oxysporum f. sp. lycopersici “in vitro” e 
na indução de resistência do tomateiro à fusariose “in vivo”, e avaliar a atividade 
enzimática das plantas quanto a expressão da polifenoloxidase relacionada ao processo de 
indução de resistência. Para avaliar o efeito dos produtos sobre o crescimento micelial e a 
esporulação, os mesmos foram adicionados ao meio de cultura BDA utilizando diferentes 
concentrações, efetuando-se a repicagem do patógeno, cuja avaliação ocorreu após 10 dias, 
num delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 5x4 (5 tratamentos e 4 
concentrações), com 5 repetições. Placas de Petri sem os produtos, somente com BDA 
serviram como testemunhas. O experimento “in vivo” foi implantado em casa de 
vegetação, usando-se a variedade de tomateiro Santa Cruz com 25 dias de idade. Após a 
aplicação dos produtos ASM (5,0 mg de i.a.mL-1), Agro-Mos® (1,0 de p.c.mL.L-1), 
Quitosana (2,0 mg.mL-1), Óleo de Nim, Biopirol (1,5 mM) as plantas foram inoculadas 
com uma concentração de 1x106 conídios/ml do patógeno cinco dias após a indução. 
Avaliou-se a severidade da doença com base em escala de notas de Santos (1999) aos 21 
dias após a inoculação. Foram coletadas amostras das plantas 5 e 10 dias após a 
inoculação. A atividade enzimática foi determinada através de extrato de folhas de 
tomateiro seguido de protocolo específico. Na avaliação do efeito dos produtos abióticos 
sobre o crescimento micelial e a esporulação de F. oxysporum f.sp. lycopersici observou-se 
que houve diferença significativa entre os tratamentos, ou seja, os produtos apresentaram 
efeito inibitório sob o patógeno avaliado (Tabela 01 e 02). Os tratamentos que 
apresentaram máximo percentual de controle foram à base de Quitosana, e Óleo de Nim, 
com PIC superior a 23 % a 17 % respectivamente. Faria et al. (2009) observaram 30 % de 
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controle do fungo  Botryosphaeria sp. utilizando-se diferentes concentrações de Quitosana, 
reafirmando que a variação de concentração do produto influi positivamente no controle do 
crescimento micelial do fungo estudado. Quanto ao controle da produção de conídios, 
houve diferença significativa entre os tratamentos, tanto em relação à natureza quanto à 
concentração do produto empregado (Tabela 02). Destaque para as maiores concentrações 
de Nim e ASM, com percentual de controle da produção de conídios de F. oxysporum f.sp. 
lycopersici de 88,30 % e 83,17 %, respectivamente. Outro ponto observado é a diferença 
de resposta do fungo quanto à concentração dos produtos, que demonstraram efeito 
antibiótico mesmo em baixas concentrações, como é o caso do ASM e Agro-Mos® e 
outros necessitaram de maiores doses para apresentar efeito fungicida, como observado 
para o Biopirol, Quitosana e Óleo de Nim. Com relação à avaliação da atividade da 
polifenoloxidase observou-se diferenças significativas da atividade especifica da enzima 
em função do indutor utilizado, com destaque para o produto Agro-Mos® e ASM que 
diferenciaram da testemunha aos 5 dias após a inoculação (Figura 1). Apesar do Agro-
Mos® proporcionar os maiores níveis de atividade da polifenoloxidase, essa alteração não 
se manteve, sofrendo um decréscimo aos 10 dias, ainda assim diferenciando-se da 
testemunha. Em soja, Meinerz et al. (2007) verificaram decréscimo da atividade dessa 
enzima em função do aumento da concentração do extrato de basidiocarpo de Pycnoporus  
sanguineus. O estímulo na indução da atividade desta enzima, uma vez desencadeado pelo 
indutor ASM, permaneceu após inoculação do patógeno, o fato é que tanto o Agro-Mos® 
quanto o ASM induziram a resistência das plantas com respostas semelhantes, indicando 
assim que, provavelmente, o mesmo metabolismo de indução de resistência possa ocorrer. 
Na analise de severidade da fusariose foi verificado que todos os tratamentos promoveram 
redução significativa em relação à testemunha (Tabela 04). Embora os tratamentos com os 
indutores não tenham diferido entre si, as maiores reduções na incidência foram 
proporcionadas pelos tratamentos com os indutores ASM e Agro-Mos®. De um modo 
geral, os tratamentos proporcionaram reduções na incidência das doenças, sugerindo uma 
persistência razoável dos indutores aplicados, além de suprimir ou reduzir o inóculo inicial 
dos patógenos, que contribuiu para diminuir a severidade da fusariose em tomateiros da 
variedade Santa Cruz.  
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INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E DA IDADE NA QUALIDADE E 
GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE AROEIRA – (Myracrodruon urundeuva 
Allemão), COLETADAS NA ÁREA DE REVEGETAÇÃO DA UHE-ESTREITO 
 
Orientada: Priscila Gonçalves Figueiredo de SOUSA – bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmica do curso de Engenharia Agronômica – DQB/UEMA 
 
Orientador: Paulo Henrique Aragão CATUNDA 
Profº. Drº. Da Universidade Estadual do Maranhão 
 
O Cerrado possui a mais rica flora entre as savanas do planeta e é também o segundo maior 
Bioma da América do Sul (MENDONÇA et al., 1998). Myracrodruon urundeuva 
(Anacardiaceae), conhecida vulgarmente como aroeira, aroeira-do-sertão ou urundeúva, é 
uma espécie decídua, heliófita e seletiva xerófita (LORENZI, 1992). No Brasil ocorre nas 
regiões Nordeste, Sudeste e Centro-oeste (DORNELES, et AL. 2005). Diante à exploração 
predatória, essa espécie encontra-se na lista de espécies ameaçadas de extinção, na 
categoria vulnerável (IBAMA, 2008). Esse tipo de exploração extrativista pode gerar 
perdas de material genético e comprometer a preservação e a conservação das populações 
de M. urundeuva dentro de seus “habitats”. Este trabalho teve o objetivo de diagnosticar a 
qualidade e a germinação em laboratório das sementes de Aroeira (Myracrodruon 
urundeuva) coletadas na área de revegetação da UHE- Estreito. Foram utilizadas sementes 
de aroeira colhidas entre os meses de agosto e setembro dos anos de 2010, 2011 e 2012. As 
análises foram realizadas no Laboratório de Sementes da Universidade Estadual do 
Maranhão. Foram acondicionadas em papel germitest 200 sementes de cada idade 
distribuídas aleatoriamente em 8 caixas gerbox, que foram colocadas em câmara 
incubadora com temperatura controlada de 25°, 28° e 30°C (BRASIL, 1992) como pode 
ser visto na Figura 1. A avaliação da germinação das sementes foi feita através do teste de 
germinação, onde ocorreu a contagem da germinação após 7 e 14 dias de incubação em 
cada temperatura. A protusão da radícula foi adotada como caráter germinativo. A 
germinação das sementes de aroeira variou entre as idades de armazenamento (2010, 2011 
e 2012) e as temperaturas estabelecidas (25° 28° e 30°C), como pode ser visto na Figura 2. 
As sementes do ano de 2010 não obtiveram germinação em nenhuma temperatura 
estabelecida. De acordo com (CARNEIRO, 1993) as sementes de aroeira apresentam curta 
longevidade natural, uma vez que se deterioram rapidamente por serem oleaginosas. As 
sementes do ano de 2011 na temperatura de 25°C tiveram taxa de germinação menor que 
50%, devido à alta incidência de fungos, somente 87 sementes conseguiram germinar. As 
sementes do ano de 2011 na temperatura de 28°C tiveram baixa taxa de germinação, com 
percentual menor que 25%, onde somente 49 sementes germinaram. As sementes do ano 
de 2011 na temperatura de 30°C tiveram também baixa taxa de germinação, com 
percentual de 21,5% de germinação e 43 sementes germinadas, como pode ser visto na 
Figura 2. A germinação das sementes do ano de 2011 não foi maior devido a grande 
quantidade de fungos presente nas sementes. Onde foram observados fungos tanto de 
armazenamento como também fungos que são carregados pela própria semente. De acordo 
com a análise estatística o tratamento de 25°C diferiu estatisticamente dos demais 
tratamentos de 28° e 30°C. Porém o tratamento de 28° e 30°C não diferiram 
estatisticamente um do outro. As sementes do ano de 2012 não obtiveram germinação em 
nenhuma temperatura devido à alta incidência de fungos nas sementes e a presença de 
dormência física. Algumas espécies arbóreas produzem sementes anualmente, como por 
exemplo a aroeira. Esta espécie, assim como a maioria das pioneiras, produz sementes 
anualmente e em grande quantidade. Por outro lado, dependem de muitos fatores, entre 
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eles a temperatura ambiente, chuvas e ação dos seus respectivos agentes polinizadores 
(abelhas, morcegos, aves e outros), muitas espécies podem falhar na produção e na 
qualidade das sementes produzidas (VILLELA, 2004). A germinação das sementes de 
aroeira foi afetada pela idade de armazenamento, temperatura e incidência de fungos em 
todas as idades e temperaturas. A temperatura que apresentou maiores valores para a 
germinação das sementes de aroeira de acordo com a análise estatística foi 25°C. 
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Figura 1: Montagem do teste de germinação em sementes de Aroeira. (A): sementes de 
aroeira; (B) papel germitest; (C) caixas gerbox; (D): câmara incubadora (BOD). 
  
 

 
 
Figura 2: Gráficos da germinação das sementes de aroeira. (A): Quantidade de 
sementes germinadas nos anos de 2010, 2011 e 2012. (B): Porcentagem de germinação 
das sementes do ano de 2011 nas temperaturas de 25°, 28° e 30°C. 
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O algodoeiro herbáceo, (Gossypium hirsutum H.), é uma das principais plantas 
domesticadas pelo homem e uma das mais antigas. As ervas daninhas são consideradas 
umas das maiores limitações à produção mundial e no caso especifico do algodoeiro, pode 
causar danos econômicos severos. O método de controle químico de plantas daninhas com 
o uso de herbicidas é a prática predominante no controle de plantas daninhas. A ação 
fitotóxica diferencial de um herbicida, quando aplicado em diversas espécies vegetais, 
resulta num maior ou menor índice de controle de plantas daninhas e de injúrias entre 
cultivares de uma mesma espécie. Com este trabalho, objetivou-se avaliar o efeito da 
fitotoxicidade de herbicida no algodoeiro e o controle de plantas daninhas com diferentes 
herbicidas. O experimento foi implantado na Associação São Cardoso– MA em 
20/12/2011. O delineamento experimental foi de blocos casualizados com 44 parcelas de 
11 tratamentos e quatro repetições descritos a seguir (Tabela 01): 1 – Tratamento (sem 
aplicação); 2 - Zapp Qi 2,5 L.ha-1, 3 – Gamit Star 0,75 L.ha-1 (24horas após o plantio); 3 
– Gamit Star 0,75 L.ha-1 (72 horas após o plantio); 5 - Dual Gold 1,0 L.ha-1, 6 – Direx 2,0 
L.ha-1, 7 – Staple 0,50 L.ha-1, 8 – Envoke 0,001 Kg.ha-1, 9 – Gesaprim 2,0 L.ha-1, 10 - 
Aurora 0,075 L.ha-1, 11 – Tratamento (capinada). Cada parcela teve 04 linhas com 
espaçamento de 0,76 m e 5 m de comprimentos, constituindo uma área de 15,2 m2 cada 
experimento, perfazendo uma área total de 668,8 m2. 
 

 
 
 

Tabela 01: Tratamentos herbicidas avaliados e suas respectivas doses de ingrediente 
ativo e produto comercial, variedade  FMT-701. Balsas MA–2013. 

Tratamento Nome 
Comercial 

Dose 
L/Kg.ha-1 p.c. 

Dose 
L/Kg.ha-1 i.a. 

Modalidade de 
aplicação 

 
T - 1 – Tratamento   s/aplicação -  - 

 
s/aplicação 

 
T - 2 = Glifosato 
Potássico Zapp Qi 620 2,5 1,24 

 
Jato dirigido 

 
T - 3 = Clomozone 
(24h AP) Gamit Star 0,75 0,60 

 
Pré-emergência 
(24h após) 

 



240 
 

 
 
Nas as condições endafoclimáticas e nas doses dos herbicidas testados, 1 – Clomazone 
aplicado 24 horas após o plantio é seletivo para o algodoeiro; 2 – Clomazone aplicado 72 
horas após o plantio é fitotóxico para o algodoeiro; 3 – Glifosato potássico e Carfetrazone 
é fitotóxico para o algodoeiro em jato dirigido; 4 – Diuron e Atrazina não causa 
fitotoxicidade no algodoeiro em jato dirigido; 5 - Pyrithiobac-sodium teve a maior redução 
de plantas daninhas nas três avaliações; 6 - Glifosato potássico e Carfetrazone tiveram os 
menores índices de controle de plantas daninhas; 7 - Trifloxisulfurom-sodium teve redução 
média de plantas daninhas, mas as plantas não se desenlvolveram até os 30 dias após a 
aplicação; 8 - S-metolachloro o aplicado em pós-emergência inicial (15DAA) é seletivo 
para o algodoeiro.  
 
Palavras – chave: Gossypium Hirsutum. Matologia. Herbicidologia. 
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Cont. Tabela 01: Tratamentos herbicidas avaliados e suas respectivas doses de ingrediente 
ativo e produto comercial, variedade FMT-701. Balsas MA–2013. 
 
 
T – 4 = Clomazone (72h AP)  Gamit Star 0,75 0,60 

 
Pré-emergência (72h após) 

 
T – 5 = S-metolachloro o Dual gold 1,0 0,96 

 
Pós-emergência 

 
T - 6 = Diuron Direx 500 SC 

 
2,0 1,00 

 
Jato dirigido 

 
T - 7 = Pyrithiobac-sodium  

Staple 280 SC 0,5 0,14 

 
Pós-emergência 

 
T-8-Trifloxysulfuron-sodium Envoke 0,01 0,0075 

 
Pós-emergência 

 
T - 9 = Atrazina Gesaprim 2,0 1,76 

 
Jato dirigido 

 
T - 10 = Carfentrazona-Etílica 

Aurora 0,075 0,03 

 
Jato dirigido 

 
T – 11 = Tratamento   Enxada 1 H  - 

 
Capina manual 

24h AP – 24 horas após a aplicação; 
72h AP – 72 horas após a aplicação.  
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Acadêmica do Curso de Agronomia – CESBA/UEMA 
 
Orientador: Luciano Façanhas MARQUES 
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graduandos em Agronomia CESBA-UEMA 
 
O gergelim é uma das espécies de plantas domesticadas mais antigas do mundo e está entre 
as dez espécies de oleaginosa mais produzida no mundo. Por isso é bastante usado na 
indústria alimentícia na pastelaria, pães, sendo também utilizada na indústria farmacêutica, 
cosmético, óleo-química e ração para animais. O cultivo do gergelim apresenta grande 
potencial econômico pelas possibilidades de exploração e comercialização tanto no 
mercado nacional quanto no internacional. Esta planta apresenta um bom potencial 
produtivo, no entanto muitos fatores limitam este potencial dentre eles, pode-se citar a 
fertilidade do solo, principalmente nos solos do nordeste Brasileiro onde está a maior área 
cultivada do país. Para que isto não ocorra, se torna necessário aprimorar a capacidade 
produtiva do solo, onde a matéria orgânica que exerce papel crucial atuando 
principalmente na melhoria da estrutura física do solo, além de disponibiliza quando 
decomposta, grande quantidade de nutriente (ERNANI, 2008) e a adição de fertilizantes. 
Objetivou-se com este trabalho analisar a influência da adubação Orgânica e mineral nos 
elementos de produtividade na cultura de gergelim variedade BRS Seda na cidade de 
Balsas no sul do Maranhão. Foram testados quatro doses de esterco (1, 2, 3, e 6 tha-1 ), 
combinado com a ausência e presença de fertilizante mineral. O delineamento foi de blocos 
casualisados (4 x 2 ) + 1 com quatro repetições. A área foi prepara com aragem, gradagem 
e abertura de sulcos para adubação e plantio. As variáveis estudadas foram: altura de 
plantas, diâmetro do caule, altura da inserção da primeira cápsula, número de cápsula, 
número de folha, área foliar, massa seca da raiz e parte aérea e produtividade. Quando 
comparada com a testemunha, viu-se que esta apresentou resultados inferiores ás plantas 
que estava sob demais tratamentos (tabelas 01). Isto pode ter acontecido pelo fato das 
plantas terem usufruído de alguns benefícios que o esterco pode proporcionar como 
aeração do solo, melhoria na atividade microbiana, condicionamento do solo, além de 
fornecimento de nutrientes (TRANI et al 2013). Para o número de cápsulas, observou-se 
significância em relação às doses de esterco e na utilização de fertilizante. A interação 
entre os dois fatores, na presença de fertilizante, na dose de 1t ha-1 promoveu maior número 
de cápsulas, já na ausência não houve distinção significativa entre as doses de esterco. Os 
resultados obtidos apontaram que a utilização de esterco não promoveram incrementos 
significativos quando comparadas entre si, nas variáveis, altura de planta e primeira 
cápsula, diâmetro do caule, área foliar, massa seca da parte aérea e produtividade. 
Trabalhando com adubação orgânica e mineral com a mesma cultura, (SILVA 2006) 
obteve resultados semelhantes. Para Ávila (2005), a adubação é complexa e muitas vezes 
divergente. A utilização de fertilizante promoveu incrementos em todas as variáveis 
estudadas com exceção do diâmetro de caule. Este resultados corroboram com Perin et al. 
(2010) que utilizando adubação com NPK na cultura do gergelim, sob condições de solo 
com baixa e alta fertilidade, foi observado que a adubação promoveu aumento no peso 
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Tabela 01. Resumo da análise de variância da altura de planta (ALTP), altura da primeira cápsula 
(ALTC), número de folha (NF) e número de cápsula (NC). Balsas (MA), 2013 

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

 
Fontes de 
variação 

 

 

GL 

Quadrado médio  

 
ALTP 

 
ALTC 

 
NF 

 
NC 

Bloco 3 0,036 305,153   2194,79    128,351 

Tratamento 8 0,199** 342,494ns 11882,61**  2496,404** 

Esterco (E) 3 0,008ns  101,884ns   3881,27**    645,588* 

Fertilizante(F) 1 0,689** 920,713* 54896,55** 12379,399** 

E x F 3 0,028ns  226,147ns 2517,63**    477,592ns 

Testemunha 1 0,798** 835,145* 20967,68**   4222,296** 

Erro 24  0,016     157,833  420,509   202,409 
Total 35     
CV %                                          10,45      21,11                   18,15        7,19 

seco das cápsulas das plantas, no número de cápsulas e produção de grãos de gergelim, 
quando cultivado em solo de baixa fertilidade.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Na interação dos fatores observou-se que entre as doses de esterco tanto na presença 
quando na ausência, com exceção do número de cápsula, área foliar, e massa seca da raiz, 
não obtiveram resultados distintos. No entanto, na presença de fertilizantes, todas tiveram 
incrementos nas variáveis altura de plantas, número de folhas e cápsulas, massa seca parte 
aérea, em relação as parcelas que não foram aplicado fertilizante químico. Ciancio (2010) 
avaliando a matéria seca de feijão e milho observou-se que a complementação dos dois 
tipos de adubação (orgânica e mineral) favoreceu a produtividade e massa seca das 
respectivas culturas. Isto também pode ter ocorrido devido às vantagens que os fertilizantes 
químicos proporcionam. Na análise da massa seca da raiz, observou-se comportamento 
distinto em relação às doses de esterco, na interação entre esterco e fertilizantes e para 
utilização de fertilizante (Tabela 02). A dose de 6t ha-1 esterco promoveu maior massa 
radicular este fato se deve pelo fato de haver uma área mais aerada propício para o 
crescimento das raízes. A partir dos dados provenientes das análises estatísticas, os dados 
analisados apontam para uma situação de não significância tanto para a produtividade em 
relação ao fator 01 representando a utilização de esterco e a produtividade em relação à 
interação entre o fator 01 supracitado e o fator 02, representando pelo uso de fertilizantes. 
Em contra partida, o fator 02 quando analisado isoladamente apresentou significância 
(Tabela 02). 
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Logo com os resultados obtidos conclui-se que, quando comparada com a testemunha o 
esterco bovino promoveu incremento em todas as variáveis estudadas e a utilização de 
fertilizantes promoveu aumento no rendimento na cultura do gergelim nas doses de esterco 
de 1 e 2 t ha-1. 
 
Palavras-chave: Fertilização; Nutrição; Oleaginosas. 
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Tabela 02. Resumo da análise de variância diâmetro de caule (DIA), área foliar 
(AFOL), massa seca da raiz (MSR), massa seca parte aérea (MSPA) e produtividade 
(PROD) Balsas (MA), 2013. 

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

 
Fontes de 
variação 

 

 
GL 

Quadrado médio   

 
DIA 

 
AFOL 

 
MSR 

 
MSPA 

 
PROD 

Bloco 3 0,018 236,741 4,6149 96,246 9397,187 

Tratamento 8 0,2021* 943,610** 41,27** 3235,31** 133318,13** 

Esterco (E) 3 0,063ns 200,410ns 14,886* 426,252ns 31501,318ns 

Fertilizante(F) 1 0,034ns 2111,96** 175,781** 16407,38** 468912,59** 

E x F 3 0,116ns 575,036** 13,627* 284,44ns 20097,96ns 

Testemunha 1 1,041** 3099,58** 68,835** 7343,035** 442834,66** 

Erro 24 0,062 84,265 4,182 298,504 21868,756 
Total 35      

CV %  27,02 16,25 44,64 36,11 36,20 
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AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS FISIOLÓGICOS E BIOMÉTRICOS EM UM 
SISTEMA SILVIPASTORIL NA REGIÃO TOCANTINA-MA 
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Orientador: Fabrício de Oliveira REIS  
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Existem vantagens ambientais e socioeconômicas destes sistemas integrados em 
comparação às monoculturas agrícolas. De acordo com Daniel et al. (1999) entre as 
vantagens biológicas estão: a eficiência na utilização do espaço melhoria das 
características químicas, físicas e biológicas do solo, aumento da produtividade, redução da 
erosão do solo, redução de extremos microclimáticos, aumento da biodiversidade e uso 
positivo do sombreamento. Para Altieri (2002), entre as vantagens socioeconômicas estão a 
variedade de produtos e /ou serviços, aumento de oportunidade de geração de renda, 
redução de tratos culturais, os vários componentes ou produtos do sistema podem ser 
usados como insumos na produção de outros e,portanto, os gastos com insumos comercias 
e investimentos podem diminuir e pela eficiência ecológica, a produção total por unidade 
de área pode ser aumentada. De acordo com Garcia e Couto (1991) o sistema oferece 
vantagens de reduzir custos do controle de plantas invasoras. Além da fertilidade do solo 
ser aumentada, o esterco produzido pelos animais poderá melhorar as propriedades físicas 
e químicas do solo. A utilização de leguminosas forrageiras que venham a ser estabelecidas 
no consórcio trará também um incremento de nitrogênio através da fixação simbiótica além 
de uma reciclagem material de nutriente para queda das folhas. Existem outras vantagens 
proporcionadas pelas árvores nos ecossistemas pecuários, como o microclima, que 
beneficia as plantas e os animais. As copas das árvores funcionam, também, como quebra 
ventos, diminuindo a demanda evaporativa das plantas herbáceas dos sub-bosques em 
relação às variações microclimáticas. Em períodos de estiagem, os solos apresentam maior 
teor de umidade sob a sua copa do que em áreas expostas diretamente ao sol e vento, 
contribuindo para melhorar o desempenho quantitativo e qualitativo das gramíneas 
forrageiras (CARVALHO, 2001). O presente trabalho teve o objetivo de Avaliar os 
benefícios ambientais, sociais e econômicos da implantação do sistema silvipastoril na 
Região Tocantina do Maranhão em relação a outros sistemas convencionais. O estudo foi 
realizado na fazenda Monaliza, localizada na cidade de São Francisco do Brejão/MA. 
Neste trabalho foram avaliados três tipos de sistemas presente na Fazenda: (i) silvipastoril, 
que consorciou Leucena (Leucaenaleucocephala), gramíneas e gado de corte, (ii) sistema 
rotacionado e (iii) sistema tradicional de superpastejo. Não foi utilizado qualquer tipo de 
produto químico ou vermífugo. Os animais estão sendo submetidos a pesagens bimestrais 
para acompanhamento de ganho de peso do rebanho nos três sistemas. Também foram 
coletados dados da eficiência fotoquímica por meio de um fluorômetro e do teor de 
clorofila por meio de um clorofilômetro nas plantas de Braquiária, encontradas nos três 
sistemas. Além do acompanhamento periódico da biometria dessas plantas. Realizou-se as 
duas pesagens dos animais no período chuvoso e obtiveram-se os seguintes dados (Tabela 
1). Foi realizado também o peso da matéria seca das plantas no qual eram coletados os 
dados com SPAD e fluorômetro durantes os três dias de medições, onde primeiramente 
essa massa verde foi posta em uma estufa para posteriormente serem pesados (Figura 1). 
No qual obtivemos os pesos por tratamentos: T1 – 12,670 Kg; T2 – 7,520 kg e T3 – 3,670 
kg. Observou-se que na figura abaixo os dados obtidos através do medidor portátil de 
clorofilas os teores de nitrogênio do T1 (sistema silvipastoril rotacionado) foram superiores 
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aos do T2 (sistema rotacionado com regeneração natural) e T3 (Sistema Extensivo), visto 
que no tratamento 1 há presença da leguminosa leucena que é uma planta fixadora de 
nitrogênio do solo, capaz de trazer das camadas mais profundas do solo para superfície do 
terreno. E o Tratamento 3 foi o de menor valor quantitativamente, pois o sistema não se 
dispõe de práticas ou manejo de pasto. 
 

 
 
Observou-se nas figuras 3 e 4, foram determinadas a eficiência quântica máxima das 
plantas nos 3 dias propostos e foram obtidos os seguintes resultados que o T2 (Sistema 
Rotacionado com regeneração natural), teve um potencial maio que o T1 (Sistema 
Silvipastoril Rotacionado), no dia 26 de abril. Porém no dia 27 de abril, o T1 (Sistema 
Silvipastoril Rotacionado), mostra-se como superior aos demais tratamentos. E a 
fotossíntese das plantas podem ser afetadas por alguma deficiência nutricional na planta, 
ataques de pragas sugador, pois podem deformar  a fisiologia da mesma dentre outros. 
 

 
 

 
Figura 1: Valores da média geral de SPAD de todo o período do experimento no período 
de julho de 2012 a julho de 2013, em São Francisco do Brejão/MA. T1 (sistema 
silvipastoril rotacionado), T2 (sistema rotacionado com regeneração natural) e T3 (Sistema 
Extensivo). 
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Figura 2: Valores da eficiência quântica máxima do fotossistema II (Fv/Fm), no dia 26 de 
abril de 2013, em São Francisco do Brejão/MA. T1 (sistema silvipastoril rotacionado), T2 
(sistema rotacionado com regeneração natural) e T3 (Sistema Extensivo). 
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O sistema silvipastoril constitui um eficiente método para criação de animais 
especializados para a produção de carne, fornecendo um ambiente de conforto térmico. A 
Leucena (Leucaena leucocephala) trouxe benefício tanto para o solo, por ser uma 
leguminosa que enriquece o solo de nitrogênio e por dar maior ganho de peso ao animal 
devido ela proporcionar um sombreamento, e um possível incremento de proteína para o 
animal. Em relação ao T1 (Sistema Silvipastoril Rotacionado), com o auxilio do SPAD e 
Fluorômetro pôde ser constatado que ele se destaca aos demais tratamentos, pois os valores 
de SPAD e a eficiência fotoquímica são superiores. 
 
Palavras-Chave: Sistema silvipastoril, fisiologia vegetal e sustentabilidade. 
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Figura 3: Valores da eficiência quântica máxima do fotossistema II (Fv/Fm), no dia 27 de 
abril de 2013, em São Francisco do Brejão/MA. T1 (sistema silvipastoril rotacionado), T2 
(sistema rotacionado com regeneração natural) e T3 (Sistema Extensivo). 
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A bananeira (Musa spp) é cultivada em todas as regiões quentes do mundo, produz durante 
quase todo o ano, é consumida no mundo inteiro e movimenta a economia de diversos 
países produtores. Embora a bananeira seja uma espécie típica de clima tropical, na época 
de seca em que a radiação solar é aumentada significativamente, por ausência de nuvens na 
maior parte do dia, as plantas, mesmo com irrigação, passam por uma possível fotoinibição 
e a queda da fotossíntese ao meio dia (REIS et al., 2009, CAMPOSTRINI et al., 2010). O 
aumento dos conhecimentos sobre a fisiologia da bananeira poderá dar condições de 
produzir plantas e frutos de melhor qualidade, aumentando a produção, que permitirá 
aumentar a disponibilidade de frutos para o consumo interno e para a exportação. Este 
trabalho foi realizado com objetivo de avaliar o crescimento e eficiência fotoquímica de 
quatro variedades de bananeira (Pacovan, Fhia 18, Maravilha e Tape Maeo) em São Luís – 
MA, na época seca e época chuvosa. Foram instalados um experimento no Núcleo de 
Biotecnologia Agronômica da Universidade Estadual do Maranhão-UEMA. Constituído 
por uma cultivar de banana (Musa spp): “Maravilha, Thep Maeo, Pacovan e Fhia-18”. Os 
experimentos foram instalados e conduzidos no delineamento inteiramente casualizados, 
quatro tratamentos e cinco repetições. A determinação da temperatura foliar e dos níveis do 
sinal da cinética de emissão de fluorescência foi realizada em três horários do dia (8:00, 
12:00 e 16:00) e em duas épocas, por meio de um termômetro infravermelho e fluorômetro 
portátil (Pocket PEA – Plant Efficiency Analyser, Hansatech), respectivamente. As 
medidas biométricas, como diâmetro do pseudocaule e altura foram feitas semanalmente. 
 

 
 
 
 
 

  

Figura 1. Diâmetro do pseudocaule 

 

Figura 2. Altura da planta 

 

4

5

6

7

8

V1

V2

V3

V4

1,17

1,22

1,27

1,32

1,37

1,42

1,47

1,52

V1

V2

V3

V4



248 
 

 
 
O diâmetro do pseudocaule das cultivares figura 1 no período (seco) decrescerem, somente 
a cultivar V1 (Pacovan) manteve mais tolerante a escassez de água. Já no período chuvoso 
todas as variedades apresentaram incremento em seu diâmetro, se destacando 
principalmente a cultivar V4 (Thep Maeo). De fato, Ratke et al. (2012), trabalhando com 
bananeira e adubação, verificaram diferença estatística a partir de 150 dias após o plantio. 
No primeiro período (seco), não foi verificado nenhuma alteração no desenvolvimento da 
planta figura 2, avaliado pela altura. Segundo, Feeleyet al. (2002), a variabilidade no 
regime hídrico pode alterar as taxas de crescimento da planta. A partir de janeiro de 2013 é 
possível verificar um aumento no desenvolvimento em todas as variedades estudadas. O 
conteúdo de clorofila das variedades decresceu até o mês de abril figura 3. A partir de maio 
de 2013, as cultivares em estudo, apresentaram um crescimento linear na concentração de 
clorofila, segundo Almeida et al.(2004), o conteúdo de clorofila estão relacionados ao 
crescimento e a adaptabilidade a diversos ambientes. Não foi observado diferenças 
significativas na temperatura foliar figura 4. As temperaturas ideais para o 
desenvolvimento das plantas de bananeira estão entre a faixa de 18ºC a 34ºC que 
proporciona um melhor desenvolvimento para a planta, e temperatura inferior a 15ºC 
paralisa a atividade e superior a 35ºC inibi seu desenvolvimento. A cultivar V2 atingiu 

  

Figura 3. Temperatura foliar    Figura 4. Teor de clorofila 

  

Figura 5. Relação fv/fm, período seco        Figura 6. Relação fv/fm, período chuvoso 
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valores altos de até 39,38°C no período (seco), chegando a um estado crítico de estresse. 
No período (chuvoso), somente a partir de junho que as cultivares atingiram temperaturas 
acima de 35° C. Na relação FV/FM, no período (seco) houve uma intensa variação na 
figura 5, possivelmente devido ao estresse multidimensional, como altas temperaturas e 
luminosidade, os valores saíram do padrão aceitável havendo fotoinibição. Segundo 
Bolhàr-Nordenkampf et al, (1989), a planta estar com o aparelho fotossintético 
intacto,quando a razão fv/FM varia entre 0,75 e 0,85. No período (chuvoso), as cultivares 
apresentam poucas variações figura 6, em que é possível verificar uma estabilidade a partir 
do mês de abril. A relação FV/FM se manteve no estado aceitável, não havendo 
fotoinibição. 

 
Palavras Chaves: Bananeira (Musa spp), Eficiência Fotoquímica, Fotoinibição 
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EFEITO DO TRATAMENTO DE SEMENTES COM ÁCIDO ASCÓRBICO NO 
VIGOR DE SEMENTES E PLÂNTULAS DE MILHO 
 
Orientando: Alex Silva de OLIVEIRA – bolsista BIC/FAPEMA 
Acadêmico do Curso de Agronomia - CCA/UEMA 
 
Orientador: Josiane Marlle GUISCEM 
Prof. Dr.ª do Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade CCA/UEMA 
 
Melhorar a qualidade fisiológica de um lote de sementes é fundamental para atingir 
eficiência numa agricultura moderna. Tratamentos de sementes com reguladores de 
crescimento podem aprimorar o desenvolvimento das plântulas, por isso é de grande 
importância na fase da germinação, assim como, o tratamento com ácido ascórbicona 
primeira fase da germinação. Desta maneira, este trabalho teve como objetivo estudar o 
efeito de diferentes doses de ácido ascórbico (AA) no tratamento de sementes de milho 
doce. Para tanto foram definidos sete tratamentos: T1 = 0,0g; T2= 0,005g;T3 = 0,010g; T4 
= 0,015g; T5 = 0,020g; T6 = 0,025g; T7 = 0,030g, doses estas diluídas em 100mL de água 
destilada. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com quatro 
repetições de 50 sementes em testes realizados no laboratório, e quatro repetições de 100 
sementes nos testes de campo. Foram realizados testes em laboratório (germinação em 
papel germitest e teste frio) e no campo. Foram avaliados os seguintes parâmetros: no 
laboratório - primeira contagem (PG), germinação (G), plântulas anormais (PA), sementes 
7mortas (SM), biomassa fresca (BF) eseca (BS), teor de água de plântula (TA) e índice de 
vigor de plântulas (IVP). No campo - porcentagem de emergência de plântulas (EC), índice 
de velocidade de germinação (IVGC), altura de plântulas (ALC) e biomassa fresca (BFC) e 
seca de plântulas (BSC), teor de água (TAC) e índice de vigor (IVC). Pela análise de 
variância da regressão apenas as variáveis: Sementes Mortas e biomassa fresca de plântulas 
do teste de germinação, plântulas anormais e biomassa seca de plântulas do teste frio e 
comprimento total de plântulas não apresentaram efeito significativo. O efeito das doses de 
AA sobre PG foi positivo e linear em relação às doses estudadas. Quanto à (G) a maioria 
dos tratamentos com AA proporcionaram um aumento nos valores exceto a dose de 0,005 
g AA. Em relação à quantidade de PA do teste de germinação realizado no papel germitest, 
a partir da dose 0,015 g de AA, houve uma diminuição no número de plântulas anormais. 
Já os dados de percentagemde SM do teste de germinação, apesar dos dados não 
mostrarem uma consistência em relação aos tratamentos com AA, observou-se que exceto 
a dose 0,010 g de AA, as outras doses apresentaram valores percentuais menores que a 
testemunha. ABF de plântulas não apresentou consistência nos valore. Quanto a BS das 
plântulas do teste de germinação até a 0,020g de AA apresentaram valores superiores ao da 
testemunha, OIVP do teste de germinação em laboratório, foi maior com todas as dosagens 
com AA. Todosos tratamentos com AA apresentaram maior porcentagem de germinação, 
índice de vigor, aumento na altura de plântulas, biomassa fresca no campo. Quanto ao TA 
(g) verificou-se e que houve um aumento crescente no TA na planta até a dose 0,020, e em 
seguida ocorreu uma queda no TA nas plântulas no campo, entretanto estes valores estão 
acima do da testemunha. Os valores do IV Papresentaram uma tendência linear e positiva, 
isto é, à medida que se aumentou a dose de AA aumentou-se o índice de vigor.  Os valores 
de G do teste frio apresentaram valores inferiores aos do teste de G padrão tanto no 
laboratório como no campo, porém quando comparados os valores de germinação das 
sementes tratadas aos da testemunha estas apresentaram valores superiores, sendo que até a 
dose 0,015g de AA houve um aumento crescente na germinação e após está dose houve 
queda. Em relação aos resultados da quantidade de PA do teste frio estes não apresentaram 
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consistência, isto é, houve uma grande oscilação nos valores à medida que se aumentou a 
dose de AA, porém os valores apresentados foram inferiores aos da testemunha. Quanto à 
percentagem de SM do teste frio, os tratamentos com AA proporcionaram uma menor 
percentagem de mortalidade das sementes. A quantidade de BF de plântulas do teste frio 
das sementes tratadas com AA foisuperior ao da testemunha, entretanto a BS não 
apresentou consistência nos valores em relação aos tratamentos utilizados com AA.Com os 
tratamentos com AA verificou-se que este independente da dose utilizada, estes 
proporcionaram um maior acúmulo de água pelas plântulas e maior IVP. Os resultados 
médios do comprimento total de plântulas de milho não apresentaram consistência, porém 
observou-se que as doses a 0,005 e a 0,030 g de AA foram às doses que proporcionaram 
maior índice de vigor de plântulas. Na Tabela 1 estão apresentados os valores das 
derivadas das equações estimadas cujo teste de análise de variância da regressão foram 
significativamente. Pelos resultados médios de todos os valores derivados a melhor dose 
econômica seria a de 0,021g de AA. Em vários trabalhos com ácido ascórbico, também 
observou-se que o tratamento de sementes melhorou a germinação (Burgueres et al.,2007 ; 
Stasolla; Yeung,2003). aumentou a quantidade biomassa seca de plântulas (Aml El-Saidy; 
Farouk; Abd El-Ghany et al.,2011); peso da parte aérea de plântulas, altura de plântulas e 
comprimento de raiz.Burgueres et al., 2007; Aml El-Saidy; Farouk; Abd El-Ghany et al. 
(2011),), aumentou a velocidade de germinação (Ishibashi; Iwaya-Irone,2006; BASRA et 
al., 2006; Wahid et al., 2008).A partir dos dados obtidos, verificou-se queo ácido ascórbico 
está envolvido no processo de germinação, melhorando tanto a germinação quanto o vigor 
de plântulas de milho doce, podendo assim ser utilizado no tratamento de sementes e que a 
dose máxima econômica seria a de 0,021 AA/ 100 ml de água. 
 
Tabela1. Valores das derivadas das equações estimadas cujo teste de análise de variância da 
regressão foram significativamente. 
Variável Estudada Equação R² Derivada 
BS- TGL y = -25,571x2 + 0,7007x + 0,1544 0,88 0,013 
IV- TGL y = -1214,3x2 + 66,071x + 13,78 0,89 0,027 
PG –TGC y = -17381x2 + 628,57x + 80,83 0,76 0,018 
I VG –TGC y = -5676,2x2 + 224,86x + 24,19 0,94 0,020 
ALPL –TGC y = -2323,8x2 + 122,86x + 5,94 0,93 0,026 
BF – TGC y = -3676,2x2 + 197x + 4,85 0,86 0,027 
BS- TGC y = -404,76x2 + 23,643x + 0,954 0,87 0,029 
TA – TGC y = -3256x2 + 173,05x + 3,8889 0,86 0,026 
PG – TF y = -77619x2 + 2457,1x + 30,44 0,83 0,016 
SM – TF y = 36190x2 - 1142,9x + 18,67 0,73 0,016 
BF – TF y = -295,67x2 + 10,944x + 0,4066 0,83 0,018 
TA– TF y = -307,38x2 + 11,166x + 0,2717 0,84 0,018 
IV – TF y = -9495,2x2 + 307,14x + 4,2402 0,91 0,016 
Média 0,021 
TGL = teste de germinação e vigor no laboratório, TGC =teste de germinação e vigor no campo, TF = teste frio, BS = 
biomassa seca, IV = índice de vigor de plântulas, PG = percentagem de germinação, IVG = índice de velocidade de 
germinação, ALPL = altura de plântulas, BF = biomassa fresca, teor de água na plântula,  SM = sementes mortas. 
 
Palavras-Chave: Qualidade fisiológica, germinação, reguladores de crescimento. 
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O trópico úmido brasileiro, especificamente a zona de transição entre o Semiárido e a 
Amazônia (Centro-Norte do Maranhão), apresenta solos altamente intemperizados que 
derivam, em grande parte, de rochas sedimentares, com estrutura frágil e baixa capacidade 
de retenção de cátions. As características do solo somadas ao clima quente e úmido 
refletem diretamente no sistema de agricultura que predomina na região, caracterizado pelo 
corte da vegetação e, posteriormente, pela queima da biomassa resultante que age como a 
única fonte de fertilização do solo. Dessa forma, se estabelece um ciclo vicioso onde as 
carências aumentam a pressão sobre o meio ambiente e a destruição gradativa do meio 
ambiente aumenta as carências (MOURA et al., 2009b). Diante desse cenário, buscam-se 
alternativas para os atuais agrossistemas afim de que se possa mudar o quadro de pobreza e 
degradação dos recursos naturais do estado, uma delas constitui-se no sistema de plantio 
direto na palha de leguminosas em aleias, que pode contribuir para a diminuição da coesão 
do solo, para o aumento do crescimento das raízes das plantas e para o aumento da 
disponibilidade de nutrientes (MOURA et al., 2008). Por isso, este trabalho teve como 
objetivo avaliar um agroecossistema de plantio direto sobre resíduos de diferentes 
combinações de leguminosas arbóreas quanto à capacidade de reciclagem de nutrientes, ao 
efeito sobre a eficiência do uso do nitrogênio e potássio pelas plantas de milho e à 
capacidade de aumentar a produtividade da cultura do milho. O experimento foi instalado e 
conduzido no povoado de Acampamento, no município de Brejo - MA. O clima local é do 
tipo AW’ na classificação de Köppen, ou seja, é quente e semiequatorial úmido. O solo da 
área foi classificado como ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrocoeso 
(EMBRAPA, 2006). Para a implantação do sistema de aleias foram semeadas, em fileiras 
duplas, quatro espécies de leguminosas arbóreas, duas de alta qualidade de resíduos – 
Leucaena leucocephala (leucena) e Gliricidia sepium (gliricídia) e duas espécies de baixa 
qualidade de resíduos – Clitoria fairchildiana (clitoria) e Acacia mangium (acácia). O 
espaçamento adotado foi de 4,0m entre linhas e 0,5m entre plantas.A área experimental foi 
constituída por 24 parcelas de 4m x 20m.  O delineamento experimental utilizado foi o de 
blocos ao acaso, com 4 repetições. Foram constituídos 6 tratamentos com base na 
qualidade dos resíduos: Tratamento 1: Clitoria + Gliricidia (C + G); Tratamento 2: 
Acácia + Gliricidia (A + G); Tratamento 3: Leucena + Acácia (L + A); Tratamento 4: 
Leucena + Clitoria (C + S); Tratamento 5: Leucena + Gliricidia (L + G); Tratamento 6: 
Testemunha (Test.). O milho (Zea mays L. cv. AG 1051) foi semeado com plantadeira 
manual do tipo “matraca”. A adubação química realizada no plantio foi à base de 
nitrogênio (uréia), fósforo (superfosfato triplo) e potássio (cloreto de potássio); ambos nas 
proporções de 30 kg ha-1 de N, 80 kg ha-1 de P2O5 e 30 kg ha-1 de K2O, respectivamente. A 
aplicação das leguminosas em cobertura foi realizada no mesmo dia da adubação química. 
As amostras de solo foram coletadas nas profundidades de 0-5, 5-10, 10-15 e de 15-20 cm, 
e as três repetições foram obtidas utilizando-se um Trado holandês. Para a determinação de 
K foi utilizado o fotômetro de chama. Foi determinada a capacidade de troca de cátions, a 
soma de cátions básicos, e estes foram utilizados para calcular a saturação por bases. 
Foram coletadas amostras de tecido de plantas para a análise do N e nutrientes resultantes 
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dos resíduos de leguminosas.  Para o milho, 10 plantas de cada parcela foram 
aleatoriamente selecionadas na maturação. Todos estes materiais de plantas foram secos a 
60°C durante 3 a 4 dias para se obter um peso constante. O total de concentrações de N e K 
foram determinados no milho e nas leguminosas por digestão com H2O2-H2SO4 de acordo 
com o método padrão descrito por Tedesco et al. (1995). No final da colheita a 
produtividade de grãos foi avaliada separadamente em 6 m2 de área e os rendimentos foram 
relatados com todos os valores ajustados a uma base de umidade de 145 g / kg. Os índices 
de eficiência e os dados de química e física do solo, bem como os parâmetros de 
produtividade do milho foram avaliados utilizando-se a análise de variância (ANOVA) e 
Teste de gama múltipla de Tukey (P <0,05). Os tratamentos L+A e A+G resultaram em 
maiores quantidades de biomassa, > 20 t /ha, enquanto que os outros produziram 10 t/ha. 
Além disso, a adição de resíduos de leguminosas aumentou significativamente a soma de 
cátions básicos na camada de 0-5 cm se comparados os tratamentos controle com os 
tratamentos L+C e L+A (Tabela 1). A aplicação de resíduos de leguminosas na superfície 
afetou positivamente as propriedades físicas do o solo nas camadas de 5-12 cm. Nenhum 
dos resíduos aplicados melhorou o efeito dos fertilizantes minerais sintéticos e, portanto, 
não foram diferentes em termos de eficiência agronômica do N e K (Figura 1). Por outro 
lado, a eficiência relativa do N era muito mais baixa no tratamento com resíduos de L+G 
que nos tratamentos L+A, A+G ou L+C. A maior absorção de K foi também foi alcançada 
pelo tratamento L+A que foi superior ao L+G. O valor de ERNR no tratamento L+A foi 
superior ao de todos os outros tratamentos, sendo duas vezes maior que os valores dos 
tratamentos C+G e L+G, indicando a eficiência relativa do resíduo para proporcionar N e 
K. Houve um efeito positivo na aplicação do N e K sintético sobre a produtividade do 
milho, mesmo que os resíduos das leguminosas tenham apresentado uma grande 
quantidade de N e K (Figura 2). Os resultados deste estudo demonstram que a aplicação 
de resíduos combinados aumenta o total de cátions básicos e melhora as propriedades 
físicas dos solos coesos. Estes efeitos melhoram a eficiência da aplicação de fertilizantes 
nitrogenados e potássicos em solos que tendem a endurecer e têm altas taxas de perda de N 
e K. A combinação de resíduos de alta e baixa qualidade com fertilizantes sintéticos 
aumenta o rendimento do milho.  
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O abacaxizeiro, Ananas comosos (L. Merril), pertencente à família Bromeliáceae, é uma 
frutífera cujas folhas são dispostas em roseta, o caule é curto e quando a planta atinge o 
estágio reprodutivo, alonga-se, formando na extremidade, uma inflorescência que coalesce 
e forma o fruto. A planta adulta atinge de 1m a 1,20 m de altura e 1m a 1,5 m de diâmetro, 
sendo que cada planta produz um único fruto saboroso e de aroma intenso (NASCENTE & 
COSTA, 2005). A importância socioeconômica da espécie é muito grande, pois a 
fruticultura é um ramo da agricultura absorvedor de mão de obra, que gera emprego e 
renda para inúmeras famílias. Esta frutífera é uma das mais cultivadas no mundo, e 
atualmente, segundo dados do IBGE (2010), o Brasil produziu 1.470.391 mil frutos, sendo 
que deste total, o Maranhão contribuiu com 23.684 mil. Ainda segundo dados do IBGE 
(2010), o município de São Domingos do Maranhão é o maior produtor de abacaxi do 
estado, produzindo 13.912 mil frutos, classificando-se como o 21º no ranking dos 
municípios brasileiros de maior produção. Apesar da boa representatividade de São 
Domingos do Maranhão na produção brasileira de abacaxi, um fator limitante da expansão 
da cultura no município é o aspecto fitossanitário, sendo que a fusariose, a principal doença 
do abacaxizeiro, tem causado sérios danos a abacaxicultura neste local. A fusariose é 
causada pelo fungo Fusarium subglutinans f. sp. ananas  e de acordo com Reinhardt 
(2004), pode infectar 40% das mudas, 20% das quais morrem antes de atingir a fase de 
floração. De acordo com Sousa (2010), a incidência de fusariose em São Domingos do 
Maranhão é elevada, causando perdas que chegam a 100 %, conforme a época do ano 
(período chuvoso). Como agravante, é relatada a existência comum de antigos abacaxizais 
abandonados em meio às capoeiras, contribuído como fonte de inóculo do fungo, 
resultando em maior disseminação da doença. Diante das exigências do município de São 
Domingos do Maranhão em tecnologias que minimizem os danos causados pela fusariose, 
a pesquisa se propõe a realizar um diagnóstico da situação da abacaxicultura; um 
monitoramento da fusariose do abacaxi no município de São Domingos do Maranhão; 
avaliar o comportamento produtivo e fitossanitário das cultivares de abacaxi Vitória e 
Imperial, resistentes a fusariose, e da cultivar Turiaçú, em diversificação ao cultivo da 
cultivar Pérola e difusão dos resultados nas áreas produtoras. Foi realizado o 
monitoramento em 7% da área com abacaxizeiros em São Domingos do Maranhão. Dentro 
deste percentual foi visitado um cultivo em estagio vegetativo no povoado Conduru e um 
estagio reprodutivo no povoado Inhuma, já com frutos formados.  A área com frutos 
totalizou 10.000 m² e a área em vegetação 700.000 m². Na área em estágio reprodutivo 
foram observadas 500 plantas seguindo o caminhamento em zig zag por todo o talhão 
perfazendo 10 pontos. Em cada ponto eram observadas 50 plantas na mesma linha de 
plantio. O mesmo foi feito na área em estágio vegetativo, porém foram obervadas 1000 
plantas em 20 pontos (figura 1). Amostras de plantas com sintomas da fusariose foram 
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coletadas e levadas para análises fitopatológicas em laboratório no intuito de identificação 
também de outras doenças. Na área de abacaxizeiros em estágio vegetativo, situada no 
povoado Condurú (figura 2), com aproximadamente dez meses após o plantio, o grau de 
infecção pela fusariose causada pelo fungo F. subgutinans fs ananas alcançou o percentual 
de 1,3%. As plantas identificadas com fusariose apresentavam-se pequenas e com 
conformação diferente das demais sadias. Já na área de abacaxizeiros frutificados, o grau 
de infecção alcançou o nível de 82,6%, incluindo sintomas tanto nos frutos quanto nos 
filhotes. Neste plantio, os frutos ainda não estavam maduros ao ponto do fungo danificá-lo, 
sendo que em muitas plantas os sintomas foram identificados nos filhotes. Os resultados 
das análises das plantas amostradas em campo foram positivos no tocante à presença do 
fungo causador da Fusariose nas áreas já amostradas, apresentando altos índices de 
contaminação. Com este levantamento da situação atual do gral de infecção dos 
abacaxizais deste município comprova-se a necessidade de introdução das cultivares 
resistentes à fusariose previsto neste projeto. A continuidade da pesquisa está na 
dependência da liberação de verbas do BNB, para aquisição e introdução das mudas em 
São Domingos do Maranhão. 
 
 

 
Figura 1. Metodologia para áreas até 5 hectares em azul e maiores que 5 hectares em 
vermelho.  
 
 

 
Figura 02. Área de abacaxizeiro em estágio vegetativo no povoado Conduru em São 
Domingos do Maranhão.  
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A fruticultura brasileira vem se expandido com saldos positivos crescentes e impacto 
favorável na economia do país (SEBRAE, 2010), e todo esse potencial vem sendo 
constantemente ameaçado por pragas e doenças que, encontrando condições favoráveis ao 
seu desenvolvimento, causam grandes prejuízos, e as cochonilhas têm sido mencionadas 
como praga potencial. No Maranhão, têm-se apenas relatos da ocorrência desses insetos 
em fruteiras e hortaliças, mas não existem dados registrados na literatura sobre as espécies 
de cochonilhas que ocorrem no Estado. Neste contexto, o estudo dos Coccóideos em 
fruteiras, além de contribuir para o conhecimento da entomofauna, fornecerá aos 
pesquisadores e agricultores maranhense subsídios para implantação de programas de 
manejo com estratégias sustentáveis de controle dessa praga. Assim, objetivou-se estudar a 
biodiversidade desses insetos em cinco espécies frutíferas em São Luís (MA). A pesquisa 
foi realizada na Fazenda Escola da Universidade Estadual do Maranhão, Campus de São 
Luís (MA), em cinco espécies frutíferas: cajueiro anão precoce (A. occidentale L. var. 
nanum), citros (Citrus spp.), coqueiro anão (C. nucifera L.), cupuaçu (T. grandiflorum) e 
mangueira (M. indica L.). Em cada cultura, foram amostradas 10 plantas, selecionadas ao 
acaso por meio de um caminhamento em zigue-zague, coletando-se folhas por planta. As 
coletas foram realizadas quinzenalmente no período de agosto/2012 a dezembro/ 2013, 
totalizando 23 coletas. Os materiais coletados foram conduzidos ao Laboratório de 
Entomologia da Universidade Estadual do Maranhão para contagem e identificação das 
famílias de cochonilhas usando microscópio estereoscópico Stemi DV4, baseada na 
comparação de dados disponíveis na literatura. Análises de variância para medidas 
repetidas com soma de quadrados tipo I (sequencial) seguidas de teste de Tukey (5% de 
probabilidade) utilizando-se o programa Statistica 8.0 (StatSoft Inc 1984-2007). Todos os 
dados foram testados para normalidade e transformados usando-se log (x+1) sempre que 
necessário. Os gráficos foram feitos com o programa Sigmaplot 10.0 (Systat Softwar Inc 
2006). Foram identificados nas cinco fruteiras estudadas, 19 morfoespécies distribuídas em 
seis famílias (Ortheziidae, Margarodidae, Coccidae, Diaspididae, Asterolecaniidae e 
Pseudococcidae), sendo 7.172 no Citrus, 5.447 no coqueiro, 2.822 na manga, 1.881 no 
cupuaçu, e 1.030 no cajueiro. Para flutuação na abundancia de cochonilhas, constatou-se 
que houve diferença significativa (F4,43=14,653; p=0,00000) sendo que a cultura de Citrus 
apresentou maior índice de flutuação da espécie (Figura 1), pois devido sua capacidade de 
adaptação aos mais diversos habitats e por sua ampla distribuição geográfica, estes insetos 
estão presentes em diferentes sistemas de manejo (MOLINA, 2007). Para flutuação da 
abundancia de famílias de cochonilhas, observou-se que a família Orthezeiidae apresentou 
o maior indice de flutuação (figura 2). No entanto, apesar do avanço tecnológico do 
agronegócio da região Nordeste, muitos pequenos e médios produtores detêm a maioria 
das áreas plantadas e que grande parte destes desconhecem ou não utilizam técnicas de 
controle integrado de pragas. Além disso, a ausência de registro de produtos comerciais 
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específicos para a maioria das fruteiras e plantas ornamentais tem contribuído para a 
disseminação dessa praga (CARVALHO, 2006). Na figura 3, verificou-se que houve maior 
ocorrência de cochonilhas no período seco, enquanto que no período chuvoso houve um 
decréscimo. Apesar desses insetos serrem encontrados praticamente em todos os meses do 
ano, é no período mais seco que ocorrem as maiores infestações da praga. Além disso, a 
ocorrência de chuvas sobre os insetos pode atuar como fator de mortalidade em ovos e 
larvas (BACCI, 2006), pois durante o período chuvoso a mortalidade de cochonilhas por 
chuva ocorre em função do impacto de suas gotas sobre os ovos e ninfas, e durante as 
chuvas algumas massas de ovos perdem sua camada cerosa, e com a ausência desta 
proteção, partes desses ovos foram ressecadas pela radiação solar, enquanto que os ovos e 
as ninfas que ficaram expostos diretamente a radiação solar na superfície da folha foram 
mortos por desidratação (SILVA, 2011). Portanto, foram identificadas seis famílias e 19 
morfoespécies. A maior abundância de cochonilhas ocorreu na cultura de Citrus e a 
morfoespécie Orthezeiidae sp. apareceu em todas as culturas estudadas. Na cultura de 
Citrus a Orthezeiidae sp. apresentou maior abundância, na cultura da manga foi a 
Coccidae sp1, no coqueiro e cupuaçu foi a Pseudococcidae sp e no caju a Diaspididae sp1.  
O período seco apresentou as maiores ocorrências de cochonilhas.  
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Figura 3. Flutuação na abundância de cochonilhas por época de coleta. 
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Prof. Dr. da Universidade Estadual do Maranhão 
 
No Maranhão a prática mais comum de cultivo é a agricultura itinerante de corte e queima, 
conhecida como roça de toco. Essa prática tem contribuído para degradação ambiental 
devido ao aumento da demanda por áreas agricultáveis acompanhadas pelo crescimento da 
população que provocam queimadas sucessivas em tempos de pousio cada vez mais curtos, 
diminuindo assim as espécies mais sensíveis e predominância das mais resistentes. O corte 
e carbonização in-situ da biomassa da vegetação secundária de pousio (‘slashand char’) 
pode ser uma alternativa promissora à agricultura de corte e queima (LEHMANN et al., 
2006). GLASER et al., (2001) aborda que o carbono preto é a matéria prima da “terra preta 
de índio’ em solos da Amazônia e mostrou que os materiais carbonizados (combustão 
incompleta de material orgânico) são responsáveis pela manutenção dos altos níveis de 
matéria orgânica nestes solos. A incorporação deste carvão no solo pode apresentar muitas 
finalidades como melhoria das propriedades químicas, físicas e biológicas do solo 
(GLASER et al., 2002; LEHMANN et al., 2003; LEHMANN e RONDON, 2005). Os 
objetivos deste trabalho é estimar a eficiência de queima em capoeiras de diferente 
composição e idade; Quantificar a composição do material residual após a queima (carvão, 
cinzas, material parcialmente ou não carbonizado) em dependência da intensidade de 
queima; Estimar as entradas de carbono preto pelas queimadas freqüentes na região. Foram 
encontradas três áreas de capoeiras (vegetação secundária) recém-derrubadas situadas em 
comunidades rurais em Arari e na comunidade de Quebra-pote na zona rural de São Luís. 
foram distribuídos 4 quadrantes nas capoeiras, todos apresentando 9 m² (3 x 3 m) cada, 
demarcados com ferros e subseqüente foi estimada a biomassa contida. Após a queima foi 
feita a catação do material fino, nos mesmos 1 x 1m sub-quadrantes de cada quadrante, 
retirado do solo com pinceis. Nos quadrantes de 3 x 3 metros de tamanho foi feita a 
catação de todos os troncos remanescentes. Foi feito o processamento do material fino 
acolhido (cinzas e material carbonizado), Separando-se via peneiração Os troncos 
parcialmente queimados foi feito a raspagem do carvão contido nestes troncos. Foi feito a 
decantação com o material fino e colocado em HCl 3/mol/L concentrado e aguardado por 1 
hora para que fosse feito a eliminação do material orgânico ainda contido nestas frações. A 
distribuição dos dados de todas as variáveis foi verificada visualmente via histogramas e 
estatisticamente via testes Kolmogorov-Smirnow e Lilliefor´s. Os resultados para redução 
de palmeiras nas três capoeiras assemelham-se, pois em todos chegam próximos a 100% e 
Para os troncos de árvore houve na capoeira Arari 1 uma significativa diferença, pois a 
mínima foi de -100% e máxima de 50%, provavelmente devido a maior quantidade de 
troncos após queima, pois estes hipoteticamente dividiram-se em vários pedaços. Nas 
outras capoeiras não houve diferenças significativas (Fig. 1). A redução de biomassa para 
palmeira obtiveram resultados semelhantes, tendo uma média entre 99 e 100, portanto a 
redução de biomassa devido a queima para palmeiras de babaçu foi de 100%. Para os 
troncos de árvores a redução variou entre 86% mínima e máxima de 99% no geral (Fig. 2). 
A redução da biomassa para troncos lenhosos foi de 86 a 99%, comparada com a biomassa 
original medido aqui em Mg/ha (tonelada por hectare) (Fig. 3) e a redução da biomassa 



263 
 

para palmeiras de babaçu, foi de 99,1% a 100% no geral, comparada com a biomassa 
original Mg/há (Fig. 4). O total para eficiência de queima de acordo com a redução de 
biomassa e de redução de troncos e palmeiras teve uma media de 97,5% para as capoeiras 
em geral. Este trabalho aperfeiçoou as bases metodológicas já estabelecidas antes. Gerou 
resultados de eficiência de queima com um significativo grau de certeza, sendo que os 
resultados estão de acordo com os estabelecidos na literatura. 
 

 
 
Palavras-chave: Biomassa; cinzas; dióxido de carbono. 
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Figura 1. Percentagem de redução de troncos de árvore e palmeiras depois da queima 
nas três capoeiras, Arari 1, Arari 2 e Quebra pote e Figura 2. Percentagem de 
redução da biomassa nas três capoeiras levando em consideração a redução da 
quantidade de palmeira e troncos de árvores. 
 

Figura 3. Redução da biomassa de troncos lenhosos em relação com a biomassa antes 
da queima e Figura 4. Redução da biomassa de palmeiras de babaçu em relação com a 
biomassa antes da queima. 
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A Diarreia Viral Bovina (BVD) é uma das doenças virais mais importantes dos bovinos 
(VOGEL et al; 2001), apresentando distribuição mundial, sendo a prevalência desta 
enfermidade na regional da ilha de São Luís-MA de 67,5%  (CHAVES et al, 2012). É 
causada por um RNA vírus da família Flaviridae, gênero Pestivirus., espécies BVD-1 e 
BVD-2 e biotipos citopatogênico (CP) e não-citopatogênico (NCP) (CHAVES et al, 2012). 
A infecção de fêmeas prenhes soronegativas é seguida de transmissão transplacentária do 
vírus ao feto ou embrião, apresentando diferentes consequências dependendo do momento 
gestacional, do biótipo (CP/NCP) e da cepa do vírus (FLORES & CHUCH, 2007). Quando 
esta infecção ocorre com amostras do biótipo NCP entre os dias 45 e 125 de gestação 
frequentemente resulta no nasciment de bezerros imunotolerantes e persistentemente 
infectados (PI) com o vírus. Dentro do rebanho positivo para o BVDV os animais PI 
representam aproximadamente de 2 a 5% da população, sendo os maiores disseminadores 
do vírus dentro da população bovina (VAN OIRSCHOT, 1998). Estes animais representam 
o ponto-chave da epidemiologia da infecção pela sua importância na perpetuação e 
disseminação do vírus (FLORES, 2003); sendo medidas essenciais para a prevenção e 
controle desta enfermidade, a identificação e remoção de bovinos PI. Desta forma o 
presente trabalho objetivou Identificar animais persistentemente infectados (PI) pelo 
BVDV em rebanhos de bovino leiteiro não vacinado, criado em regime semi-intensivo na 
bacia leiteira da ilha de São Luís, Maranhão. Coletou-se 160 amostras de soro sangüíneo, 
pertencentes a 16 rebanhos de quatro municípios (São Luís, São José de Ribamar, Paço do 
Lumiar e Raposa) da bacia leiteira da ilha de São Luís estado do Maranhão. As amostras 
foram provenientes de fêmeas bovinas leiteiras provenientes de propriedades com regime 
de produção semi-intensivo sem vacinação previa contra o BVD e apresentando ou não 
sinais clínicos de infecção pelo vírus da BVD. O tamanho da amostra que foi coletada 
seguiu o recomendado pelo CENTRO PANAMERICANO DE ZOONOSES. Para 
identificação de animais persistentemente (PI) foi realizada mediante a técnica de ELISA-
direta conforme descrito por Chu (1985) e Howard et al. (19985) utilizando o Kit 
comercial IDEXX BVDV Ag/Serum Plus  para detecção de antígenos. Foi empregado para 
os dados de frequência estatística descritiva simples tendo como base valores absolutos e 
relativos. Os dados obtidos neste estudo demonstram que dos 160 animais testados nenhum 
animal foi reagente ao BVDV, apresentando resultado semelhante ao de Duong et al 
(2008) que não identificaram animais PI reagentes em rebanhos no sul do Vietnam. O 
resultado deste trabalho difere da literatura disponível, uma vez que afirmam que o índice 
de prevalência de animais PI na população bovina mundial oscila entre 0,2% e 7,1% 
(HOAR et al, 2007). Oliveira et al. (1996) realizaram o primeiro estudo sobre animais PI 
no Brasil, mostrando uma frequência de 1,2%. De acordo com Brock (2003), índices 
elevados de animais PI são esperados quanto maior for a frequência de soropositividade 
dos animais na população. Porém essa afirmativa difere aos resultados encontrados nesse 
trabalho e aos de Duong et al. (2008), que não detectaram animais PI mesmo diante dos 
elevados índices de soropositividade para BVDV.O fato de não terem sido amostrados no 



267 
 

estudo animais com infecção persistente, pode ter como justificativas: baixa prevalência de 
animais PI nos rebanhos onde foram realizadas as colheitas, baixa prevalência de animais 
PI nos rebanhos da regional de estudo e no estado do Maranhão, número reduzido de 
rebanhos amostrados e poucas amostras testadas por rebanho. A validade dos resultados 
obtidos por meio do teste ELISA utilizado foi garantida a cada ensaio, seguindo as 
especificações do fabricante, assegurando a confiabilidade das leituras obtidas e das 
conclusões delas retiradas. De acordo com os resultados deste trabalho, conclui-se que na 
regional da Ilha de São Luís-MA, mesmo apresentando uma elevada prevalência para 
BVDV, não apresentou animais persistentemente infectados para BVDV. Faz-se 
necessários novos estudo com maior número de rebanhos e animais amostrados. 
 
Palavras-chave: Tuberculinização. Baixada. Bubalino. 
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A existência de uma demanda dos criadores por produtos oriundos de sistemas ecológicos 
e com garantia de ausência de resíduos faz emergir a busca por métodos alternativos de 
controle parasitário (BIANHIN E CATTO 2009). Nesse contexto, o presente estudo teve 
como objetivo avaliar in vitro a eficácia anti-helmíntica de Extratos Botânicos Aquosos 
(EBA) e óleo de vegetais: Capim-açu (Digitaria insularis) e Andiroba (Carapa 
guianensis), em equinos do grupamento racial “cavalo baixadeiro” naturalmente 
parasitados, da Baixada Maranhense. Os extratos foram processados no Laboratório de 
Nutrição Animal/Curso de Zootecnia/CCA/Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). 
Exames coproparasitológicos foram realizados nos laboratórios da Fazenda Escola de São 
Bento e Laboratório de Parasitologia/UEMA. As folhas de Capim-açu foram coletadas no 
município de São Bento (Fig. 1), e registradas em excicata nº 4010 no Herbário Rosa 
Mochel/UEMA. Secagem das folhas em temperatura ambiente seguida de desidratação em 
estufa, triturada para obtenção do pó. No laboratório realizou-se a preparação da solução 
mãe do EBA-Capim-açu na concentração de 0,125g/mL (100%), seguida da posterior 
diluição em parcelas de 0,0625g/mL (50%), 0,03125 (25%) e 0,00625 (5%). O óleo de 
Andiroba foi obtido junto aos criadores (Fig. 1), e para aumentar a solubilidade em meio 
aquoso foi emulsificado em Hexano P.A e Tween 80, obtendo-se as concentrações para o 
Hexano e Tween 80 (5µl/mL (0,5%); 7,4µl/mL (0,74%); 0,47µl/mL (0,95%), 
respectivamente) e o óleo de Andiroba (500µl/mL (50%); 259,2µl/mL (25%); 47,6µl/mL 
(0,5%), respectivamente, em cada solução emulsificada. As amostras de fezes foram 
coletadas de equinos “grupamento racial baixadeiro” naturalmente infectados e não 
vermifugados, por um período de seis meses. As amostras de fezes foram processadas 
pelas técnicas de Willis-Mollay (1921) e Gordon Whitlock (1939) modificada, ovos por 
grama de fezes (OPG). O cultivo de larvas (LL) foi padronizado a partir de 1000 OPG pelo 
método de Robert O’ Sulivan (1950).  

 
 

O teste de desenvolvimento larvar foi realizado em triplicata, através do método de Roberts 
O’Sullivan (1950), para cada concentração dos EBA-Capim-açu e EBA-Andiroba, sendo: 
4g de fezes, 4g de serragem esterilizada e 4mL dos extratos a serem testado, incubados 

 
Figura 1 – Vegetais e óleos utilizados: Capim-açu no período chuvoso (A) e de estiagem (B) na 
Baixada Maranhense; Óleo de Andiroba (C). 

A B C 
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Tabela 1 - Eficácia do EBA das folhas do Capim-açu desidratado, em cultivos de larvas de 
helmintos gastrintestinais de equinos do grupamento racial “Cavalo Baixadeiro”, da região da 
Baixada Maranhense, nas concentrações de 0,0625; 0,03125 e 0,00625g/mL. 

 

Concentração (g/mL) 
EFICÁCIA 

(%) 

0,0625 96,05 
0,03125 93,63 
0,00625 92,11 

CP* 0,033 - 
CN* - 

CP*= controle positivo (Albendazol 5%) (µl/mL) CN*= controle negativo= média larvas 329,75±27,6 

Tabela 2 - Eficácia de EBA do óleo da Andiroba com uso do emulsificador Hexano a 1%, em 
cultivos de larvas de helmintos gastrintestinais de equinos do grupamento racial “Cavalo Baixadeiro”, 
da Baixada Maranhense, nas concentrações de 500; 259 e 47,6µl/mL. 

 
Concentração  

(µl/mL) 
Eficácia  

(%) 

500 51,27 

259 44,45 

47,6 85,01 

CP* 0,033 100 

CP* [He] 100 77,55 

CP* [Tw] 100 52,63 
CN* - 

CN*= controle negativo= media larvas 62,66±24,0; CP*= controle positivo (Albendazol 5%);  CP* 
[He] = Hexano (1%); CP* [Tw] = Tween (1%). 

 
 

durante sete dias, identificação das larvas ativas, lentas e mortas. O controle negativo (CN) 
foi tratado com água destilada e o positivo (CP) com uma formulação a base de 
Albendazol a 5%. A eficácia foi calculada, utilizando-se a fórmula matemática: (L3 grupo 
controle negativo - L3 grupo tratado) / L3 grupo controle negativo x 100 (Le JAMBRÉ, 
1973). Considerou-se a eficácia de mortalidade larval acima de 95% (BRASIL, 1990). A 
análise estatística foi realizada pela ANOVA e as médias comparadas pelo teste de 
Tuckey-Kramer, considerando-se a probabilidade de 5%, erro Tipo 1 (SERRA-FREIRE, 
2002). A eficácia do EBA-Capim-açu foi de 96,05% para a concentração de 0,0625g/mL 
(50%), com mortalidade média de larvas 46,75±13,42 (27 – 57). Para o CP a droga 
utilizada apresentou 100% de mortalidade e o CN com média de larvas vivas de 329,75 ± 
27,649 e variação de 295 – 411 (Tabela 1). Quando se comparou as concentrações do 
EBA-Capim-açu de 0,0625g/mL (50%) e 0,00625g/mL (5%) houve diferença significativa 
para as larvas (ativas) (P<0,05). Para as larvas (lentas) ocorreu diferença estatística 
significativa em todas as concentrações testadas (P<0,01). Entretanto, as larvas (mortas) na 
concentração de 0,0625g/mL (50%) diferiram de 0,03125g/mL (25%) e este também 
apresentou diferença estatística, quando comparado com 0,00625g/mL (5%) (P<0,001, 
respectivamente). Ao correlacionar as médias dentre cada concentração testada observou-
se que na concentração de 0,0625g/mL (50%) houve diferença estatística significativa 
entre as larvas (ativas x mortas) e (lentas x mortas) (P<0,001), respectivamente.  
 

 
 
 
 

 
 

Analisando-se a redução obtida a partir do extrato a base de Andiroba com o emulsificador 
Hexano (1%), observou-se que não houve eficácia quando se utilizou às concentrações de 
500; 259 e 47,6µl/mL. No entanto, o CP apresentou 100% de mortalidade larval, enquanto 
CN apresentou 100% de larvas infectantes viáveis (Tabela 2). Quando se utilizou o Tween 
80 (1%) foi observada eficácia acima de 95% para a diluição de 500µl/mL, indicando que 
a ação emulsificante do Tween 80 potencializou a atividade da Andiroba, (Tabela 3). 
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O uso do emulsificador Hexano (1%) + EBA-Andiroba, na concentração teste de 500 
µl/mL quando se comparou as larvas (ativas x lentas x mortas) houve diferença estatística 
significativa, onde as larvas-ativas foram superiores as demais (P<0,001), as LL-lentas não 
diferiram em relação às LL-mortas (P>0,05); o mesmo evento ocorreu para as 
concentrações de 259 µl/mL e 47,6 µl/mL, respectivamente. O uso do emulsificador 
Tween 80 (1%) + EBA-Andiroba, em todas as concentrações testadas, assim como os 
controles CP e CN, quando se comparou as larvas (ativas x lentas x mortas) não diferiram 
significativamente (P>0,05). Quando se comparou dentre as concentrações de LL-ativas, 
na concentração de 500µl/mL x 259µl/mL e o controle CP [He (1%)] não ocorreu 
diferença significativa (P>0,05). Para a concentração de 259µl/mL x 47,6µl/mL e o 
controle CN apresentaram diferença estatística significativa (P<0,001, respectivamente). 
Em 47,6µl/mL não houve diferença significativa quando comparado ao CN (P>0,05). A 
comparação dentre os controle CP [He (1%)] x controle CN (P<0,001); assim como o CP 
(Tw) x CN com diferença significativa (P<0,01). 
 
Palavras chave: Capim-açu; Andiroba; cavalo baixadeiro. 
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Tabela 3 - Eficácia de EBA do óleo da Andiroba com uso do emulsificador Tween 80 (1%), em 
cultivos de larvas de helmintos gastrintestinais de equinos do grupamento racial “Cavalo Baixadeiro”, 
da Baixada Maranhense, nas concentrações de 500; 259 e 47,6µl/mL. 

 
Concentração  

(µl/mL) 
Eficácia 

(%) 
500 97,6 
259 83,06 

47,6 51,79 

CP* 0,033 100 

CP* [He] 100 77,55 

CP* [Tw] 100 52,63 
CN* - 

CN*= controle negativo= media larvas 62,66±24,0; CP* = controle positivo (Albendazol 5%); CP* 
[He] = Hexano (1%); CP* [Tw] = Tween (1%). 
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O cavalo “baixadeiro” apresenta pequeno porte, pelagem predominantemente tordilha e 
castanha e é dotado de grande rusticidade e boa capacidade de adaptação aos campos 
alagados da baixada maranhense. Estima-se que a população de eqüinos tipicamente 
“baixadeiro” esteja em torno de 4 mil exemplares, os quais influenciam de maneira 
marcante as condições sócio-econômicas dos habitantes da região (SERRA, 2004), uma 
vez que são importantes como meio de transporte e muito utilizados na lida com o gado. A 
avaliação clínica dos animais, quanto à presença de enfermidades, exige, em muitas 
situações, além do exame físico, o emprego de provas laboratoriais complementares. 
Todavia, para que se possa usar em sua plenitude o resultado de tais análises, faz-se 
necessário dispor de valores de referência da região e para a população em particular, uma 
vez que os dados obtidos em outros países podem não ser aplicáveis às nossas condições, 
devido às diferenças raciais, climáticas, manejos e metodologias utilizadas pelos 
pesquisadores (GONZALÉZ & SCHEFFER, 2002; MUNDIM, 2008). Dentre os fatores 
causadores de variação hematológica e bioquímica, merecem destaque aqueles 
relacionados à raça, sendo encontradas na literatura brasileira, poucas publicações a 
respeitoda real influência do fator racial sobre os elementos sanguíneos de interesse clínico 
(SOUZA, 1997). O conhecimento do perfil hematológico dos cavalos baixadeiros, além de 
facilitar o exame clínico veterinário, também possibilita uma comparação deste com outras 
raças e estabelecediferenças entre os animais sadios e os acometidos por enfermidades 
como Mormo e AIE, sendo, portanto, útil para a interpretação dos achados clínicos e para o 
auxílio ao diagnóstico de enfermidades. O estudo foi realizado em seis dos 21 municípios 
da região da Baixada Maranhense, escolhidos através de sorteio, os quais foram: 
Anajatuba, Arari, Matinha, Pinheiro, Viana e São João Batista. Examinou-se 231 amostras 
de sangue de animais clinicamente sadios, machos e fêmeas, com idade variando entre sete 
meses e 10 anos, todos com características fenotípicas que os identifiquem como cavalo 
baixadeiro, de acordo com as descrições de Serra, 2004. Destas, 56 (24,24%) foram 
reagentes para AIE e2 (0,86%) para mormo. Os valores hematológicos obtidos do cavalo 
baixadeiro foram, em geral, He = 5,86 ± 1,05 x 106/μL, VG = 32,21 ± 7,89 %, Hb = 13,35 
± 1,97 g/dL, VGM = 54,50 ± 6,90fl, CHGM = 42,93 ± 7,52%, Plaquetas = 492,42 ± 
159,77x 103/μL, leucócitos = 12,87 ± 2,77 x 10³/μL, neutrófilos segmentados = 5,57 x 
10³/μL, linfócitos = 6,60 x 10³/μL, monócitos = 0,20 x10³/μL; eosinófilos = 0,59 x10³/μL e 
proteínas totais: 8,16 ± 0,57g/dL, o que difere do cavalo crioulo, brasileiro de hipismo e do 
pantaneiro que possuem médias de hemácias e VG superiores ao cavalo baixadeiro, porém 
valores mais baixos para hemoglobina, de acordo com trabalhos realizados por Ribeiro et 
al (2008) e Lacerda et al (2006). Já o cavalo da raça puruca, segundo estudo de Everton et 
al (2011), apresentou valores de hemácias semelhantes ao cavalo baixadeiro.Quanto aos 
valores leucocitários, das raças já citadas somente o cavalo da raça Puruca apresentou 
médias superiores ao cavalo baixadeiro na contagem total de leucócitos.No presenteestudo 
não foram observadas diferenças significativas dos achados hematológicos entre os 
animais positivos e negativos para as doenças infecciosas analisadas, exceto na contagem 
de plaquetas e concentração de hemoglobina, que se mostraram mais baixas entre os 
animais soropositivos para AIE.As fêmeas apresentaram VGM e Hb superiores aos 
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Figura 2. Processamento laboratorial das 
amostras. 

Figura 1. Coleta sanguínea por venopunção 
jugular de equinos 

machos. Quanto à idade, os animais foram reunidos em 4 grupos I- até 1 ano, II- de 1 a 2 
anos, III- de 2 a 4 anos e IV- acima de 4 anos. Detectou-se diferença significativa entre o 
grupo III em relações aos demais, onde os animais que possuíam de 2 a 4 anos 
apresentaram médias superiores para hemácias, VG, Hb e VGM. Desta forma, concluiu-se 
que o cavalo baixadeirocom Anemia Infecciosa Equina em sua fase crônica, assintomática, 
não apresenta alterações marcantes quanto aos parâmetros hematológicos. Este grupamento 
racial possui semelhança hematológica a outras raças nativas criadas no Brasil, o que 
favorece a interpretação desses exames. 

 

 
 

Palavras-chave: equino, baixada maranhense, hematologia. 
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A leptospirose é uma doença infectocontagiosa causada por espécies patogênicas de 
bactérias da classe Eubacteriales, ordem Sporichaeltales, família Leptospiracea do gênero 
Leptospiraspp, que infectam todas as espécies, inclusive, o homem (OIE, 2006).Podendo 
causar graves problemas para saúde animal, pois se reflete em queda de produção, 
abortamentos, nascimento de crias fracas, natimortos e elevadas perdas econômicas com o 
tratamento dos doentes, além de representar sério risco para a saúde humana.(FIOCRUZ, 
2005).O presente estudo objetivou determinar a prevalência da leptospirose bovinas na 
bacias leiteiras das regionais de Bacabal e São Luís, Maranhão, bem como detectar o 
sorovar predominante e identificar os fatores de risco associados a esta infecção. A 
amostragem foi delineada para a determinação da prevalência de propriedades positivas e 
animais sororeagente para leptospirose. Foram analisadas 270 amostras de soro sanguíneo 
de fêmeas com idade ≥ 24 meses distribuídas em 27 propriedades, provenientes dos 
municípios de Bacabal, Bom Lugar, Lago verde, Olho D’Água das Cunhãs, São Luís 
Gonzaga Paço do Lumiar, Raposa, São José de Ribamar e São Luís. Na ocasião da 
colheitas das amostras foi aplicado questionário epidemiológico por propriedade.  Para o 
diagnóstico sorológico foi utilizada a prova de Soroaglutinação Microscópica (SAM), 
como demonstrado na (figura 1), empregando 24 sorovares de Leptospirainterrrogans. 
como antígenos, como observado na (Tabela 1).Das 270 amostras analisadas 100% 
apresentaram anticorpos anti-Leptospirainterrogans, onde houve pelo menos um animal 
reagente por rebanho estudado. O sorovar mais frequente foi o Patoc (95,3%). Os 
municípios que apresentaram as maiores frequência de animais sororeagentes para o 
sorovarPatoc, foram Bacabal (100%) e Lago Verde (100%). Os títulos finais das reações 
de aglutinação ocorreram até a diluição de 1:800 (52,67%).  Aquisição de animais, o 
abortamento nos últimos 12 mesese vacinação contra Leptospirose foram identificados 
como fatores de risco para a doença. Figueiredo et al. (2009) em 22 municípios de Mato 
Grosso do Sul, de 90,4%, por Homem et al. (2001) no município de Uruará, Pará, de 97%, 
Aguiar et al. (2006), no município de Monte Negro, Rondônia, de 95,3% e por Santos et 
al., (1988), no município de São Luís, Maranhão, de 94%. Entretanto, discordam dos 
citados por Silva et al. (2012), no estado do Maranhão, onde estudando 4.832 fêmeas 
bovinas, oriundas de IV circuitos, obteve uma prevalência de 35,94 %, por Hashimoto et 
al. (2012) na região centro-sul do Paraná e Oliveira (2008) na Bahia, os quais encontraram 
respectivamente 66,06% e 45,4% dos bovinos sororeagentes para Leptospirasp.Os 
resultados demonstram que a leptospirose bovina encontra-se presente em todos os 
municípios estudados, com alta prevalência, tanto em animais como em rebanhos. 
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Figura 1 Teste de Soroaglutinação Microscópica. a) meio de líquido de EMJH; b) meio 
de semissólido de FLETCHER; c) diluição de Soro testado + antígenos (1:100) em placas 
de porcelana escavadas; d) distribuição das gotas (0,05ml) na lâmina fosca; e) leitura em 
microscópico de campo escuro; f) reação de aglutinação de Leptospirainterrogans. 
 

 
Palavras chave: Leptospirainterrogans, anticorpos, SAM. 
 

Tabela 1 Distribuição dos 24 sorovares utilizados na prova de Soroaglutinação Microscópica 
(SAM) 

 

LEPTOSPIRA INTERROGANS 
24 SOROVARES 

1A L. Australlis 5 L .Canícola 10A L. Compenahgue 15A L. Hadjo 
1B L. Brastilava 5F L. Sentot 10B L. 

Icterohemorragiae 
15B L. Wolff 

2A L. 
Autuminallis 

6 L. Whitcombi 11 L. Javanica 16 L. 
Shermani 

2B L. Butembo 7 L. Cynope 12 L. Panamá 17 L 
Taransovi 

3 L .Castelone 8 L. 
Grippotyphosa 

13A L. Pomona 18 L. 
Adamanda 

4A L .Batavae 9 L. 
Hebdomadis 

14 L. Pyrogenes 20 L. Patoc 

a
 

b
 

c
 

d
 

e
 

f
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A leptospirose é uma doença infectocontagiosa causada por espécies patogênicas de 
bactérias da classe Eubacteriales, ordem Spirochaetales, família Leptospiracea, gênero 
Leptospira. Os principais fatores na transmissão da enfermidade são a eliminação da 
bactéria pela urina dos hospedeiros naturais e a persistência da mesma no ambiente em 
condições favoráveis, podendo infectar diversas espécies animais, inclusive o homem 
(OIE, 2010). Atualmente há uma grande preocupação com as doenças infecciosas que 
interferem na reprodução, pois estas representam grandes percas econômicas para a 
bovinocultura leiteira, sendo a leptospirose uma das mais importantes, ocasionando 
principalmente abortamentos e quedas na produção leiteira (MARQUES, 2008).Os 
inquéritos sorológicos realizados em bovinos no ano de 1980, no Brasil, acusavam 
percentuais de animais reatores positivos para a Leptospira sp. da ordem de 15 a 18%. No 
entanto, as investigações mais recentes demonstraram que nos últimos anos esta situação 
apresentou sensível modificação com elevação nos percentuais de animais sororeagentes 
para a faixa de 50 a 90% (ALVES et al., 2002; OLIVEIRA, 2008). O Maranhão ocupa 
hoje o 16º lugar em produção leiteira nacional, apresenta uma carência de levantamentos 
sorológicos de doenças infecciosas em bovinos, além de não dispor de um sistema de 
defesa sanitária animal eficiente, o que tem sido um fator limitante para a exportação de 
carne para outros estados e para o exterior. Neste contexto encontra-se a regional de 
Pedreiras, caracterizada por possuir um efetivo bovino bastante significativo dentro da 
exploração leiteira do estado do Maranhão, tornando o estudo de grande importância na 
busca de informações que possam reduzir os prejuízos econômicos causados por essa 
doença tanto na saúde pública, quanto na saúde animal. A regional de Pedreiras apresenta 
uma área de unidade territorial de 948.295 km² e possui um efetivo bovino de 399.657 
cabeças. O estudo abrangeu os municípios de Bernardo do Mearim, Igarapé Grande, Lago 
da Pedra, Lima Campos, Pedreiras, Poção de Pedras e Trizidela do Vale. As propriedades 
trabalhadas foram escolhidas de forma aleatória simples através de sorteios, de modo que 
foram avaliadas 5 propriedades por município, sendo coletadas 6 amostras de sangue em 
cada propriedade, considerando somente fêmeas bovinas com idade ≥ 24 meses, 
totalizando 210 amostras de soro sanguíneo avaliadas através da prova de Soroaglutinação 
Microscópica (SAM). Para cada propriedade foi aplicado também um questionário 
epidemiológico com o objetivo de obter informações necessárias ao estudo dos fatores de 
risco associados às fêmeas sororeagentes à prova de SAM. A prevalência citada no referido 
trabalho assemelha-se com os resultados obtidos por Figueiredo et al. (2009) em 22 
municípios de Mato Grosso do Sul, de 90,4%; e por Santos et al., (1988), no município de 
São Luís, Maranhão, de 94,0%.Os resultados obtidos demonstraram todas as 30 (100%) 
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propriedades apresentaram pelo menos um animal sororeagente para Leptospira spp. 
Todos os 24 serovares pertencentes à coleção de antígenos foram encontrados nas fêmeas 
bovinas examinadas e também em todos os municípios avaliados. Na Bahia, Oliveira 
(2008) detectou 23 de 24 serovares examinados nas fêmeas bovinas. A sorovariedade 
Patoc (96,7%) foi a mais encontrada entre as fêmeas reagentes à prova de SAM, seguida 
pelas serovares Sentot (88,1%), Hardjo (87,6%), Wolffi (86,7%), Hebdomadis (85,2%) 
Adamanda (80,5%), Castelone (80,5%) e Pomona (79,0%). Os municípios de Bernardo do 
Mearim e Pedreiras apresentaram 100% de animais reagentes ao sorovar Patoc, enquanto 
Igarapé Grande, Lima Campos e Poção de Pedras apresentaram 96,7% dos animais 
reagentes a esse sorovar,confirmando sua ampla disseminação no rebanho bovino da bacia 
leiteira da regional de Pedreiras, Maranhão. Os títulos de 1:200 (89,05%), 1:400 (54,30%) 
e 1:800 (22,85%) aparentam ser indicativos da endemicidade da leptospirose na bacia 
leiteira da regional de Pedreiras. As análises univariadas dos dados para a identificação de 
fatores de risco para a leptospirose, levando-se em consideração os serovares Hardjo, 
Wolffi e Pomona (serovares de maior relevância na transmissão aos bovinos), 
demonstraram que aquisição de animais (OR = 3.308; IC 95%=0.9487 - 
11.533),assistência veterinária(OR= 2,831; IC 95%=0.7347 - 10.909), aluguel de pasto 
(OR=0.3233; IC 95%= 0.09707 - 1.077), áreas alagadas na propriedade (OR= 0.5263; 
IC95%= 0.1102 - 2.514), realização de quarentena (OR= 2.667; IC95%= 0.5612 - 12.671), 
abortamento nos últimos 12 meses (OR= 7.098; IC 95%= 1.827 - 27.571), contato de 
roedores e animais silvestres com a alimentação dos bovinos (OR= 1.111; IC 95%=0.3354 
- 3.681) e vacinação contra leptospirose (OR= 6.056; IC 95%=0.7588 - 48.337) foram 
identificados como fatores de risco associados à transmissão da leptospirose nos rebanhos 
estudados, portanto, propriedades com relatos de casos de abortamento nos últimos 12 
meses no rebanho possuem 7,0 vezes mais chances de serem positivas pra Leptospira spp 
do que propriedades que não apresentação casos de abortamento. Desta forma, com 
realização deste estudo observa-se que a leptospirose ocorre com alta frequência nos 
bovinos leiteiros de todos os municípios da regional Pedreiras, Maranhão, com distribuição 
espacial bastante homogênea, onde a maior frequência foi encontrada nos municípios de 
Bernardo do Mearim e Pedreiras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 a) meio de líquido de EMJH; b) meio semissólido de 
FLETCHER; c) diluição de Soro testado + antígenos(1:100) em 
placas de porcelana escavadas; d) distribuição das gotas (0,05ml) 
na lâmina fosca; e) leitura em microscópico de campo escuro; f) 
reação de aglutinação de Leptospira spp. 
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Tabela 1 Distribuição das variáveis analisadas com fatores de riscos associados à infecção para 
os serovares Hardjo,Wolffi e Pomona em rebanhos bovinos leiteiros da regional de Pedreiras, 
Maranhão, Brasil, 2013. 

 
 
Palavras chave: Leptospirose, Bovino, Prevalência, SAM. 
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As éguas são consideradas poliéstricas estacionais, onde o início da estação reprodutiva 
fértil está intimamente associado ao manejo a que os animais são submetidos e ao 
fotoperíodo (HAFEZ, 2004), podendo ser influenciado por outros fatores como nutrição, 
temperatura, e estado sanitário também podem alterar os padrões de ciclicidade 
(ANDRADE, 1986). Além disso, as características reprodutivas variam tanto entre raças, 
quanto entre ciclo estral de uma mesma égua. Objetivou-se com este trabalho caracterizar a 
atividade reprodutiva com ênfase no comportamento sexual, na dinâmica folicular ovariana 
da égua “Baixadeiro”. Para isso foram utilizadas 16 éguas criadas na Unidade de Estudo, 
Pesquisa e Conservação do Equino “Baixadeiro” – UEPCEB, localizada na Fazenda Escola 
de São Bento – MA. Todas as fêmeas foram avaliadas e classificadas de acordo com o 
escore de condição corporal (ECC) utilizando-se a escala de 1-9, conforme sugerido por 
(HENNEKE et al., 1983) e submetidas a exame clínico-ginecológico e a palpação retal 
com auxílio de ultrassom da marca CHISON 600 VET em dias alternados – variando de 
acordo com a fase do ciclo estral sendo em seguida, separadas em grupos de acordo com o 
tamanho do maior folículo identificado. O grupo 1 foi formado por 12 éguas – duas potras 
de 3 anos e média de escore corporal de 3,0 e as outras dez eram éguas em lactação, com 
média de idade de 6 anos e média de escore corporal de 3,5, que apresentaram folículos < 
20 mm e a avaliação ocorria a cada 72 horas. O grupo 2 foi formado por duas éguas, cujas 
médias de idade e escore corporal foram de 3 anos e 4,5 respectivamente cujos folículos 
estavam entre 20 mm e 30 mm, sendo observados a cada 48 horas. E o grupo 3, composto 
por duas éguas com média de 6,5 anos e média de escore corporal de 4,0 onde foram 
identificados folículos ≥ 30mm e a avaliação ocorria a cada 24 horas. Foram avaliados o 
número de total folículos, diâmetros dos maiores folículos de cada ovário, diâmetro do 
folículo pré-ovulatório, diâmetro do corpo lúteo após a ovulação e ecotextura do 
endométrio. Para o comportamento reprodutivo as éguas foram expostas ao garanhão para 
rufiação quando o diâmetro do maior folículo apresentou 20 mm registrando-se os 
comportamentos exibidos. Os dados foram tabulados e submetidos à análise estatística 
descritiva, calculando-se as médias e desvio-padrão dos diâmetros foliculares observados 
assim como também foram analisados de forma descritiva os resultados das observações 
dos comportamentos calculando-se média simples, o desvio-padrão e frequência percentual 
dos comportamentos avaliados. As éguas apresentaram média de ECC 3,5 ± 0,83 e média 
de idade de 5,33 ± 1,97 indicando um baixo escore corporal e magreza, caracterizado por 
baixo percentual de gordura corporal, camada de gordura pouco espessa, baixo peso e 
pequeno perímetro torácico (HENNEKE, 1983). No grupo 1: as potras apresentaram média 
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total de folículos para ovário direito de 18,5 ± 3,5 e para ovário esquerdo de 23,5 ± 1,5,  
diâmetro folicular médio de 15,1 mm ± 4,8 e 13,1 mm ± 3,5 para ovário direito e esquerdo 
respectivamente; as éguas em lactação apresentaram média total de folículos para ovário 
direito de 14,9 ± 10,1 e para ovário esquerdo de 15,8 ± 8,1; e o diâmetro médio dos 
folículos de 11,4 ± 6,2 e 11,3 ± 5,6 para os ovários direito e esquerdo respectivamente. Sob 
as mesmas condições de manejo, clima e alimentação, o desenvolvimento folicular deste 
grupo foi pouco expressivo, não chegando a atingir diâmetros próximos a 20 mm durante o 
período observado, isso porque a baixa condição corporal associada ao período de lactação 
e com a imaturidade sexual, resultaram em baixas concentrações hormonais, e exerceram 
influência sobre a dinâmica folicular desta categoria, contribuindo para uma supressão da 
atividade ovariana cíclica. No grupo 2: as éguas apresentaram média total do número de 
folículos de 39,0 ± 6,0 e 37,5 ± 1,5 para ovários direito e esquerdo respectivamente, a 
divergência folicular teve início quando a diferença entre a média dos diâmetros foliculares 
foi superior a 3 mm ocorrendo no sétimo dia de observação (valores médios OD 13,6 ±2,6 
e OE 17,6 ±6,3). No grupo 3: em uma égua das observadas acompanhou-se o 
desenvolvimento folicular até ovulação, apresentando número total de folículos no ovário 
direito de 37 e no ovário esquerdo de 34, a média do diâmetro folicular para ovários direito 
e esquerdo foi 14,3 ± 4,8 e 18,7 ± 9,9, respectivamente e registrou-se o diâmetro do 
folículo dominante até a detecção da ovulação cuja taxa de crescimento folicular foi em 
média de 1,59 mm/dia e a ovulação ocorreu quando o folículo atingiu 41,5 mm, resultado 
coerente com os encontrados na literatura, onde o diâmetro folicular no momento da 
ovulação varia entre 30-70 mm e podendo ser próximo de 40 – 45 mm (BLANCHARD et 
al., 1998) e o diâmetro do corpo lúteo formado foi de 25,2 mm, detectado no nono dia após 
o início das observações. A avaliação da ecotextura uterina também foi realizada, onde a 
égua apresentou média do grau de edema de 2 ± 0,9, registrando-se inicialmente edema de 
grau 2 no primeiro dia de observação e ausência de edema no dia em que foi registrado a 
ovulação, pois durante o estro, sob a ação do estrógeno podem ser visualizadas as pregas 
endometriais, caracterizando o edema uterino (ANDRADE MOURA, 1996).  
 

 

Outra égua observada apresentou número total de folículos de 22 e 34 folículos para 
ovários direito e esquerdo, respectivamente, sendo registrado inicialmente um folículo de 
45,0 mm de diâmetro no ovário esquerdo e no último dia do experimento registrou 
diâmetro de 31,4 mm, sem, entretanto, ocorrer ovulação; onde supõe-se tratar de um 
folículo anovulatório, podendo acontecer ocasionalmente durante o estro em decorrência 
da insuficiência de LH disponível para o folículo anovulatório (ANDRADE MOURA, 
1996). Das fêmeas expostas ao garanhão para rufiação, quando apresentaram folículo de 
diâmetro a partir de 20 mm, quatro éguas exibiram sinais comportamentais compatíveis 
com o período de estro cujos comportamentos sexuais que apresentaram maiores média e 

  
Folículo pré-ovulatório corpo lúteo e útero com edema 
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frequência foi a eversão do clitóris (med = 85,0; freq = 0,45), seguido por agitar a cauda 
(med = 29,2; freq = 0,15), levantamento da cauda (med = 18,7; freq = 0,09), murchar a 
orelha (15,0; freq =0,07), abertura dos membros posteriores (med =11,5; freq =0,06). 
 

 
 
Sob a influência do estradiol, a égua apresenta determinados sinais durante o estro 
(RICKETIS, 2008) onde se aproxima do garanhão, voltando-lhe os quartos traseiros, passa 
a adotar uma postura em que baixa a pélvis, desviando a cauda expondo a área perineal, 
movimento acompanhado pela eversão rítmica do clitóris; ocorre a eliminação frequente de 
urina, com odor característico (MOREL, 2005). Os resultados obtidos demonstram que as 
condições de manejo a qual os animais foram submetidos, o baixo escore corporal, estação 
de transição e fase de lactação, esta última apresentada pela maioria das éguas, foram 
fatores interferiram na dinâmica folicular da égua “Baixadeiro”, mas são dados 
preliminares, onde estudos mais detalhados sobre a dinâmica folicular e o comportamento 
reprodutivo, com maior número de animais a serem avaliados e aumento do número de 
ciclos a serem observados para cada égua, devem ser realizados para que se possa estimar a 
média do diâmetro do folículo pré-ovulatório, a média de duração do ciclo estral com a 
variação da duração do estro, e certificar os resultados obtidos. 
 
Palavras-chave: égua, reprodução, ciclo estral, ovulação. 
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O cavalo Baixadeiro representa um grupamento de animais que apresenta grande 
diversidade genética e biológica, moldados pela seleção natural ao longo das gerações, 
porém não há registros de estudos sobre o seu comportamento sexual e seu potencial 
andrológico. Objetivou-se com este trabalho caracterizar a atividade reprodutiva com 
ênfase no comportamento sexual, na morfologia testicular e na viabilidade espermática do 
cavalo Baixadeiro. Foram utilizados três garanhões (Athos, Aramis e Trovão), sendo que 
dois animais pertenciam ao Núcleo do Cavalo Baixadeiro – NCB, localizado na Fazenda 
Escola de São Bento e o outro, adquirido de um criador da região. Foram mensurados os 
testículos dos garanhões, para obtenção das medidas da biometria testicular. O 
comprimento (COMP), largura (LARG) e altura (ALT) foram medidas por um paquímetro. 
Para medir o COMP, foram considerados os testículos, excluindo a cauda dos epidídimos 
no sentido dorsoventral, a LARG, medida na região mediana de cada testículo no sentido 
lateromedial e a ALT medida na região mediana de cada testículo no sentido laterolateral. 
Na coleta do sêmen, utilizou-se uma vagina artificial modelo Botucatu, para análise das 
características de características macroscópicas, como motilidade, concentração 
espermática e vigor espermático. Logo após, foi-se observado o comportamento sexual dos 
garanhões, colocando cada macho individualmente e em diferentes dias, na presença de um 
grupo de fêmeas, comprovadamente em estro. Os animais foram soltos em uma área 
fechada e gramada na parte interna da Fazenda Escola. Os demais machos permaneceram 
fora do campo visual no momento da avaliação do cortejo sexual, procurando-se desta 
maneira, amenizar efeitos de estimulação sexual prévia. As observações foram realizadas 
no período de três dias consecutivos, sendo que cada uma durou cerca de 60 minutos. 
Feitas as medidas testiculares dos garanhões (Tabela 1) verificou-se quadro de Hipoplasia 
unilateral do testículo direito em um animal. 
 

 
Estudos mostram que a incidência de hipoplasia testicular é relativamente reduzida na 
espécie equina (ANDRADE, 1983), em comparação com bovinos (BICUDO et al., 2007). 

Tabela 1 – Características biométricas testiculares dos garanhões Baixadeiros do 
município de São Bento – MA. 

N Idade 
( anos) 

TE (cm) TD (cm) OBS C L A C L A 
1 4 7,80 4,58 4,61 7,79 4,61    4,62 
2 3 6,84 4,47 4,50 4,41 3,38 3,40 Hipoplásico 
3 8 7,65 4,71 4,73 7,60 4,68 4,69  

TE: testículo esquerdo; TD: testículo direito; C: comprimento; L: largura; A: altura 



284 
 

Porém, nas avaliações feitas nos garanhões das cidades de São Bento, foi diagnosticado um 
animal apresentando tal característica. Serra (2005) relatou quadros de criptorquidia 
unilateral em cavalos Baixadeiros nos municípios de Pinheiros, São Bento e Bacurituba, 
apontando a endogamia como principal causa desta anormalidade, sendo esta também a 
provável causa do índice significativo de Hipoplasia encontrando em um garanhão. Na 
avaliação do sêmen dos animais (Tabela 2), não foi detectado nenhum tipo de alteração 
nos aspectos macroscópicos, estando dentro dos padrões para a espécie, já nos aspectos 
microscópicos, o animal de número dois apresentou resultados inferiores aos demais, 
devido à condição de hipoplasia do garanhão. 
 

 
 
Devido à criação extensiva do rebanho, onde os criadores da região adotam o manejo de 
monta natural, não há uma seleção efetiva dos animais aptos para a reprodução e a não 
preocupação em descartar os machos que apresentam condições indesejadas, os animais 
acabam transmitindo tais patologias para os descendentes. Logo após serem feitas as 
avaliações de biometria testicular e do sêmen dos animais, foi-se observado o 
comportamento sexual dos três garanhões frente a éguas em estro. Durante a observação 
foi analisado a quantidade de vezes que o animal praticava determinado comportamento. 
Em relação aos comportamentos sexuais, os três animais apresentaram todos os sinais 
correspondentes diante das éguas em estro, não havendo diferenças significativas em 
relação à variação das atitudes comportamentais quando comparados os garanhões (p > 
0,05). Quanto a frequência dos comportamentos sexuais de cada garanhão, foi observado 
uma diferença significativa nas atitudes de eliminação e marca e investigação olfatória em 
todos garanhões. Quando os garanhões tiveram o primeiro contato com as éguas, eles 
apresentaram os mesmos comportamentos em sequência: investigação olfatória seguida de 
Flehmen (Figura 1 A e B), eliminação e marca no ambiente e aproximação das éguas com 
vocalização (Figura 2), seguida de rufiações, identificando as éguas que estavam em estro, 
sendo que estas atitudes foram às mesmas observadas e descritas em estudos realizados em 
cavalos que realizaram coberturas a campo (BRISTOL, 1982; STEINJÖSOSON e 
KRISTJANSSON, 1999; TAROUCO, 2004). Porém, o garanhão Athos passou grande 
parte do tempo se alimentando da grama presente no local antes de realizar atitudes 
comportamentais que vieram a acarretar na cópula. Isso aconteceu pelo fato do animal não 
estar se alimentando adequadamente em seu piquete, devido falha de manejo, antes da 
realização do experimento. O garanhão hipoplásico (Aramis) apresentou frequência de 
comportamentos de identificação de receptividade, pré-cópula, cortejo e cópula completa 
(Figura 3) igual ou superior quando comparado com os garanhões não hipoplásico. Sendo 
assim, o cavalo Baixadeiro durante o comportamento sexual apresenta todas as atitudes, 
como cortejo e interações sexuais dentro do padrão já observado de outras raças de 
equinos. A hipoplasia testicular unilateral está presente no grupamento genético 

Tabela 2: Aspectos avaliados do sêmen dos garanhões do município de São Bento. 
 

Letras diferentes nas colunas representam diferenças significativas (p<0,05) pelo teste qui-quadrado (x2). 
N: número do animal. 

N VOLUME 
(mL) 

COR ASPECTO MOT. 
% 

VIGOR (0-5) CONCENT. 
Sptz. / mL 

1 70 Branco 
leitoso 

Leitoso 70 4 a 110 X 106 a 

2 50 Branco            
Leitoso 

Leitoso 50b 2b  80 X 106 b 

3 80 Branco 
Leitoso 

Leitoso 70 4 a 112 X 106 a 
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Baixadeiro, por motivos como consanguinidade não alterando o comportamento sexual 
destes animais. 

 
 
Palavras – chave: Equinos. Comportamento Sexual. Avaliação Andrológica. 
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Figura 1A: Investigação olfatória Figura 1B: Reflexo de Flehmen 

Figura 2: Aproximação da égua com 
vocalização 

Figura 3: Cópula ou cobertura 
completa 
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Tabela 1: Valores de Ph, resultados relativos à prova de cocção e umidade em carne de 
caranguejo-uçá (U. cordatus) comercializada em mercados da cidade de São Luís-Ma, 
2012-2013. 

Amostra Ph (média) Cocção Umidade % 

1 a 50 6,6 a 8,0 A+B+C 36,23 a 81,05 % 

Padrão 6,5 a 6,8* A*+B*+C* 77 % 

A*: Ausência de odor amoniacal e sulfídrico B: Caldo límpido C: Textura firme. 
Padrão*: (BRASIL, 1981). 

PESQUISA DOS PADRÕES FÍSICO-QUÍMICOS E NUTRICIONAIS DA CARNE 
DE CARANGUEJO-UÇÁ (Ucides cordatus) COMERCIALIZADA NAS FEIRAS 
LIVRES E MERCADOS DA CIDADE DE SÃO LUÍS - MA 
 
Orientado: Rafael de Sousa MENDES – bolsista PIBIC/ FAPEMA 
Acadêmico do Curso de Medicina Veterinária – UEMA 
 
Orientadora: Francisca Neide COSTA 
Profª Drª. da Universidade Estadual do Maranhão 
 
Colaboradora: Míryan Fabianny Nunes PINHEIRO 
Mestranda em Ciência Animal - UEMA 
 
O caranguejo - Uçá, Ucides cordatus (LINNAEUS, 1763) é um crustáceo de mangue que 
pode ser encontrado em ambientes estuarinos onde escava suas galerias no sedimento não 
consolidado. Por apresentar um grande porte na fase adulta, essa espécie é apreciada como 
alimento em várias regiões brasileiras (HATTORI et al., 2003). Ele destaca-se por sua 
importância econômica e ecológica nos manguezais, bem como por sua abundância e 
extração. Este é um dos principais recursos extraídos dos mangues da Ilha de São Luís, 
sendo um produto bastante consumido pela população maranhense, possuindo grande 
importância econômica e social. Tendo o conhecimento disto, faz- se necessário avaliar 
este produto quanto às condições higiênico-sanitárias, físicos - químicas e nutricionais 
(PINHEIRO et al., 2004). O objetivo do trabalho foi caracterizar os parâmetros, físicos- 
químicos e nutricionais da sua carne comercializada nas feiras livres e mercados da cidade 
de São Luís – MA, especificamente os parâmetros físico-químicos da carne de caranguejo 
(pH e Prova de Cocção) e ainda determinar o valor calórico da carne de caranguejo e os 
parâmetros de composição nutricional (teores de umidade, proteínas, lipídeos, resíduo 
mineral fixo, carboidratos e Valor Calórico). Foram colhidas 110 amostras, sendo 50 
amostras em 5 mercados, totalizando 10 amostras em cada mercado e 60 amostras, em 12 
feiras livres, totalizando 5 amostras em cada feira livre, localizados na cidade de São Luís. 
Após a colheita, as amostras foram identificadas e acondicionadas em caixas isotérmicas, 
em seguida, transportadas para o Laboratório de Microbiologia de Alimentos e Água do 
Curso de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Maranhão- UEMA, onde 
serão analisadas. Para um melhor aproveitamento dos resultados as 110 amostras foram 
divididas em dois grupos um para mercados e outro para feira livres, as análise dos dados 
referentes às condições físico-químicas e nutricionais para mercados e  apresentaram 
valores médios de pH, Prova de cocção e umidade estão representados na Tabela 1 e 2  
estando dentro dos padrões estabelecidos para pescado fresco da RIISPOA – Regulamento 
da Inspeção Industrial Sanitária de Produto de Origem Animal. (BRASIL, 1981). 
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A formação de compostos nitrogenados, como amônia, tende a elevar o valor de Ph muitas 
vezes indicando perda da qualidade do produto (RUIZ-CAPILLAS E MORAL, 2001). A 
umidade é a porcentagem de água presente na carne, e está relacionada à suculência, além 
de indicar também seu tempo de estocagem e previsão de deterioração (FISCARELLI, 
2004). 
 

 

As cinzas representam a porção inorgânica na carne, servindo como indicativo da riqueza 
mineral do alimento (FISCARELLI, 2004). Para os valores de Lipídios, Proteínas, 
Carboidratos e Valor Calórico a tabela com os respectivos resultados estão representados 
nas Tabelas 3 e 4. 
 

 
 

Tabela 2: Valores de Ph, resultados relativos à prova de cocção e umidade em carne de 
caranguejo-uçá (U. cordatus) comercializada em feiras-livres da cidade de São Luís-
Ma, 2012-2013. 
Amostra Ph (média) Cocção Umidade % 

51 a 110 6,6 a 7,4 A+B+C 42,40 a 83,09 

Padrão 6,5 a 6,8* A*+B*+C* 77% 

A*: Ausência de odor amoniacal e sulfídrico B: Caldo límpido C: Textura firme. 
Padrão*: (BRASIL, 1981). 

Tabela 3: Médias percentuais referentes as análises de Resíduo Mineral Fixo, Lipídios, 
Proteínas, Carboidrato, Valor Calórico da carne de caranguejo-uçá comercializada em 
mercados da cidade de São Luís- Ma, 2012-2013. 
Componentes Amostras Resultados (média) 

Resíduo Mineral Fixo 1 a 50 2,03 a 4,2 % 

Lipídios 1 a 50 0,2 a 2,6% 

Proteínas 1 a 50 12, 99% a 15, 82% 

Carboidrato 1 a 50 0,8 a 1,4 % 

Valor Calórico 1 a 50 58,23 a 73,74 Kcal  

 
Tabela 4: Médias percentuais referentes as análise de Resíduo Mineral Fixo, Lipídios, 
Proteínas e Carboidrato e Valor Calórico da carne de caranguejo-uçá comercializada em 
feiras-livres da cidade de São Luís- Ma, 2012-2013. 
Componentes Amostras Resultados (média) 

Resíduo Mineral Fixo 51 a 110 2,1 a 3,2 % 

Lipídios 51 a 110 0,6 a 2,3% 

Proteínas 51 a 110 13,02 a 15, 81% 

Carboidrato 51 a 110 0,4 a 1,4 % 

Valor Calórico 51 a 110 58,96 a 73,65 Kcal 
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O herpesvírus bovino tipo 1 (BoHV-1) é um vírus pertencente a família Herpesviridae, 
subfamiliaAlphaherpesvirinae, gênero Varicellovirus, com 150 a 200 nm de diâmetro, 
pleomórfico, envelopado e possui como genoma uma molécula de DNA de fita dupla de 
aproximadamente 137 mil pares de base (kpb) (ROIZMANN et al., 1992). As infecções 
pelo BoHV-1 levam a reduções consideráveis nos índices de reprodução dos rebanhos 
infectados. Na dependência do período gestacional e das estruturas envolvidas, a infecção 
pode determinar mortalidade embrionária precoce e/ou tardia, com repetição de cio a 
intervalo regular ou irregular, abortamento, natimortalidade e o nascimento de bezerros 
fracos. O aparelho reprodutivo também é bastante vulnerável aos efeitos da infecção pelo 
BoHV-1, podendo ocorrer nas fêmeas quadros de vulvovaginite, endometrite, salpingite e 
ooforite, que apresentam a infertilidade temporária como principal consequência (BOWEN 
et al. 1985, KIRKBRIDE 1985, MILLER 1991, TAKIUCHI et al. 2005).Por serem animais 
de produção, as doenças infecciosas que apresentam impacto negativo na reprodução e 
produção possuem especial importância para a espécie bubalina. Exceto para alguns países 
europeus que já erradicaram a infecção, como Suíça e Dinamarca (ACKERMANN & 
ENGELS, 2006). Neste contexto, o objetivo do projeto de pesquisa foi avaliar a condição 
sorológica de fêmeas bubalinas abatidas em três matadouros-frigoríficos quanto à presença 
de anticorpos contra  BoHV-1, bem como avaliar a presença de DNA deste vírus no 
líquido folicular e células epiteliais do oviduto.Foram coletadas amostras de soro 
sanguíneo, ovário e oviduto de fêmeas bubalinas sem histórico de vacinação contra a 
virose e em idade reprodutiva.O teste sorológico foi realizado para detecção  de anticorpos 
pelo método da soroneutralização (figura 1).  

 

 

  
Figura 1. Coleta de amostras no Frigorífico. A. Animais em período de 
descanso e dieta hídrica. B. Peça de um útero bubalino com ovário (seta 
fechada) e oviduto (seta vazada). 

A B 
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As amostras de líquido folicular e células epiteliais foram submetidas à extração de DNA 
utilizando o kit comercial ReliaPrep™ gDNATissueMiniprep System  - Promega e a 
reação em cadeia de Polimerase (PCR), utilizando primers P1 (5'-
CTGCTGTTCGTAGCCCACAACG-3'),P2(5'-TGTGACTTGGTGCCCATGTCGC-3'), 
dirigidos para região codificadora gC de BoHV-1.No teste sorológico as amostras 
analisadas, 50% (8/16) foram positivas na sorologia demonstrando a alta frequência de 
anticorpos contra BoHV-1 também nos rebanhos bubalinos maranhenses. O BoHV-1 
encontra-se em rebanhos bovinos de praticamente todo o mundo, apresentando grandes 
variações dependendo da região estudada , tipo de exploração pecuária, tipo de 
amostragem e metodologia de diagnostico utilizada (ALTIERI, 2000). Os 29 pools das 
amostras de líquido folicular e células epiteliais de oviduto bubalino colhidas de búfalas de 
abatedouro, quando submetidas à reação da PCR, baseada em uma sequência conservada 
do gene que codifica a gC, não foram capazes de amplificar o fragmento de 173pb.(figura 
2).Apesar de não ter sido identificada à presença do DNA viral no pool de liquido folicular 
e células epiteliais, esta pratica tem sido estudada com o intuito de implementá-la como 
método de avaliação de risco de transmissão de doenças a partir de ovários de matadouros 
(AVERY etal.,1993).Alguns estudos demonstram que um resultado negativo para um 
determinado agente não significa necessariamente que a dose mínima exigida na 
transmissão deste não esteja presente. Porém o agente pode estar presente em 
concentrações tão baixas que este pode ser removido totalmente através de medidas de 
controle ou se apresentar baixo limiar infectante (BIELANSKI, 1998). Com a realização 
deste estudo foi possível conhecer a situação sorológica e identificar BoHV-1 em fêmeas 
bubalinas abatidas em matadouros-frigoríficos no município de São Luís - MA, além de 
disponibilizar informações científicas de relevância em Doenças Infecciosas e Reprodução 
Animal sobre os aspectos sorológico e molecular  desta virose em bubalinos do Estado do 
Maranhão. 

 
Figura 2: 1,17 e 33 – marcador de peso molecular de 100Kb, 32 – controle positivo, 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 – amostras 
negativas para o teste. 
 
Palavras-Chave: Búfalas, PCR, IBR. 
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O progresso e o desenvolvimento econômico têm trazido, entre outros problemas, uma 
“crise ambiental manifestada de diferentes e graves formas, como, por exemplo, a 
degradação e a escassez dos recursos naturais, tornando-os elementos limitantes cuja 
gestão torna-se um ponto primordial de políticas públicas” (ALMEIDA, 2006). A criação 
de bovinos tem tido um importante papel na redução dos recursos naturais em função do 
modelo de criação exigir uma mudança na estrutura dos ecossistemas pela substituição da 
biodiversidade local por pastagens. No território dos Lençóis Maranhenses/Munim as 
características dos solos, especialmente na microrregião dos Lençóis, dificultam 
enormemente a plantação de uma grande quantidade de culturas e, nessas condições, a 
criação de animais ganha muito em importância, em especial, os caprinos e ovinos 
(PTDRS, 2011). Nos últimos anos com a instalação de vários assentamentos de reforma 
agrária e a maior facilidade de acesso ao crédito rural, muitas famílias passaram a criar 
bovinos, espécie de pouca importância histórica, mas de grande representação econômica. 
Um dos principais problemas que o meio rural maranhense enfrenta com a produção 
pecuária é a falta de delimitação espacial do agroecossistema. Sem uma delimitação a 
criação ultrapassa os limites das unidades produtivas e adentra os ecossistemas naturais 
causando pressão sobre o solo, a água e a vegetação original. Desta forma, este estudo teve 
por objetivo inicial identificar os impactos causados pelas criações de bovinos,suínos, 
caprinos, ovinos e equídeos na área do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses / 
Munim. Além de contabilizar todos os animais em três comunidades rurais tradicionais dos 
municípios Barreirinhas e três em Santo Amaro, além de quatro assentamentos de reforma 
agrária no município de Barreirinhas; caracterizar a estrutura e a dinâmica dos 
ecossistemas existentes nas proximidades dessas comunidades e assentamentos; identificar 
os impactos ambientais causados por essas espécies de animais nos ecossistemas típicos da 
região; realizar um registro, sistematização e socialização de todas as atividades 
desenvolvidas de modo a facilitar o controle social do Projeto por todos os envolvidos e 
criação de uma base de dados no LABEX com as atividades que forem desenvolvidas ao 
longo do desenrolar do projeto; promover novos conhecimentos que possam ser 
disponibilizados no Território a partir dos resultados do projeto envolvendo os moradores 
locais, técnicos das organizações que atuam localmente, estudantes e pesquisadores da 
UEMA. Para a definição dos locais a equipe reuniu com a Planeja, o Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, a Colônia de Pescadores e a Secretaria de 
Agricultura em Barreirinhas, e por indicação destas instituições foram definidas as 
comunidades: Atins, Ponta do Mangue, Massangano I e II, Caboclo, e os assentamentos 
São José/Morro Alto (Povoados Fazendinha e Jacú), Alto Bonito (Povoado Vigia) e 
Andiroba (Povoado Recanto). Em Santo Amaro a reunião ocorreu com a participação do 
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Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, da Colônia de Pescadores, da 
Secretaria de Agricultura e de representantes do Colegiado de Desenvolvimento Territorial 
dos Lençóis Maranhenses/Munim (CODETER) que indicaram as comunidades Queimada 
dos Britos, Ponta Verde e Bebedouro. Como método para a identificação e sistematização 
dos impactos causados foi estabelecidauma Matriz de Interação (LEOPOLD, 1971) para 
cada uma das comunidades/assentamentos anteriormente definidos. A Matriz foi adaptada 
para o estudo em questão, e organizada em linhas e colunas de forma a relacionar 
atividades inerentes à criação de animais (construção de cercas, dejetos, vacinas e 
medicamentos, destino dado a carcaças e restos placentários, plantio de pasto e acesso a 
pastagem natural) com os meios físico, biótico e antrópico, além de definir o tipo (positivo 
ou negativo) e magnitude (baixa, média e alta) de tais impactos causados por essas 
atividades.Como material de apoio para a construção das matrizes elaborou-se um 
questionário semi-estruturado com perguntas abertas,destinado aos criadores com o 
objetivo de obter informações relativasàs espécies criadas e número de animais,ao manejo 
sanitário, reprodutivo e alimentar, além do plantio de pasto e acesso dos animais à 
pastagem natural.Nas conversas com representantes das instituições ficou indicado que a 
quantidade de equinos, caprinos e ovinos é diminuta e não causa grandes impactos 
ambientais, além da surpresa pela quase ausência da criação de suínos. Durante as visitas 
essas informações foram confirmadas, de modo que a aplicação das matrizes ficou limitada 
à criação de bovinos. Para o trabalho de campo a equipe visitou todas as comunidades e 
assentamentos definidos anteriormente, entrevistando de três a cinco criadores em cada 
uma das visitas quando foram preenchidas as matrizes e aplicados os questionários. As 
matrizes foram preenchidas por cada um dos integrantes da equipe que se reuniam ao final 
de cada dia para analisar os dados obtidos e acordar o preenchimento da matriz definitiva. 
Segundo informações coletadas com as famílias entrevistadas, e corroboradas por dados da 
AGED recolhidos durante a última campanha contra a Febre Aftosa, em Santo Amaro 
temos um total de 73 bovinos nas três comunidades pesquisadas, sendo 39 em Queimada 
dos Britos, 10 em Ponta Verde e 24 em Bebedouro. Em Barreirinhas são 886 bovinos, 
entre aqueles encontrados nas comunidades e assentamentos, sendo 223 em Atins, 107 em 
Ponta do Mangue, 180 em Massangano I e II, 71 em Caboclo, 63 no assentamento São 
José/Morro Alto (comunidades Jacu e Fazendinha), 64 em Alto Bonito (comunidade Vigia) 
e 178 em Andiroba (comunidade Recanto). As matrizes apresentadas permitiram 
identificar que a criação de animais provoca uma grande quantidade de impactos negativos 
e poucos impactos positivos.Na região dos Lençóis Maranhenses o sistema de criação 
característico é do tipo extensivo, onde a área cercada é utilizada apenas em épocas 
especiais do ano (vacinação, marcação dos animais, ou ainda para abrigar as fêmeas que 
estão na fase final da gestação). A retirada de algumas espécies vegetais pode reduzir a 
disponibilidade de frutos extrativos, além de provocar modificações do relevo pela 
exposição dessas áreas, prejudicando o desenvolvimento da flora e afetando a 
biodiversidade local. Em locais com maior concentração de animais há prejuízos para o 
crescimento e adaptação da flora nativa, além de se evidenciar uma maior compactação e 
erodibilidade do solo. No caso de Santo Amaro, na comunidade Caboclo e nos 
assentamentos, a madeira utilizada é retirada da mata nativa. Porém, em comunidades 
como Atins e Ponta do Mangue, onde praticamente não há mais matas, a madeira utilizada 
é comprada em outros municípios, e o mesmo ocorre nas comunidades Massangano I e 
II.Os dejetos são depositados em todos os locais onde esses animais passam, incluindo 
cursos d’água, lagoas e dunas, e devido ao modelo extensivo de criação, não se tem 
controle no manejo do dejeto gerado. Nas comunidades Massangano I e II e Caboclo que 
não são áreas que sofrem alagamentos e onde os animais, diferente das outras comunidades 
pesquisadas, são criados presos, os dejetos são diariamente depositados sobre a areia, 
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promovendo aumento da matéria orgânica daquele solo. Uma disposição inadequada destes 
pode promover uma contaminação das águas superficiais podendo também atingir os 
lençóis freáticos, além da proliferação de vetores patogênicos ao homem e aos animais, 
podendo ainda provocar a eutrofização. O impacto positivo se dá principalmente no que se 
refere a deposição das fezes com consequente aumento da disponibilidade de matéria 
orgânica em um solo que é considerado particularmente pobre, não favorecendo o plantio 
de culturas. Quanto à vacinação e/ou aplicação de medicamentos, o que ocorre é que 
normalmente esse material utilizado é incinerado ou apenas depositado em buracos com 
baixa profundidade, sendo também lançados diretamente no ambiente, podendo prejudicar 
tanto os corpos d’água quanto o solo onde podem causar problemas aos animais e até aos 
seres humanos onde agulhas contaminadas podem chegar a causar a transmissão de 
zoonoses. Quanto ao destino de carcaças e restos placentários, por serem criados soltos, 
não há um controle efetivo acerca da parição e nem da ocorrência da morte de animais. Em 
todas as comunidades pesquisadas estas carcaças e restos placentários permanecem nos 
locais onde os animais morrem ou onde ocorre a parição. Caso a morte tenha ocorrido por 
alguma doença de importância sanitária ou mesmo caso as fêmeas gestantes possuam 
doenças que representem um grave perigo para a saúde humana e animal, há uma grande 
possibilidade de contaminação da água e do solo, além desse material ainda servir como 
meio para a disseminação de possíveis zoonoses. Em todas as comunidades a alimentação 
dos animais é toda baseada na pastagem natural existente em toda a região dos lençóis, 
sendo que nos assentamentos observou-se que alguns criadores realizam o plantio de pasto 
objetivando complementar essa alimentação. O plantio desse pasto em área de vegetação 
nativa causa grande impacto negativo pela substituição dessa vegetação, interferindo na 
biodiversidade local. Como o pasto é disperso em áreas diversas nas comunidades e no 
entorno, os animais são obrigados a circular entre uma área de pasto e outra. Essas 
caminhadas, muitas vezes por dentro dos corpos de água ou por cima das dunas, causam 
impactos sobre a qualidade de água e sobre a estrutura da frágil vegetação, impactando 
negativamente a flora e os típicos habitats da fauna local.  
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O plasma seminal é um fluido com papel essencial para as funções espermáticas in vivo, 
desde a ejaculação até a fecundação. Dentre os hormônios presentes neste meio, destaca-se 
a insulina, por apresentar papel primordial na estrutura e motilidade espermática, 
favorecendo a fecundação (Tena-Sempere e Barreiro, 2002). Segundo van Tilburg et al. 
(2008),  a insulina atua como fator de preservação do estado não capacitado, podendo, 
desta forma, ser ponto crucial da preservação espermática quando se utiliza processos 
criogênicos. Uma baixa concentração de insulina em meios diluidores para congelação de 
sêmen é associada ao maior número de células espermáticas capacitadas. Além disso, a 
capacidade autônoma do espermatozoide de liberar insulina sugere que ele, por meio de 
um circuito de alça curta autócrina, pode fornecer o recrutamento de substratos 
energéticos, de acordo com as suas necessidades metabólicas. Isso ocorre 
independentemente da regulação sistêmica e pode representar um mecanismo de proteção 
que preserva a capacidade de fecundação da célula espermática por eventuais efeitos 
nocivos produzidos pela longa restrição calórica ou por alterações que ocorrem na 
homeostase energética a nível sistêmico (Andò e Aquila, 2005). O presente trabalho teve 
como objetivo avaliar a condição metabólica e estrutural da célula espermática bovina após 
a congelação utilizando meios diluidores acrescidos de diferentes tipos de insulina e 
diferentes tipos de gema de ovo. O experimento foi realizado na Fazenda Jataí no 
município de Itapecuru Mirim - MA e no Núcleo de Bovinos da Universidade Estadual do 
Maranhão campus São Luís - MA, sendo utilizados 4 touros da raça Nelore e 2 da raça Gir  
com médias de 42 meses e 500 kg selecionados como aptos a reprodução, segundo CBRA 
(1998). As coletas de sêmen foram realizadas por eletroejaculação. As análises 
laboratoriais ocorreram no Laboratório de Reprodução Animal da Escola de Medicina 
Veterinária – UEMA, São Luís-MA. Neste trabalho foram criopreservados apenas um 
ejaculado por touro o qual apresentou motilidade igual ou superior a 65% de motilidade 
total e vigor mínimo de 3 (escala de 1-5). Assim, minimizando-se a influência do 
ejaculado, blocando o efeito do touro, sendo que o mesmo foi avaliado quanto ao volume, 
concentração, motilidade, vigor e morfologia espermática utilizando microscopia óptica 
(Microscópio modelo XSZ-107, Coleman). Utilizou-se o diluidor NAGASE, preparado 
com gema de ovo de galinha e de pata, para a congelação do sêmen. Após a avaliação da 
motilidade e vigor das amostras, o ejaculado de cada animal foi dividido em seis alíquotas, 
de mesmo volume, ficando três alíquotas para cada diluidor (GEMA DE OVO DE 
GALINHA e PATA) utilizando-se para cada uma delas um tipo de insulina (NPH ou 
REGULAR) na concentração de 500uUI/mL, atingindo uma concentração de 50 x 106 

sptzs/mL. Os tubos contendo as seis alíquotas de sêmen diluído, foram envasadas em 
palhetas de 0,5 mL (25x106 sptzs/palheta). A criopreservação foi realizada com o sistema 
programável (TK3000), utilizando a curva P1S2 (queda positiva de 0,5ºC/min). Para 
avaliação do sêmen criopreservado foram realizados os seguintes testes funcionais: teste de 
termo resistência rápido (TTR), teste hiposmótico (HOST) e Azul de tripan/Giemsa 
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(Feliciano Silva, 1998). A motilidade espermática não foi afetada pelos tratamentos 
(GEMA e INSULINA) (p>0,05) (Tabela 1).  

 

 
A capacidade autônoma do espermatozoide de liberar insulina sugere que ele pode fornecer 
o recrutamento de substratos energéticos, de acordo com as suas necessidades metabólicas 
(Andò e Aquila, 2005). No entanto, segundo os dados aqui apresentados, o tipo de gema de 
ovo teve efeito direto na integridade da membrana plasmática, segundo avaliação do 
HOST (Figura 1). Onde a gema de ovo de pata apresentou melhor resultado. Nesta 
avaliação se pode verificar menor resposta da insulina REGULAR na manutenção da 
integridade da membrana. 

 
 

Tabela 1: Efeito da adição do tipo de insulina e do tipo de gema de ovo no meio 
extensor sobre a motilidade espermática. 

Momentos de avaliação 
Teste de Termo Resistência 

Tempo 0 Tempo 10 Tempo 
20 

Tempo 
30 

Gema de 
Galinha 

CONTROLE 37,50±11,7
3 

25,83±10,
68 

10,00±7,
00 7,00±9,59 

INSULINA NPH 26,67±7,53 15,00±7,7
5 

10,83±7,
36 4,67±5,47 

INSULINA 
REGULAR 

25,00±12,2
5 

20,00±13,
42 

8,67±11,
43 1,67±4,08 

Gema de Pata 

CONTROLE 31,67±11,6
9 

20,83±7,3
6 

12,50±4,
18 7,50±6,12 

INSULINA NPH 30,00±6,32 17,50±10,
37 

10,00±8,
94 5,83±8,01 

INSULINA 
REGULAR 

27,50±11,8
1 

15,83±11,
09 

4,17±4,7
9 2,50±2,50 

Não houve diferença entre os tratamentos pelo teste de Friedman. Cada insulina foi adicionada na 
concentração de 500uUI/mL. 
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Figura 1: Porcentagem de células íntegras segundo o teste hiposmótico. G: gema de 
galinha. P: gema de pata. (média±erro padrão). 
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Tabela 2: Efeito da adição do tipo de insulina e do tipo de gema de ovo no meio 
extensor sobre motilidade espermática. 

Momentos de avaliação 
GIEMSA/AZUL DE TRIPAM 

VCA VSA MCA MSA 

Gema de 
Galinha 

CONTROLE 3,67±3,14 0,17±0,41 90,67±5,
99 5,50±4,23 

INSULINA NPH 9,33±10,37 0,17±0,41 83,17±6,
49 7,33±4,59 

INSULINA 
REGULAR 7,83±5,12 2,00±3,03 83,50±8,

29 6,67±3,20 

Gema de Pata 

CONTROLE 9,17±3,19 0,00±0,00 84,83±5,
46 4,50±5,68 

INSULINA NPH 5,17±6,34 0,00±0,00 87,83±4,
49 7,00±4,69 

INSULINA 
REGULAR 7,17±5,46 0,33±0,82 87,50±4,

64 4,83±2,79 
VCA: vivos com acrossoma; VSA: vivos sem acrossoma; MCA: mortos com acrossoma e MSA: mortos 
sem acrossoma. Médias comparadas pelo teste t studant. 

Os resultados da integridade da membrana acrossomal estão apresentados na tabela 2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não houve diferença (P>0,05) entre os tratamentos quando analisados dentro de cada 
categoria, havendo diferença (P<0,05) apenas dentro de tratamento. Desta maneira, 
concluiu-se que o tipo de gema de ovo, o de pata, empregou maior viabilidade as células 
espermáticas criopreservadas, independente do tipo de insulina utilizada. 

 
Palavras chave: espermatozoide, insulina, diluidores. 
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O jurará (Kinosternon scorpioides) é um quelônio de água doce encontrado às margens de 
rios e campos alagados nos estados do Maranhão e Pará, no Maranhão, em especial na 
região da Baixada. Esta espécie vem sofrendo declínio populacional através da antropia 
negativa, como as queimadas, desmatamentos e a caça indiscriminada dos adultos e ovos. 
Dessa forma, se faz necessário ampliar o conhecimento científico da espécie voltado para a 
morfofisiologia e a biologia em ambiente natural, em especial no que se refere à 
hematologia, uma vez que este estudo pode auxiliar no diagnóstico e tratamento das 
enfermidades que acometem esta espécie. Este trabalho tem como objetivo determinar o 
padrão hematológico do Jurará (Kinosternon scorpioides) em habitat natural na baixada 
maranhense para subsidiar informações que possam ser utilizadas na clínica médica de 
animais silvestres. Foram utilizados 37 animais adultos, com peso médio de 
342,52±80,28g e média de carapaça 13,91 ±1,30cm de comprimento, sendo 16 machos e 
21 fêmeas, todos apresentando-se clinicamente sadios, capturados nos municípios de São 
Bento e Bacurituba nos anos de 2012 e 2013, nos meses de janeiro a abril (período 
chuvoso) e agosto a novembro (período seco). A pesquisa foi autorizada pelo Comitê de 
Ética e Experimentação animal. Colheu-se 3 mL de sangue do seio venoso cervical dorsal 
com agulha 25x7 e seringa de 5 mL, colocando-se em frasco contendo heparina lítica. O 
sangue foi diluído na proporção de 1:200 em solução de cloreto de sódio a 0,9% para 
contagem de hemácias e leucócitos em câmara de newbauer. A concentração de 
hemoglobina foi obtida pelo método da cianometahemoglobina, utilizando-se kit comercial 
(LABTEST). O volume globular foi obtido pela técnica do microhematócrito, submetendo-
se 50 μL de sangue à centrifugação a 12.000g durante 5 minutos. A contagem diferencial 
de leucócitos e trombóticos foi realizada a partir da contagem de 200 células em esfregaço 
sanguíneo corado, em microscopia óptica (THRALL, 2007). Os cálculos dos índices 
hematimétricos – volume globular médio (VGM) e concentração de hemoglobina globular 
média (CHGM) – foram obtidos de acordo com as fórmulas recomendadas por MATOS & 
MATOS (1995). A avaliação laboratorial dos eritrócitos dos répteis envolve a 
determinação do Volume Globular (VG), da contagem total de eritrócitos (He) e da 
concentração de hemoglobina (Hb) (HARVEY, 1997). Das amostras analisadas o valor 
médio encontrado para VG foi 22,5±4,05%, os quais se assemelham aos obtidos por 
HAWKEY & DENNET, (1989) que afirmam que o VG normal para a maioria dos répteis 
varia entre 20% e 40%. Valores menores que 20% sugerem anemia, e maiores do que 40% 
sugerem hemoconcentração ou policitemia. Entretanto GALVÂO et al., (2011) obtiveram 
resultados inferiores para a mesma espécie criada em cativeiro (VG 19±3,20%). É possível 
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que este fato esteja associado a alimentação e ao estresse da criação em cativeiro. O 
número médio de eritrócitos foi 454.054±61.349/μL. WOOD & EBANKS, (1984) 
trabalhando com a espécie Chelonia mydas, obtiveram um valor médio de 341.000/μL. 
Enquanto que a média encontrada por PIRES et al. (2006) para esta espécie, foi de 
275.000/μL. GALVÃO et al., (2011) encontraram valores inferiores (290.000/μL)  para 
jurará criados em cativeiro. De acordo com Raskin (1990) os valores de referência para 
hemoglobina para répteis variam entre 5,5 e 12 g/dL, concordando assim, com o resultado 
obtido no atual estudo (6,43±1,62 g/dL). Entretanto, diferem dos achados por GALVÃO et 
al., (2011) para animais criados em cativeiro (4,51±1,39 g/dL). Em quato ALKINDI & 
MAHMOUD (2002), BALDASSIN (2003), PIRES et al., (2006) e CUBAS & 
BAPTISTOTTE (2006), obtiveram valores médios de 8,87 g/dl (± 1,41), 6,10 g/dl (± 2,40), 
8,65 g/dl (± 0,80) e 8,60 g/dl (± 2,00) respectivamente, para esta variável em tartarugas 
cabeçudas. Na comparação do eritrograma, observou-se que os resultados encontrados por 
GALVÃO et al., (2011) para jurará criado em cativeiro são sempre inferiores as medias 
encontradas nesta pesquisa e pode-se atribuir essa diferença aos fatores nutricionais e a 
influencia do ambiente na fisiologia dos indivíduos. Os valores eritrocitários são utilizados 
para o cálculo dos Índices Hematimétricos, ou seja, o Volume Globular Médio (VGM), e a 
Concentração da Hemoglobina Globular Média (CHGM). Os valores médios encontrados 
para VGM (502,31±94,07fL)  e CHGM (29,84±8,74%) foram diferentes daqueles obtidos 
por GALVÃO et al., (2010) que obtiveram VGM e CHGM inferiores, respectivamente 
62,44±27,53fL e 23,01±7,96%., Já AGUIRRE et al., (1995) obtiveram valores médios para 
VGM e CHGM de 725,00fL (± 312,35), e 27,50% (± 1,25) respectivamente, em estudo 
com Chelonia mydas. Em trabalhos com tartarugas Caretta caretta, PIRES et al., (2006) 
apresentaram valores de VGM de 1.214,36fL (± 131,99) e CHGM de 26,10% (± 1,21). 
enquanto que para CUBAS & BAPTISTOTTE (2006) esses valores foram 1.106,20fL (± 
413,10), e 29,5% (± 4,90), respectivamente. A avaliação do leucograma envolve a 
determinação da contagem total e diferencial dos leucócitos, levando-se em consideração o 
exame da morfologia e da coloração das células (HAWKEY & DENNET, 1989). O 
número total de leucócitos 19.343±4.870/μL foi superior aos valores encontrados por 
GALVÃO et al., (2011), em animal de cativeiro da mesma espécie (3.180±74/μL) o que 
para WOOD & EBANKS, 1984, não se explica, já que o numero total de leucócitos tende 
a ser elevado pela condição nutricional e estresse da criação em cativeiro. O numero total 
de leucócitos, também foi objeto de estudo para tartarugas juvenis da espécie Chelonia 
mydas por AGUIRRE et. Al., (1995), que obtiveram o valor de 9.340/μL, enquanto 
KELLER et al., (2004) trabalhando com a espécie Caretta caretta obtiveram valor de 
14.800/μL. No que diz respeito aos valores relativos e absolutos de leucócitos obtidos na 
contagem diferencial, a média encontrada foi: linfócitos 59,62± 8,67%(11.532/μL); 
heterófilos 25,56±7,63% (4.944/μL); eosinófilos 9,45± 3,70% (1.827/μL); monócitos 
2,13±2,11% (412/μL) e azurófilos 3,24±3,18 (626/μL), esta contagem não foi objetivo dos 
estudos de GALVÃO et al., (2011). E quando comparamos com outros autores percebemos 
que os valores são próximos, com exceção dos linfócitos e heterófilos, onde encontramos o 
primeiro em maior percentual. CUBAS & BAPTISTOTTE (2006) obtiveram para 
tartarugas cabeçudas mantidas em cativeiro, os seguintes resultados: heterófilos 54% (± 
13,1); linfócitos 17,5% (± 8,4); eosinófilos 13,6% (± 7,7); monócitos 12,5% (± 7,2); e 
basófilos 0,1% (± 0,3). PIRES et al., (2006), trabalhando com a espécie Caretta caretta em 
cativeiro, apresentaram os seguintes valores relativos: heterófilos 59,4% (± 16,3); 
linfócitos 29,2% (± 17,1); eosinófilos 10,4% (± 6,3); monócitos 0,9% (± 2,1); e basófilos 
0,1% (± 0,3). O valor obtido na contagem de trombócitos foi de 6.830±3.270/μL, valores 
diferentes foram citados por PIRES et al., (2006) e CUBAS & BAPTISTOTTE (2006) 
para tartarugas cabeçudas mantidas em cativeiro, sendo 10.968,1/μL, 21.932,1/μL 
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Respectivamente. A pesquisa é pioneira para a espécie em habitat natural, podendo-se 
utilizar os valores encontrados como referencia, considerando-se que a amostra foi 
constituída por animais clinicamente sadios e obtidas nas duas épocas do ano em que 
ocorrem as principais variações de umidade e temperatura. 

 
Palavras chave: Quelônio, Hematologia, Maranhão. 
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A cicatrização de lesões cutâneas, como feridas, por exemplo, é um processo dinâmico e 
complexo que envolve fenômenos bioquímicos e fisiológicos como inflamação, 
reepitelização, angiogênese, formação de tecido de granulação e deposição de matriz 
intersticial, eventos realizados por grande número de diferentes tipos de células, como 
queratinócitos, fibroblastos, células inflamatórias e endoteliais, influências célula a célula, 
interação entre células, matriz intersticial e fatores de crescimento a fim de garantir a 
restauração tissular (MARTIN, 1997). A espécie Vernonia ferruginea, popularmente 
conhecida como assa-peixe-do-pará ou calção-de-velho, é perene, arbustiva ou arbórea, 
ereta, muito ramificada, de caule lenhoso e rugoso na base, com densa pilosidade 
ferruginea no ápice. Suas raízes, em infusão, são empregadas na medicina popular como 
depurativas e diuréticas (RODRIGUES et. al., 2001). Em virtude de haver poucos estudos 
relacionados à ação cicatrizante Dessa forma, objetivou-se com este trabalho avaliar a 
capacidade cicatrizante cutânea do extrato bruto do Assa-peixe (V. ferruginea). Para o 
preparo do extrato da planta em estudo, espécimes foram coletados, secos em estufa à 60ºC 
e em seguida imersos em álcool etílico por 72h. Posteriormente, foram realizadas as etapas 
de filtração, onde se obteve 5,5 L de filtrado, e realizou-se a rotoevaporação para obtenção 
do extrato bruto. Uma vez obtido o extrato, fez-se a administração tópica no dorso de três 
coelhos, sendo a região dividida em quatro quadrantes: 1 e 2, referentes à aplicação da 
pomada Lanette (controle), e 3 e 4, referentes à aplicação da pomada com o extrato de V. 
ferruginea, para o ensaio de irritação dérmica primária e cumulativa nas concentrações de 
20 mg/g e 10 mg/g, durante dez dias consecutivos. Observou-se que os animais 
apresentaram sinais de irritação na concentração de 20 mg/g durante as aplicações (Tabela 
1), porém, a formulação tópica com concentração de 10mg/g, por não ter apresentado 
nenhuma irritação para os animais, foi a utilizada para a avaliação da capacidade 
cicatrizante da planta em estudo. 
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A avaliação da capacidade cicatrizante foi realizada no dorso de 40 camundongos 
divididos aleatoriamente em dois grupos, cada um contendo 20 camundongos. Primeiro 
fez-se a tricotomia da região e foi feita a demarcação na pele de cada camundongo por 
rotação da borda cortante utilizando demarcador (punch) metálico com 0,6 cm de diâmetro 
com a ressecção de segmento de pele circular, seguindo a demarcação do punch, 
aprofundando-se a incisão até expor a fáscia muscular dorsal. O primeiro grupo continha 
animais submetidos ao tratamento pós-cirúrgico com aplicação de formulação contendo o 
extrato de V. ferruginea; e o segundo grupo continha animais submetidos ao tratamento 
pós-cirúrgico com aplicação da formulação sem o extrato (Lanette). Observou-se no grupo 
tratado com o extrato do Assa-peixe (V. ferruginea), macroscopicamente, no dia 03, a 
presença de uma crosta fibrinonecrótica considerada como um sinal positivo no reparo 
(RIBEIRO et. al., 2004). No dia 07 ainda observou-se a crosta, havendo redução do 
tamanho da lesão e formação de tecido de granulação. Nos dias 14 e 21 não havia mais a 
presença de crosta e as cicatrizes das lesões diminuíram, observando-se assim sinais de 
melhora, com cicatrização acentuada e aspecto fibrótico da lesão. Fazendo a comparação 
com o grupo tratado com a pomada Lanette, observou-se que ao final do experimento, no 
21º dia, os grupos apresentaram pouca diferença (como observado na Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1 – Índice de irritação cutânea primária e cumulativa de coelhos tratados com 20mg/g de extrato 
hidroalcoólico de Vernonia ferruginea segundo escala de Draize. 

Extrato Animal Irritação primária Irritação acumulada 

2ª aplicação 3ª aplicação 

Vernonia ferruginea 

A 0 1,25 1 

B 1 0,5 1 

C 1 1 0,5 

*Valor do índice; 0- 0,9 Não irritante; 1-1,9 Ligeiramente irritante; 2-4,9 Moderadamente irritante; 5-8 
Severamente irritante 

Figura 1. Aspecto macroscópico da lesão produzida no dorso e tratado com Lanette 
(controle) e com extrato de Vernonia ferruginea nos dias 03, 07,14 e 21. 
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A análise microscópica evidenciou que ambos os grupos apresentaram algumas 
semelhanças durante as fases do processo cicatricial. Tal fato mostra que o extrato bruto do 
Assa-peixe (V. ferruginea) não apresentou uma eficácia esperada quando comparado ao 
agente emoliente Lanette. Dessa forma, através dos estudos realizados no presente 
trabalho, pode-se afirmar que o efeito do extrato hidroalcoólico de V. ferruginea sobre o 
processo de cicatrização e reepitelização de feridas experimentais em pele de 
camundongos, quando comparado à aplicação do controle utilizado, não demonstrou 
nenhuma diferença macroscopica e microscopicamente. 
 
Palavras-Chave: Vernonia ferruginea; Cicatrização; Extrato bruto.  
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Atualmente, as informações nutricionais que influenciam no desempenho reprodutivo de 
galos não estão de acordo com a importância dos mesmos no processo reprodutivo 
(Danikowski et al., 2002). Por conseguinte, uma maior atenção quanto aos ingredientes 
utilizados nas rações, bem como o adequado teor de proteína das mesmas, podem aumentar 
a produtividade e reduzir custos da criação avícola, uma vez que a alimentação representa 
cerca de 70% do custo de produção (Araujo, 2005), visto que uma ração com 16% de 
proteína bruta, normalmente usada para fêmeas, poderá onerar de 7,0 a 11,0% o custo da 
alimentação se comparada a uma de 12,0% de proteína bruta (PB) específica para o macho. 
Com tudo a produção brasileira de rações para aves é realizada basicamente com milho e o 
farelo de soja, atingindo até 90% do total da matéria seca, constituindo a maior parte dos 
custos com a alimentação. Esses alimentos tradicionais têm sido substituídos em diversos 
estudos por alimentos alternativos regionais, onde no estado do Maranhão destaca-se por 
ter subprodutos da palmeira do babaçu, principalmente por estar disponível no período de 
entressafra do milho, o que pode apresentar-se como importante alternativa a este 
ingrediente tradicional para pequenos produtores regionais (Carvalho, 2007). Daí o 
presente trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho corporal e reprodutivo de galos 
(gallus gallus) de criação semi-intensiva, alimentados com  ração contendo diferentes 
níveis de farelo de babaçu (FB) com diferentes níveis de PB. Para tanto foi utilizado um 
delineamento inteiramente casualizado em sistema fatorial 2 x 2 com cinco tratamentos, 
onde o T1 com 0% de FB; T2- com 12%  PB e 10% de FB; T3- com 12% de PB e 15% de 
FB; T4- com 14% de PB e 10% de FB e T5- com 14% de PB e 15% de FB, foi utilizado 25 
galos cariocas com idade média de dezoito meses, foram avaliados o ganho de peso (GP) 
através da diferença entre o peso inicial e o peso final e consumo de ração (CR) como 
variáveis corporais, já as variáveis reprodutivas foram mensuradas a partir da coleta de 
sêmen feitas através da massagem dorsal com o auxílio de uma seringa graduada de 1mL ( 
Figura 1) e posterior análise da motilidade e a morfologia espermática, onde esta ultima foi 
feita no Laboratório de Reprodução Animal, da UEMA.  Os resultados de desempenho 
produtivo (ganho de peso e consumo de ração) durante o experimento, de acordo com os 
níveis de inclusão de farelo de babaçu, estão descritos na (Tabela 01). Os níveis de 
inclusão de farelo de babaçu não influenciaram o consumo de ração (g) e ganho de peso 
(P>0,05), indicando que o farelo de babaçu pode ser incluído em até 15% com 14% de 
proteína bruta, em rações para galos cariocas reprodutores, sem comprometer as 
características de desempenho, onde o aumento de fibra bruta poderia ter interferido na 
qualidade da ração produzida e na disponibilidade dos nutrientes, afetando o desempenho 
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das aves, assim como a síntese de enzimas endógenas pelas aves que atuam na digestão 
(Carneiro et al., 2009)  
 

 
 

 
 
 
Um dos parâmetros mais utilizados para avaliar a qualidade do sêmen é a motilidade, 
sendo essa um bom indicador da viabilidade espermática e da capacidade fertilizante do 
espermatozóide (Ferreira, 2010). Na presente pesquisa pode-se observar que os tratamentos 
estudados não mostraram diferenças significativas sobre a motilidade e morfologia 
espermática como mostra a (Tabela 02).  
 
 

 
 

A                                                       B 

 
Figura 1: (A) Técnica da massagem dorsal em galos; (B) seringa graduada com ejaculado 
de galo. 

Tabela 01. Estatística obtida para ganho de peso (GP) e consumo de ração (CR), de galos 
cariocas reprodutores alimentados com diferentes níveis de farelo de babaçu (FB) e 
proteína bruta (PB) 

Tratamentos  Variáveis de Desempenho 
GP (kg) CR (kg) 

Ração controle 0,169 a 2,081 a 
12%PB e 10%FB 0,151 a 2,013 a 
12%PB e 15%FB 0,049 a 1,809 a 
14%PB e 10%FB 0,054 a 1,946 a 
14%PB  e 15%FB 0,121 a 1,981 a 

Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem entre si (P>0,05) pelo teste Tukey. 

Tabela 02. Estatística obtida para  motilidade espermática e morfologia espermática de 
galos cariocas reprodutores, alimentados com diferentes níveis de farelo de babaçu (FB) e 
proteína bruta (PB) 

Tratamentos  Características do Sêmen 
Motilidade (%) Morfologia (%) 

Ração controle 58,7 a 5,30 a 
12%PB e 10%FB 74,5 a 5,00 a 
12%PB e 15%FB 63,0 a 4,35 a 
14%PB e 10%FB 73,5 a 3,90 a 
14%PB  e 15%FB 65,0 a 5,20 a 

Médias seguidas por letras iguais na coluna não diferem entre si (P>0,05) pelo teste Tukey. 
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Entretanto numericamente a motilidade sofreu efeitos com a inclusão do FB e com os 
diferentes níveis de PB, onde a média do grupo controle mostra-se inferior aos demais 
tratamentos, tendo as maiores médias de motilidade nos níveis de 10% de farelo de babaçu 
dos tratamentos T2 e T4, talvez haja uma tendência para a recomendação de valores baixos 
de níveis de FB para galos reprodutores, já que também numericamente falando, esses 
tratamentos ficaram dentro das menores médias para defeitos morfológicos do sêmen, 
variável essa que também mostrou-se ser influenciada pelos tratamentos com inclusão de 
FB, já que a ração basal obteve o maior valor de células defeituosas. Contudo de acordo 
(Souza, 2007), a porcentagem máxima de alterações totais espermáticas observadas em 
galos é de 15%, indicando assim que os resultados médios de espermatozóides normais 
verificados para todos os tratamentos estão dentro da faixa considerada suficiente para uma 
boa fertilização, e com isso vale ressaltar que não houve uma grande influencia da idade 
dos animais já que de acordo com (Correa & Arceo, 1995) as alterações espermáticas 
podem ser influenciadas pela idade, já de acordo com (Souza, 2007) outro fator a ser 
considerado é o peso corporal que também influencia a morfologia espermática, o qual foi 
confirmado com o presente experimento, onde numericamente a morfologia está 
relacionada com o ganho de peso, ou seja, o grupo que obteve maiores médias no GP 
foram as que obtiveram maiores valores de defeitos espermáticos. De acordo com os 
resultados de desempenho, recomenda-se a inclusão do farelo de babaçu até 15% com até 
14% de proteína bruta para galos cariocas reprodutores. 
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Os ovinos, assim como outros mamíferos e aves, são homeotérmicos, ou seja, são animais 
que têm a capacidade de controlar, dentro de uma estreita margem, a temperatura corporal 
(HAFEZ, 1995). A temperatura retal é um dos primeiros fatores fisiológicos afetados no 
aumento da temperatura ambiente, a partir da hora que esta é alterada demonstra que o 
animal está sob estresse térmico. A verificação da frequência respiratória é realizada pela 
observação ininterrupta dos movimentos do flanco do animal em um intervalo de tempo de 
um minuto (SILANIKOVE, 2000). Os índices usados em animais surgiram na década de 
50, quando THOM em 1958, desenvolveu o índice de temperatura e umidade (ITU), que 
foi bastante empregado pelos órgãos oficiais de bioclimatologia animal nos Estados 
Unidos. Desde então outros índices foram desenvolvidos na tentativa de melhor expressar 
a sensação térmica dos animais em relação ao ambiente, entre eles a carga térmica radiante 
(CTR) e o índice de temperatura de globo e umidade (ITGU). No geral, são considerados 
dois ou mais elementos climáticos (MEDEIROS & VIEIRA, 1997).Um dos índices que 
tem sido bastante utilizado para animais de produção é o índice de temperatura do globo 
negro e umidade (ITGU) com faixas que determinam o grau de estresse (SOUSA, 2010).A 
carga térmica de radiação (CTR), que pode ser determinado pela equação de Stefan-
Boltzmann, é outro indicador do ambiente térmico, que, em condições de regime 
permanente, expressa a radiação total recebida pelo globo negro de todos os espaços ou 
partes da vizinhança. Esta pesquisa objetivou verificar a variação nas alterações 
fisiológicas (temperatura retal e frequência respiratória) causadas por fatores climáticos 
como temperatura de bulbo seco (TBS), umidade relativa do ar (UR) e velocidade dos 
ventos (Vv). O Experimento foi realizado no Aprisco Experimental do Curso de Zootecnia, 
no campus de São Luís, localizado numa ilha costeira a 2° 31’47’’ de latitude sul e 44° 18’ 
10’’ e de longitude oeste, com 24,39 m de altitude. O clima predominante é o quente e 
úmido, apresentando durante todo o ano temperaturas elevadas em medias 27°C, com 
pequenas variações. O período de coletas de dados foi de 14 dias consecutivos, no período 
entre 19 de Abril e 02 de Maio de 2013 consecutivos buscando verificar alterações 
fisiológicas causadas pelos fatores climáticos neste espaço de tempo. Foram utilizados 27 
ovinos SRD (borregos), machos com idade entre 5 e 7 meses, confinados em baias 
individuais suspensas a um metro do solo, em piso ripado com 2 cm de distância entre as 
ripas, galpão coberto com telhas de fibrocimento com o pé direito de 3 metros com a frente 
para o nascente.Foram feitas 4 verificações diárias, nos horários de maior incidência solar 
(10, 12, 14 e 16h), onde foram coletados dados da Temperatura Retal (TR) e Frequência 
Respiratória (FR) dos animais e dados das variáveis climáticas Temperatura de Bulbo Seco 
(TBS), Umidade Relativa (UR) e Velocidade do Vento (Vv).A TBS e UR foi medida por 
meio de um termohigrômetro que era situado em nove pontos diferentes e ao final 
calculava-se a média para o horário. O mesmo procedimento se deu para medir a 
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velocidade do vento, entretanto utilizou-se um anemômetro digital. Para determinação da 
Temperatura de Bulbo Úmido (TBU) foi utilizada a Carta psicrométrica, a partir dos dados 
da TBS e da UR. A Temperatura de Globo Negro (TGN) foi estimada pelo uso da equação 
proposta por ABREU et al., (2011) para galpões fechados, a qual apresenta uma acurácia 
de 3% de erro, permitindo estimar a TGN a partir da TBS.Para determinação do Índice de 
Temperatura de Globo e Umidade (ITGU), foi utilizada a equação proposta por 
BUFFINGTON et al., (1977). A CTR foi determinada pela equação proposta por ESMAY 
(1969).Os dados foram submetidos à análise de variância através no programa estatístico 
ASSISTAT®, onde se utilizando o teste de Tukey (P<0,05) verificou-sepossíveis 
diferenças entre as médias de horáriose dias para TR, FR, ITGU e CTR. A Tabela 1 
apresenta os resultados das TR e FR entre horários. Não foi observada diferença 
significativa entre os tratamentos. A Tabela 2 apresentou os resultados encontrados para o 
ITGUe para a CTRdemonstrando que não houve diferença significativa entre os horários 
de coleta.A Tabela 3 apresenta os resultados para ITGU e CTR comparados entre dias de 
verificação, demonstrando que não houve diferença significativa.Verificou-se que o ITGU 
registrado entre horários e entre dias apresentou valores entre 80 e 81, considerado alto 
para ruminantes, em especial ovinos, esta situação caracteriza-se como um estado de 
perigo, onde ocorre elevação das temperaturas retal e corpórea e da frequência respiratória, 
devendo-se tomar cuidado com os animais, buscando proporcioná-los conforto 
térmico.Esta CTR apresentou resultados entre 495,0 a 500,0 w.m-2 considerados 
satisfatórios para ambientes de clima tropical, já que nestes a incidência de radiação direta 
e difusa é maior, decorrente da proximidade com a linha do equador. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabela 1 – Valores médios de Temperatura Retal (°C) e Frequência Respiratória(mov./min) 
entre os horários de verificação. 

HORÁRIO TR FR 
10:00 39.41 a 71.15 a 
12:00 39.44 a 74.59 a 
14:00 39.37 a 73.73 a 
16:00 39.45 a 77.81 a 

CV (%) 0.51 24,50 
CV = Coeficiente de Variação. Médias seguidas da mesma coluna de letras não semelhantes diferem pelo 
teste de Tukey (p<0,05). 

 
Tabela 2 – Valores médios do Índice de Temperatura de Globo e Umidade (ITGU) e 
Carga Térmica de Radiação (CTR) entre horários de coleta. 

HORÁRIO ITGU CTR 
10:00 80.68 a 499.48 a 
12:00 80.62 a 499.15 a 
14:00 80.32 a 498.29 a 
16:00 80.23 a 496.32 a 

CV (%) 1.67 2.90  
CV = Coeficiente de Variação. Médias seguidas da mesma coluna de letras não semelhantes diferem pelo 
teste de Tukey (p<0,05). 
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Tabela 3 – Valores médios do Índice de Temperatura de Globo e Umidade (ITGU) e Carga 
Térmica de Radiação (CTR) entre dias de coleta. 

DIAS ITGU CTR 
1 81.08 abc 510.92 ab 
2 82.21 a 500.01 ab 
3 81.33 ab 498.35 ab 
4 81.73 a 493.87 ab 
5 81.07 abc 511.48 a 
6 80.86 abc 496.61 ab 
7 80.23 abcd 483.95 ab 
8 80.20 abcd 513.42 a 
9 80.25 abcd 501.31 ab 
10 80.63 abc 492.22 ab 

11 80.46 abc 492.36 ab 
12 79.39 bcd 507.64 ab 
13 78.11 d 492.64  ab 
14 78.92 cd 481.53 b 

CV (%) 1.11     2.37 
CV = Coeficiente de Variação. Médias seguidas da mesma coluna de letras não semelhantes diferem pelo 
teste de Tukey (p<0,05). 
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A região da Baixada Maranhense é conhecida por seu ecossistema peculiar, caracterizado 
por um ambiente alagado na época chuvosa e árido com escassez de pastagem na época de 
estiagem. Esta regiãopossui um efetivo de 24 mil equinos,dentre os quais, um grupamento 
genético regional, conhecido popularmente como “Baixadeiro”. Tal grupamento se destaca 
pela rusticidade, resistência e adaptação às condições ecológicas da região, demonstrando 
grande capacidade para trabalhar em áreas alagadas (SERRA, 2004). Para o 
desenvolvimento de atividades pelos equinos, como trabalho e esporte, esses animais 
necessitam de membros locomotores que estejam em perfeita simetria e em pleno vigor. 
Dentre as alterações podem acometer os membros locomotores dos equinos, podemos 
destacar a síndrome do navicular que corresponde a aproximadamente um terço das 
claudicações (VIITANEN, 2003). A síndrome do navicular é um conjunto de alterações 
que acometem o osso navicular e as regiões anatômicas adjacentes, tendo várias etiologias 
descritas, desde uma irrigação deficiente da região até uma má conformação anatômica que 
irá originar um desbalanço sobre a distribuição do peso sobre o osso navicular, levando a 
alterações em sua superfície. Essas alterações são diagnosticadas por meio de radiográfico 
através da observação dos forames, onde com o avanço da doença ocorre uma má 
distribuição do peso sobre osso navicular, provocando uma diminuição da irrigação 
sanguínea que irá contribuir para a mudança de formato dos forames e para o inicioda 
deposição óssea na superfície do osso, ocasionado pela reação de contato inadequado coo o 
ligamento superficial profundo, as falanges e a cartilagem alar. No estudo sobre as 
alterações do osso navicular é importante o conhecimento da frequência que esta alteração 
acomete os animais e os possíveis fatores que predispõem ao desenvolvimento desta 
síndrome.O presente trabalho teve como objetivo avaliar as alterações do osso navicular, 
correlacionando os fatores que influenciam no desenvolvimento da síndrome do navicular, 
dentre eles, a idade, o sexo, o aprumo dos animais e o tamanho do casco. Para tanto, foram 
utilizados 20 equinos distribuídos igualmente de acordo com o sexo, oriundos do 
município de Viana. No estudo radiográfico, utilizou-se um aparelho de raios-X portátil, 
modelo FNX Jockey 90, chassi tamanho 24x30cm, contendo filme radiográfico e écrans de 
mesmo tamanho. A técnica utilizada foi de 60kVp e 7mAs, com distância foco filme de 40 
cm. As projeções radiográficas utilizadas foram dorso-palmar com um ângulo de 45º e 
latero-medial e a revelação foi feita manualmente. A classificação das lesões encontradas 
seguiram o estudo de Colles (1982), o qual seguiu a posição anatômica das alterações, 
sendo “A” para caracterizar invaginações no bordo distal do osso, “B”,nas extremidades 
lateral e medial do osso e “C” no bordo proximal. Na região “C”, o autor utiliza uma série 
numeral que varia de 1 a 8 de acordo com a forma da invaginação encontrada. (Fig. 1). As 
avaliações morfométricas foram realizadas com o auxílio de um paquímetro, aferindo os 
valores de largura de sola e casco, comprimento de sola, ranilha e pinça dos membros 
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torácicos, seguido da visualização das conformações de aprumo. Quanto aos resultados 
deste estudo, oito (40%) animais apresentaram lesões no osso navicular, sendo que destes, 
dois (25%) apresentaram alterações bilaterais e os seis (75%) apresentaram alterações no 
membro esquerdo (Tabela 1).Quanto às alterações em navicular, relacionada com a idade, 
observou-se que de oito animais afetados, cinco (62,5%) eram adultos e três (37,5%) 
jovens, todos os animais independente da idade, apresentaram lesões no membro esquerdo 
(Tabela 2). Quanto ao aprumo, observou-se que todos os animais apresentavam-se aberto 
de frente (Figura 2). Quando avaliado o membro torácico pela visão lateral, observou-se 
que nove animais (45%) apresentavam-se debruçado, seis (30%) animais apresntavam-
setransvcurvo. Ao observar a face cranial dos membros torácicos, observou-se que 12 
(60%) dos animais e quatro (20%) animais apresentavam casco para fora. Ao avaliar a 
visão lateral dos membros pélvicos, observou-se que 55% dos animais apresentaram o 
defeito de curvilhão emfoice e ao avaliar a face caudal, 65% dos animais apresentou jarrete 
de vaca. As medidas morfométricas dos cascos dos animais foram de 9,92 cm no membro 
direito e 9,72 cm no membro esquerdo para a largura do casco. 11,4 cm de comprimento 
de sola, 7 cm de comprimento de ranilha, 7,3 cm de comprimento de pinça e 8,7 cm de 
largura do casco. Todas as medidas, exceto a largura do casco, foram semelhantes para 
ambos os membros (Tabela 3). Com esses resultados, podemos concluir que a idade 
influenciou no desenvolvimento das alterações radiográficas no osso navicular. No entanto, 
o sexo, os defeitos de aprumo e as medidas morfométricas do casco não influenciaram no 
desenvolvimento das manifestações da síndrome do navicular.  
 
Tabela 1- Equinos do grupamento baixadeiro, distribuídos segundo o sexo e o membro 

torácico afetado pela síndrome do navicular  
Sexo Alterações radiográficas no osso navicular 

 Torácico direito Torácico esquerdo 
Macho 1 4 
Fêmea 1 4 
Total 2 8 

p>0,05 (Teste T de Student) 
 
Tabela 2 – Equinos do grupamento baixadeiro, distribuídos segundo a faixa etária e o 

membro torácico afetado pela síndrome do navicular  
Idade Alterações radiográficas no osso navicular 

 Torácico direito Torácico esquerdo 
Jovem 1 3 
Adulto 1 5 
Total 2 8 

p>0,05 (Teste T de Student) 
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Tabela 3 – Médias e desvios-padrão das avaliações morfométricas em centímetros do 

membro torácico de equinos do grupamento baixadeiro de acordo com o sexo 
Aferição 

morfométrica 
Torácico direito Torácico esquerdo 

Macho Fêmea Macho Fêmea 
Comprimento de sola 11,40 ±1,1 11,4 ±1,17 11,25 ±1,11 11,6 ± 1,17 

Comprimento de 
ranilha 

6,95 ± 0,95 7,05 ±0,68 6,8 ± 1,06 7,35 ±1,13 

Comprimento de 
pinça 

7,1 ± 0,96 7,65 ± 
1,11 

7,20 ± 1,77 7,45 ± 1,04 

Largura de casco 8,45 ± 0,83 9 ± 1,43 8,65 ± 1,2 9,1 ± 1,22 
p>0,05 (Teste T de Student) 

 
 

  

Figura 1-Diagramapara mostrar asdiferentes formasdeforamesobservada na 
doençanavicular.Único tipo1 deve serconsideradonormal.A presença deoutros tiposé 
sugestivo defornecimento de sanguemaiorperiosteal.Foramesna posição “B”não são 
normais  e em posição“C”sempre indicamdoença do navicular (Colles  1982  

Figura 2 – Alterações de aprumo em cavalos baixadeiro. A – 

Animais com diferentes aprumos dos membros pélvicos 

(esquerda: casco para fora, direita: jarrete de vaca); B – Animal 

          

 

A B 
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Os biomarcadores são instrumentos úteis para o diagnóstico histopatológico de organismos 
aquáticos e constituem importantes ferramentas empregadas em programas de 
monitoramento ambiental. Dessa forma, as alterações histopatológicas são resultados de 
uma variedade de mudanças bioquímicas e fisiológicas no organismo, podendo ocasionar 
lesões a nível de célula, tecido, órgão ou comportamento do indivíduo. Brânquias e fígados 
podem ser órgãos alvos para xenobiontes, sendo possível o acúmulo de poluentes causando 
modificações que podem ser consideradas como respostas de defesa ou biomarcadores. 
Nesta pesquisa objetivou-se identificar qual órgão (brânquia ou fígado) de C. macropomum 
que melhor indica a exposição aos poluentes da APA do Maracanã. Foram realizadas três 
coletas no período de estiagem e no período chuvoso. Com o auxílio do medidor 
multiparâmetros registraram-se os fatores físicos e químicos da água em dois tanques de 
cultivo da APA do Maracanã. Os peixes foram capturados com rede de pesca e levados ao 
laboratório para as análises macroscópicas e registros de dados morfométricos, tais como 
comprimento total (LT) e padrão (LP) em centímetros, peso total (Wt) e do fígado (Wl) em 
gramas. Com uma incisão ventral retirou-se o fígado e o primeiro arco branquial direito, 
fixando-os em formol a 10%, por 24 a 48 horas, lavados e mantidos em álcool a 70%. As 
amostras passaram por etapas de desidratação em banhos de álcoois crescentes, 
diafanização em xilol, impregnação e inclusão em parafina. Os blocos foram seccionados 
em micrótomo na espessura de cinco micrômetros e corados com hematoxilina e eosina. 
As lâminas foram analisadas e fotomicrografadas em microscópio óptico (AXIOSKOP - 
ZEIS). Os resultados dos parâmetros abióticos da água indicaram valores adequados ao 
cultivo, em termos de temperatura (30°C para ambos), amônia tóxica (entre 0,5 e 0,25),  
pH (entre 7,5 e 7,3) e oxigênio dissolvido (entre 11 e 9 mg/L O2). Os dados ictiométricos 
apontaram indivíduos de pequeno tamanho (LT = 39,11±4,89 cm; LP = 37,02±3,03 cm) e 
de baixo peso total (Wt = 389,23±109,33), sendo todos juvenis. As alterações morfológicas 
observadas para as brânquias foram deslocamento do epitélio, fusão lamelar, proliferação 
de células secretoras de muco, desorganização das lamelas secundárias, aneurisma, 
dilatação dos capilares, rompimento dos capilares e estreitamento lamelar. Para as 
alterações histológicas hepáticas foram identificadas distúrbios celulares (esteatose), 
núcleos pcnóticos, hemossiderina, infiltração leucocitária, vacuolização do citoplasma, 
necrose e a presença de parasitos. O deslocamento do epitélio é a lesão de maior 
ocorrência, já que o epitélio branquial constitui um importante alvo de xenobióticos 
presentes na água, visto que é a principal superfície de contato com o ambiente. A necrose 
no tecido branquial (Fig. 2) é classificada como sendo uma lesão estágio III (severa), ou 
seja, geralmente as lesões são irreversíveis neste estágio de severidade. As infiltrações de 
leucócitos (Fig. 1) no tecido hepático são aglomerações celulares bastante coradas 
diferindo dos hepatócitos e demonstra uma tentativa de defesa biológica contra agentes 
tóxicos. A ocorrência das alterações encontradas para os peixes da APA do Maracanã pode 
ser explicada por fatores como a alimentação (ração) e substâncias químicas (agrotóxicos) 
oriundas da agricultura dos arredores dos tanques de cultivo. A estrutura branquial de 
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Colossoma macropomum foi validada como o melhor órgão para indicar a exposição 
inicial aos poluentes nos locais analisados na APA do Maracanã. Já o fígado serviu para 
indicar lesões severas, especialmente na época das chuvas. Esses dados reforçam a 
necessidade de um plano de monitoramento da biodiversidade desta região. 

 

 
 
Palavras-chave: Lesões, biomarcador, APA do Maracanã. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1 – Tecido hepático de Colossoma macropomum: A: infiltração leucocitária; B: 
Área necrosada. Corados em HE (400X). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Arco branquial direito do Colossoma macropomum: A: Aneurisma (*) seguido 
de fusão de lamelas (seta); B: Aneurisma (seta) e dilatação dos capilares (*); C: Fusão das 
lamelas secundárias; D: Necrose do tecido intersticial. Corado em HE (400X). 
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Os peixes apresentam grande sensibilidade aos contaminantes. Os xenobiontes podem 
causar alterações morfofisiológicas em órgãos como o fígado e brânquias, os quais são 
amplamente utilizados como biomarcadores de contaminação aquática, sendo uma 
ferramenta eficiente no monitoramento ambiental. No presente estudo, objetivou-se validar 
dois biomarcadores histológicos (lesões branquiais e hepáticas) em Hoplias malabaricus 
(traíra) da Área de Proteção Ambiental (APA) do Maracanã. Exemplares de traíra foram 
capturados em uma lagoa de policultivo e no Rio Ambude, localizados na APA do 
Maracanã. A biometria foi realizada em laboratório. Depois deste procedimento, as 
brânquias e o fígado de cada espécime foram fixados em formol a 10% e mantidos em 
álcool a 70% até a execução da técnica histológica usual. Cortes de aproximadamente 5µm 
de espessura foram corados em hematoxilina e eosina (HE). Os resultados referentes à 
biometria dos peixes demonstraram que os peixes coletados no período de estiagem 
apresentaram maiores valores de comprimento total (Lt) e padrão (Lp) em relação aos 
exemplares da coleta do período chuvoso, o mesmo foi observado para peso total (Wt) e 
peso das gônadas (Wg) (Tab. 01). Esta variação de medidas pode estar relacionada ao 
período de desova dos peixes, já que estes geralmente atingem a maturidade sexual no 
período de estiagem e se preparam para liberar os ovos no período chuvoso (PETRY, 
2005). As alterações hepáticas identificadas foram: área de necrose, infiltração 
leucocitária, vacuolização do citoplasma, hemossiderina e centro de melanomacrófago 
(Fig. 01). A abundância de poluentes e lesões encontradas nos fígados dos peixes está 
diretamente ligada ao nível de poluição do ambiente, seja por metais pesados ou pesticidas, 
provocando assim um aumento no índice hepatossomático (FLORES LOPES & 
MALABARBA, 2007). Constataram-se as seguintes lesões branquiais: fusão lamelar, 
aneurisma lamelar, deslocamento e necrose do epitélio, proliferações de células do muco e 
dilatação capilar (Fig.02). As lesões encontradas em H. malabaricus podem ser em 
decorrência da poluição das águas dos locais de coleta dos peixes, que recebem efluentes 
rurais, domésticos e industriais, os quais podem ocasionar a diminuição do oxigênio 
dissolvido, perda de nutrientes e oscilação da temperatura. Esses fatores estressam os 
peixes e, consequentemente, causam mudanças na sua estrutura morfofisiológica.  Ao 
analisar as brânquias de lambari (Astyanax jacuhiensis) coletados no córrego Capivara, 
Londrina-PR, este apresentando níveis elevados de metais e poluído por esgoto 
doméstico,Winkaler et al. (2001) identificou lesões como aneurisma lamelar, deslocamento 
do epitélio e dilatação dos canais sanguíneos. Com base nestes dados, conclui-se que as 
respostas biológicas de H. malabaricus, mostradas em nível branquial e hepático, podem 
ser caracterizadas como biomarcadores de contaminação aquática, sendo as brânquias o 
órgão mais eficiente para esse tipo de análise.  
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Tabela 1 – Dados biométricos Hoplias malabaricus coletados na APA do Maracanã, São Luís- MA.  

  Parâmetros                                                  Média±Desvio-padrão  
 
                      Coleta 1 (período de estiagem)                        Coleta 2 (período chuvoso) 
 

LT (cm)                         25,62±6,16                                                    17,2±1,29                      
LP (cm)                         20,50±5,22                                                    16,15±1,48 
WT (g)                          236,67±155,02                                              49,19±10,49 
WG (g)                          0,05±0,01                                                      0,04±0,02 

 

 
Figura 1: Fotomicrografia mostrando fígado de Hoplias malabaricus. A – Infiltração leucocitária (seta); B - 
área de necrose (seta), Hemossiderina (estrela); C- Centro de melanomacrófago (seta); D- Vacuolazição do 
citoplasma (seta), HE. 
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Figura 2: Fotomicrografia mostrando brânquias de Hoplias malabaricus. A – Tecido normal; B- dilatação 
capilar (seta), Necrose do epitélio (estrela); C- Aneurisma lamelar (seta), Fusão das lamelas (estrela); D- 
Proliferação das células do muco (seta), Deslocamento do epitélio (estrela), HE. 
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O acelerado processo de degradação ambiental está levando muitas espécies a se tornarem 
cada vez mais raras ou desaparecer de parcelas consideráveis dos seus habitats naturais. 
Consequentemente, programas de reintrodução estão ganhando cada vez mais importância 
no restabelecimento de populações debilitadas ou extintas (e.g., Linnell et al. 2009, Slotow 
& Hunter 2009, Smith & Bangs 2009). No Brasil, reintroduções totalmente informais, 
solturas, vêm sendo realizadas constantemente, de forma totalmente aleatória e com sérios 
riscos à conservação (IUCN/SSC/Re-introduction Specialist Group 2002). Essas 
reintroduções informais podem prejudicar as populações já existentes como doenças, por 
exemplo. Apesar dos felinos disporem de um instinto de caça nato, estes necessitam 
aprimorá-lo para poderem adequadamente usá-lo. Desta forma adquirem rapidez e 
habilidade na captura das presas, o que é vital à sobrevivência. No presente trabalho 
procuramos responder à pergunta: felinos silvestres nascidos ou criados em cativeiro 
poderiam ser usados como ferramentas de manejo em programas de reintrodução? Para tal 
fez-se necessário o aprimoramento das técnicas de captura para que o sucesso predatório 
fosse alcançado. Este trabalho teve como objetivo capacitar felinos apreendidos e/ou 
criados em cativeiro, documentando seus mecanismos ecológico – comportamentais e 
avaliar a reintrodução desses animais como ferramenta de manejo para conservação das 
espécies de felinos neotropicais. Os indivíduos de Leopardus pardalis apreendidos e/ou 
criados em cativeiro encontram-se em recintos individualizados no Centro de Triagem de 
Animais Silvestres (CETAS), no Ibama-Maranhão. Os dados são obtidos mediante 
observação dos mecanismos de resposta de quatro indivíduos. A avaliação consiste em 
uma substituição da alimentação convencional (pedaços de galinha) por uma com presas 
vivas, como coelhos, ratos, codornas (figura 1). Quando estas são soltas no recinto são 
observadas as técnicas e tempo de captura, como também o abate e até as tendências 
lúdicas com as mesmas. Serão considerados aptos para futuras solturas os indivíduos que 
apresentaram habilidades semelhantes àquelas de vida livre. Estas incluíram captura rápida 
e morte de presas variadas por mordidas no pescoço/cabeça.  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 1: Tipos de presas utilizadas: codorna (A), porquinho da índia (B) e coelhos (C). 

A B C
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A resposta comportamental variou significativamente entre os indivíduos (H= 16,742, g.l.= 
3, P= <0,001), apresentando resposta imediata à soltura da presa. Sendo que dois 
indivíduos apresentaram comportamento lúdico com a mesma. Verificou-se o mesmo para 
o abate (H= 24,533, g.l.= 3, P= <0,001), significativas diferenças individuais no tempo de 
resposta. Neste caso mostraram-se bastante eficazes e letais em suas investidas com 
mordidas no pescoço e cabeça. No caso de dois indivíduos que apresentaram 
comportamento lúdico, no momento do abate foram, assim como os demais, eficazes em 
seu ataque. Para a ingestão (tabela 1) os resultados não foram divergentes com diferenças 
individuais também.  
 

 
 
Ao comparar resultados obtidos para captura (tabela 2) e abate (tabela 3) por indivíduos de 
Leopardus pardalis em um trabalho realizado anteriormente de mesma natureza e 
metodologia (PEREIRA, 2005), foi possível chegar à conclusão de que houve semelhante 
ao presente trabalho, diferenças individuais no tempo de resposta. Comparando também os 
resultados obtidos desta espécie com outras espécies de pequenos felinos (no trabalho 
anterior) não foi diferente, ou seja, o tempo de resposta foi individual assim como na 
análise intraespecífica. 
 

 

Tabela 1: Média do tempo de ingestão de codornas por quatro indivíduos de Leopardus 
pardalis. 

Indivíduo Média Geral para Tempo 
de Ingestão 

Desvio Padrão 

1 202,15 501,24 
2 292,1 88,91 
3 111,77 130,85 
4 129,11 17,35 

 

Tabela 2: Comparação das médias de captura entre trabalho anterior e trabalho atual. 
Trabalho Anterior Trabalho Atual 

Espécimes Média Desvio Padrão Espécimes Média Desvio Padrão 
L. pardalis 

1 
4,56 

 
4,43 

 
L. pardalis 

1 
264,55 

 
582,73 

 
L. pardalis 

2 
2,06 

 
2,19 

 
L. pardalis 

2 
418,00 

 
455,54 

 
   L. pardalis 

3 
31,8 

 
35,88 

 
   L. pardalis 

4 
1217,14 

 
157,66 

 
 
Tabela 3: Comparação das médias de abate entre trabalho anterior e trabalho atual. 

Trabalho Anterior Trabalho Atual 
Espécimes Média Desvio Padrão Espécimes Média Desvio Padrão 
L. pardalis 

1 
4,62 

 
4,37 

 
L. pardalis 

1 
65,06 

 
142,78 

 
L. pardalis 

2 
78,93 

 
175,38 

 
L. pardalis 

2 
72,72 

 
39,9 

 
   L. pardalis 

3 
36,46 

 
55,9 

 
   L. pardalis 

4 
60 
 

0 
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Este trabalho mostrou-se importante para constatar que a capacitação de pequenos felinos 
criados em cativeiro é válido e faz-se necessário em um programa de reintrodução. 
Verificou-se também que a resposta comportamental não varia apenas entre espécie, mas 
entre indivíduos é bastante significativa. E mediante o treinamento todos os indivíduos 
apresentaram resposta confirmando a proposta inicial deste trabalho.  
 
Palavras- Chave: Comportamento, habilidades predatórias, reintrodução.  
 
REFERÊNCIAS 
 
IUCN: The World Conservation Union/Species Survival Commission/Re-introduction 
Specialist Group. 2002. IUCN guidelines for re-introductions. IUCN, Gland, Suíça, p.27.  
 
LINNELL, J.D.C., BREITENMOSER U., BREITENMOSER-WÜRSTEN C., ODDEN J. 
& von ARX M. 2009. Recovery of Eurasian lynx in Europe: what part has 
reintroduction played? p. 72-91 in Reintroduction of top order predators, M.W. Hayward, 
M.J. Somers eds. Wiley-Blackwell, Oxford, U.K. 
 
PEREIRA, Anna Paula Silva. Avaliação das habilidades predatórias de pequenos 
felinos silvestres criados em cativeiro: uma ferramenta para programas de 
reintrodução na natureza?. 2005, 12 p. Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação 
em Ciências Biológicas. Centro Universitário do Maranhão, São Luís, 2005. 
 
SLOTOW, R. & HUNTER L.T.B. 2009. Reintroduction decisions taken at the incorrect 
social scale devaluate their conservation contribution: the African lion in South 
Africa. p. 43-71 in Reintroduction of top order predators, M.W. Hayward, M.J. Somers 
eds. Wiley-Blackwell, Oxford, U.K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



324 
 

PASSIFLORACEAE sensu lato NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO 
BURITI DO MEIO, CAXIAS/MA, BRASIL 

 
Orientada: Naiara Assunção SAMPAIO - bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmica do curso Ciências Biológicas - CESC/UEMA 
 
Orientador: Gonçalo Mendes da CONCEIÇÃO 
Profº Dr. da Universidade Estadual do Maranhão/UEMA 
 
Colaborador: Deusiano Bandeira de ALMEIDA - Profº Esp. da Universidade Estadual do 
Maranhão/UEMA; Eduardo Oliveira SILVA - Profº Me. da Universidade Estadual do 
Maranhão/UEMA 
 
A família Passifloraceae Juss. ex Roussel compreende trepadeiras herbáceas ou lenhosas 
com gavinhas axilares originadas de modificação das inflorescências ou arbustos sem 
gavinhas (SOUZA & LORENZI, 2005). Possui 20 gêneros, e cerca de 750 espécies 
distribuídas em regiões tropicais e subtropicais de todo o Mundo (FEUILLET & 
MACDOUGAL, 2007; NUNES & QUEIROZ, 2007). Atualmente em Passifloraceae sensu 
lato, foram incluídas Turneraceae e Malesherbiaceae, pertencentes à ordem Malpighiales, 
principalmente por possuírem caracteres semelhantes, como glicosídeos cianogênicos e 
glândulas foliares (APG III, 2009; ZAMBERLAM, 2007). A pesquisa teve como objetivo 
realizar um estudo taxonômico das espécies da família Passifloraceae ocorrentes na Área 
de Proteção Ambiental do Buriti do Meio, no município de Caxias/MA. A pesquisa foi 
desenvolvida na Área de Proteção Ambiental do Buriti do Meio, encontra-se no município 
de Caxias/MA, localizado no projeto de Assentamento do Buriti do Meio e Santa Rosa, 
zona do 2º Distrito de Caxias, com coordenadas geográficas -04º 54’ 48,1’ latitude Sul e -
043º 06’ 49,2’ longitude Oeste, com vegetação predominante o Cerrado, ocorrendo 
também pela vegetação de Mata Ciliar ou Mata de Galeria ao longo dos córregos, lagoas e 
nascentes, tendo em sua hidrologia os riachos Buriti do Meio e Riachão. O trabalho seguiu 
na APA do Buriti do Meio, com excursões quinzenais para coleta de material botânico e 
registro fotográfico, após o processo de herborização do material botânico, as amostras 
foram montadas exsicatas no tamanho padrão do Herbário e depositadas no Laboratório de 
Biologia Vegetal do CESC/UEMA. Foram encontrados três gêneros: Passiflora L., 
Piriqueta Aubl. e Turnera L., distribuídos em 11 espécies: Passiflora cincinnata Mast., P. 
edulis Sims., P. foetida L., P. glandulosa Cav., Piriqueta duarteana (Cambess.) Urb., 
Piriqueta guianensis N.E.Br., Turnera coerulea DC., T. melochioides Cambess., T. 
pumilea L., T. scabra Millsp e T. subulata Sm, como mostra à tabela 1 e figura 1. No 
entanto, registro de Passifloraceae para o Maranhão ainda é muito escasso podendo ser 
encontrado no trabalho de Conceição & Castro (2009) intitulado: Flórula fanerogâmica 
da Área de Proteção Ambiental Municipal do Inhamum, Caxias/MA, Brasil; onde são 
referidas duas espécies do gênero Passiflora: P. glandulosa Cav. e P. aff. laurifolia   L., e 
do gênero Turnera: T. ulmifolia L. e Turnera  sp., e no trabalho de Conceição et al (2012) 
com o tema: Fitossociologia de uma área de cerrado marginal, Parque Estadual do 
Mirador, Maranhão; onde são citadas as espécies do gênero Passiflora: P. 
haematostigma Mart. ex Mast. e P. mansoi (Mart.) Mast., fazendo-se necessário estudos 
embasados em Passifloraceae sensu lato para o Maranhão e consequentemente para o 
município de Caxias. Dentre as espécies inventariadas, Passiflora cincinnata e Piriqueta 
guianensis, contaram-se como nova ocorrência para o Maranhão. 
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Tabela 1_ Lista de espécies de Passifloraceae coletadas no Buriti do Meio, município de 
Caxias/MA. 
Gênero Espécie Hábito Ambiente 

 
 
 

Passiflora 

Passiflora cincinnata Mast. Trepadeira Margem de 
caminho 

Passiflora edulis Sims. Trepadeira Cultivado 
Passiflora foetida L. Trepadeira Roçado 

 
Passiflora glandulosa Cav. Trepadeira Margem de 

caminho 
 

Piriqueta 
Piriqueta duarteana (Cambess.) Urb. Erva/Subarbusto Ambiente aberto 

 
Piriqueta guianensis N.E.Br. Erva Ambiente aberto 

 
 

 
 
 

Turnera 

Turnera coerulea DC. Erva/Subarbusto Margem de 
caminho 

Turnera melochioides Cambess. Erva Margem de 
caminho 

Turnera pumilea L. Erva/Subarbusto  Margem do 
caminho 

Turnera scabra Millsp Erva Ambiente aberto 
 

Turnera subulata Sm. Erva/Subarbusto Ambiente aberto 
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Palavras - chave: Cerrado, Passiflora cincinnata; Turnera. 
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DNA BARCODE DE PEIXES DA ORDEM CHARACIFORMES DO RIO 
ITAPECURU/MA 
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O uso do Código de Barras do DNA na identificação de espécies constitui uma ferramenta 
bastante empregada atualmente como apoio a taxonomia tradicional, especialmente na 
detecção de espécies crípticas (MOLBO et al., 2003; HEBERT et al., 2004). A ordem 
Characiformes possui cerca de 14 famílias, 240 gêneros, e aproximadamente 1300 espécies 
(SANTOS et al., 2004). Neste estudo objetivou-se identificar molecularmente as espécies 
da ordem Characiformes da bacia do Itapecuru/MA, utilizando sequência do gene COI 
(DNA bacording). Os peixes foram coletados utilizando redes de malhadeiras de vários 
milímetros, redes de arrasto, e tarrafas. A identificação taxonômica foi realizada com o 
auxílio de literatura científica e confirmada por especialistas. A extração de DNA foi 
realizada a partir do tecido muscular, utilizando-se o protocolo de fenol-clorofórmio. O 
isolamento e amplificação do gene mitocondrial COI, foi realizada através da técnica de 
Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Os produtos de PCR purificados foram utilizados 
em uma reação de sequenciamento utilizando o Kit “Big Dye”, em seguida precipitado 
com EDTA/etanol e analisado em sequenciador de DNA automático ABI 3.500. Foram 
utilizados os programas Bioedit e MEGA5 para análise dos dados. Um fragmento de 623 
pb foi obtido e a árvore filogenética gerada pela análise de agrupamento de vizinhos 
utilizando o modelo Kimura-2-Parâmetros mostrou clados bem suportados (100% de 
bootstrap) para as espécies estudadas (Figura 1). As menores distâncias genéticas foram 
observadas entre as famílias Prochilodontidae e Anostomidae (15 a 20%) e valores bem 
mais elevados foram encontrados entre as famílias Curimatidae e Characidae (20 a 26%). 
Entre os gêneros da família Characidae foi observado altos valores de divergência genética 
(4 a 26%), sendo que o menor valor encontrado de 4% foi observado entre os gêneros 
Pygocentrus e Serrasalmus. Valores de divergência intraespecífica variando de 0 a 16% 
foram evidenciado entre os haplótipos de Leporinus piau. A figura 2 mostra a comparação 
das sequências através da plataforma bioinformática BOLDSystemsv3, onde revela uma 
problemática na identificação de Leporinus que ocorre na bacia Itapecuru. O haplótipo 
representado pelo exemplar Lep06 (H1) apresentou um maior percentual de similaridade 
de 97,01% com a espécie L. friderici, já com a espécie L. piau a similaridade encontrada 
foi de apenas 92,84% (Figura 2A). Para haplótipo representado pela amostra Lep11 (H2) 
também foi encontrado um maior grau de similaridade com L. friderici (98,67%), em 
relação L. piau a similaridade foi de 98,51% (Figura 2B). O terceiro haplótipo (Lep13/H3) 
se mostrou mais próximo de L. elongatus com 98,83% de similaridade (Figura 2C). Nesta 
mesma plataforma foram analisadas também as sequências de espécies que estavam 
identificadas a priori até gênero, como Myloplus sp e Charax sp. O único haplótipo 
observado para Myloplus sp foi submetido a plataforma e identificado como Myloplus 
rubripinnis com 95,41% de similaridade (Figura 2D). Para Charax sp foram analisados os 
dois haplótipos (H1 e H2), ambos identificados como Charax gibbosus com uma 
similaridade de 98,78% e 98,57% (Figura 2E e F), respectivamente. Portanto, os dados 
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encontrados permitem concluir que o DNA Barcode mostrou-se eficaz na identificação dos 
espécimes da ordem Characiformes, como foi o caso de Charax sp. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1 – Árvore filogenética baseada no modelo Kimura – 2 – parâmetros, por meio do 
programa MEGA 5, para o gene mitocondrial COI, em espécies da ordem Characiformes. 
 

 

 
 
 
 

 PIR196 Pygocentrus nattereri Characidae 
 PIR199 Pygocentrus nattereri Characidae 
 PIR29 Pygocentrus nattereri Characidae 
 PIR168 Pygocentrus nattereri Characidae 
 PIR179 Pygocentrus nattereri Characidae 
 PIB81 Serrasalmus rhombeus Characidae 

 PACU05 Myloplus sp Characidae 
 TAMB1 Colossoma macropomum Characidae 

 LEP13 Leporinus piau Anostomidae 
 SCH2 Schizodon dissimilis Anostomidae 

 LEP06 Leporinus piau Anostomidae 
LEP11 Leporinus piau Anostomidae 
 CUT1 Prochilodus lacustris prochilodontidae 

 BRAN13 Psetrogaster rhomboides Curimatidae 
 BRAN14 Psetrogaster rhomboides Curimatidae 

 BRAN64 Psetrogaster rhomboides Curimatidae 
 SARG06 Cynodon gibbus Cynodontidae 

 TRA17 Hoplias malabaricus Erythrinidae 
 TRA49 Hoplias malabaricus Erythrinidae 

 TRA33 Hoplias malabaricus Erythrinidae 
 TRA68 Hoplias malabaricus Erythrinidae 
 TRA34 Hoplias malabaricus Erythrinidae 
 TRA67 Hoplias malabaricus Erythrinidae 

 SARD03 Triportheus signatus Characidae 
 SARD02 Triportheus signatus Characidae 

 SARD06 Triportheus signatus Characidae 
 SARD01 Triportheus signatus Characidae 

 COR01 Charax sp Characidae 
 COR07 Charax sp Characidae 
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Figura 2 – Identificação molecular através da plataforma bioinformática 
BOLDSystemsv3: A) Leporinus piau (H1); B) Leporinus piau (H2); C) Leporinus piau 
(H3); D) Myloplus sp; E) Charax sp (H1); F) Charax sp (H2). 
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FATORES ENVOLVIDOS NA EFETIVIDADE DE UM FORMULADO Bacillus 
thuringiensis israelensis NO CONTROLE DE Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) NA 
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A Dengue é hoje a arbovirose mais importante no mundo; e representa um problema de 
saúde pública de ordem mundial seu controle está restrito ao combate do principal vetor o 
Aedes aegypti (Díptera: Culicidae). Atualmente, a bactéria mais utilizada no controle de 
vetores é o Bacillus thuringiensis var. israelensis Bti.  Experimentos em vários laboratórios 
e em condições simulada de campo em várias partes do mundo, já demonstraram a maior 
eficácia do Bti no controle de larvas de A. aegypti, no entanto a sua efetividade pode ser 
afetada pelos fatores ambientais. Este trabalho objetivou avaliar a eficiência de um 
formulado de Bti contra as larvas de A. aegypti em Caxias-MA. Na realização dos 
bioensaios foram utilizadosbaldes e pneus (importantes criadouros de A. aegypti no interior 
do Maranhão). Foram utilizados 24 recipientes, destes 12 (6 baldes e 6 pneus) expostos a 
radiação solar, sendo que metade (3 baldes e 3 pneus) tratado com o biolarvicida e a outra 
metade (3 baldes e 3 pneus) foram mantidos sem tratamento, servindo assim como 
controle. Outros 12 foram colocados à sombra em uma área coberta protegida da chuva, 
seguindo a mesma metodologia de tratamento dos recipientes do sol. Semanalmente foram 
introduzidas 25 larvas de terceiro estádio em cada recipiente, e a cada 24 e 48 horas é 
realizada leitura de sobrevivência das larvas, com contagem de larvas vivas e mortas.  A 
eficácia inicial do produto é avaliada pela mortalidade larval nas primeiras 24 após 
aplicação do mesmo. Na verificação da persistência do produto nas duas condições, sol e 
sombra, a cada sete dias foram retiradas amostras de 5 mL de água, coletadas em 3 pontos 
distintos no fundo dos recipientes para verificada ainda a viabilidade microbiológica e 
contagem dos esporos viáveis. O larvicida apresentou eficácia inicial, matando 100% das 
larvas nos baldes e pneus expostos e protegidos dos fatores ambientais tanto no período 
seco quanto no período chuvoso. Os recipientes expostos aos fatores ambientais no período 
seco apresentaram mortalidade em torno de 100% nos pneus somente até o 7º dia e nos 
baldes até o 14º dia (Figura 1), já nos período chuvoso tanto nos baldes quanto nos pneus 
verificou-se até a 14º de experimento, sendo que os protegidos foram de até 42 dias nos 
diferentes períodos de realização dos experimentos matando mais de 80% (Figura 1). No 
entanto nos baldes e pneus expostos aos fatores ambientais, como pluviometria, insolação e 
temperatura, respectivamente verificaram-se constantes reduções da mortalidade. Nos 
baldes e pneus que estavam protegidos verificou-se baixa redução da efetividade do 
larvicida. Observou-se variação do numero de esporos viáveis ao longo do 
desenvolvimento dos experimentos, o que demonstra que a bactéria apresenta potencial de 
reciclagem. Os recipientes controles durante a realização dos experimentos tanto no 
período seco quanto no período chuvoso apresentaram mortalidade larval inferior a 20% 
tanto os protegidos quanto os desprotegidos (Figura 2). O larvicida mostrou-se efetivo 
tanto no período seco quanto no período chuvoso no controle de A. aegypti, na cidade de 
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Caxias-MA, no entanto os fatores ambientais afetam a persistência do produto nos 
recipientes desprotegidos. 
 

 

 
 
Palavras – Chave: Bactéria, Dengue, Controle. 
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IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS CRIADOUROS DE Aedes aegypti 
(Linnaeus) E Aedes albopictus (Skuse) (Diptera, Culicidae) NA CIDADE DE 
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A dengue é uma doença febril aguda causada por quatro tipos de vírus, DEN-1, DEN-2, 
DEN-3 e DEN-4, do Gênero Flavivírus, da Família Flaviviridae, e transmitida por 
mosquitos do Gênero Aedes – Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus) e Aedes (Stegomyia) 
albopictus (Skuse). Estimativas internacionais indicam 50 milhões de infectados por ano, e 
relataram casos de febre hemorrágica da dengue chegar a quase 500 mil, com pelo menos 
12.000 mortes. Segundo o Ministério da Saúde, ocorreu uma diminuição do número de 
casos de dengue no Brasil no último ano, porém os índices da doença ainda apresentam-se 
elevados. Os dados mostram que nos primeiros quatro meses de 2011, foram registrados 
507.798 casos confirmados de dengue no país e registrados 286.011 casos no mesmo 
período de 2012. No estado do Maranhão foram notificados 5.836 casos de dengue nos 
primeiros quatro meses de 2011 e 2.977 casos no mesmo período de 2012. O presente 
trabalho tem como objetivo identificar as áreas de ocorrência concomitante de A. aegypti e 
A. albopictus e caracterizar os criadouros preferenciais nos períodos chuvoso e seco em 
bairros da cidade de Caxias, Maranhão. Para a realização da pesquisa foram selecionados 
três bairros, Fazendinha, Seriema e Vila São José, do município de Caxias, Maranhão, nos 
quais foram sorteados 29 quarteirões e nestes foram escolhidos aleatoriamente 600 
imóveis, que foram vistoriados na parte interna (intradomicílio) e externa (peridomicílio) 
para inspeção dos depósitos durante os períodos seco e chuvoso. Nos depósitos com 
imaturos foi feita a coleta de todos os exemplares e caracterizados quanto: ao material 
constituinte; presença de matéria orgânica; volume da água; exposição e turbidez da água, 
de acordo aos classificados em grupos: vasos, frasco, pneu, material de construção, 
armazenamento, fixos, outros. Em relação aos quarteirões positivos para imaturos de A. 
aegypti e/ou A. albopictus, 21 (72,4%) apresentaram positividade no período seco e 23 
(79,3%) no período chuvoso. Do total de imóveis visitados, 41(6,8%) encontraram-se 
positivos no período seco e 61 (10,2%) no período chuvoso. Em relação aos grupos de 
recipientes positivos no peridomicílio, o grupo de armazenamento apresentou maior 
produtividade com 39 (97,5%) recipientes positivos durante o período seco e33 (49,25%) 
no período chuvoso. No intradomicílio o grupo armazenamento foi o único a apresentar 
depósitos positivos com 4 (100%)  recipientes durante o período seco. No período chuvoso 
não foram encontrados depósitos positivos no intradomicílio. A justificativa dos moradores 
para a manutenção dos depósitos de armazenamento foi à problemática da falta de 
abastecimento eficiente de água, que obriga os residentes a reservar água para o consumo e 
para os afazeres domésticos. No total foram encontrados 111 criadouros positivos para 
imaturos de A. aegypti e A. albopictus, sendo 44 (39,6%) criadouros na estação seca e 67 
(60,4%) na estação chuvosa. No que concerne às características a que se encontravam 
esses criadouros, verificou-se os seguintes números: em relação ao material de que é 
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constituído o criadouro, constatou-se que durante os períodos seco e chuvoso essas 
espécies têm preferência por recipientes de cimento e de plástico; quanto à presença de 
matéria orgânica, 43 (97,7%) e 49 (73,1%) criadouros continham resíduos orgânicos nos 
períodos seco e chuvoso respectivamente, sendo que a maioria estava com pouca 
quantidade de orgânicos (não afetando a turbidez da água); no que concerne à turbidez da 
água, observou-se que 40 (90,9%) e 53 (79,1%) criadouros positivos continham água 
límpida nos períodos seco e chuvoso respectivamente; em relação ao volume de água, 
verificou-se no período seco a presença de depósitos com capacidade de reter grande 
quantidade de água e no período chuvoso encontrou-se grande quantidade de criadouros 
positivos contendo menos de 1 litro de água; quanto à exposição dos criadouros no período 
seco, 33 (75%) estavam parcialmente tampados ou ficavam expostos ao sol apenas parte do 
dia, 6 (13,6%) encontraram-se protegidos (localizados na sombra durante todo o dia) e 5 
(11,4%) estavam expostos (recipientes destampados e completamente expostos ao sol) e no 
período chuvoso, 33 (49,2%) encontraram-se parcialmente tampados, 32 (47,8%) estavam 
expostos e 2 (3%) protegidos. Foram coletados durante o período de pesquisa 3.579 
imaturos, sendo 3.089 (86,3%) A. aegypti e 490 (13,7%) A. albopictus. No peridomicílio 
foram coletados 3.564 imaturos, sendo 863 A. aegypti no período seco e 2.212 A. aegypti e 
489 A. albopictus no período chuvoso. No intradomicílio foram encontrados 14 imaturos 
de A. aegypti e apenas 1 imaturo de A. albopictus no período seco. Nenhum imaturo foi 
encontrado no intradomicílio durante o período chuvoso. Em relação ao mês de maior 
produtividade de A. aegypti constatou-se que o mês de setembro apresentou elevada 
incidência na ocorrência de imaturos no período seco e o mês de março foi o mais 
produtivo durante o período chuvoso. O A. albopictus foi frequente nos meses da estação 
chuvosa. A maior incidência de imaturos coletados coincidiu com o período chuvoso, 
quando a umidade relativa do ar, a precipitação pluviométrica e a temperatura estavam 
elevadas (Fig. 1 e 2). Assim, os fatores climáticos influenciam a produtividade dos 
imaturos. Através dos dados obtidos nesta pesquisa pôde-se observar que o A. aegypti e o 
A. albopictus estão amplamente distribuídos no município de Caxias, Maranhão, ocupando 
diferentes tipos de criadouros, principalmente do tipo armazenamento, dos mais variados 
materiais constituintes, contendo geralmente água límpida e localizados à sombra ou 
parcialmente tampados. Constatou-se também que ambas as espécies habitam 
preferencialmente o peridomicílio e que a maior frequência das formas imaturas de A. 
aegypti e A. albopictus coincidiu com o período chuvoso, devido aos fatores climáticos 
favoráveis e a grande oferta de recipientes sem proteção adequada.  
 

 
 

 
Figura 1. Relação da média mensal da temperatura atmosférica e umidade relativa do ar e 
frequência de imaturos em Caxias, Maranhão, no período de setembro a dezembro de 2012 e 
de fevereiro a maio de 2013. Fonte: INMET, 2013. 
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Figura 2. Relação da média mensal do índice de pluviometria e frequência de imaturos em 
Caxias, Maranhão, no período de setembro a dezembro de 2012 e de fevereiro a maio de 
2013. Fonte: INMET, 2013. 
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A família Cricetidae é uma das mais especiosas entre os mamíferos. Neste grupo, assim 
como para os demais roedores, a classificação taxonômica, a organização das populações e 
a distribuição de espécies necessitam de informações que as esclareçam, como dados 
provenientes de estudos genéticos. No entanto, a taxonomia para roedores é baseada em 
caracteres morfológicos, principalmente. Neste grupo, o uso dessas características é muitas 
vezes dificultado por variações discretas na morfologia externa e craniana dos indivíduos 
(BONVICINO et al., 2000; GONÇALVES e OLIVEIRA, 2004). Isso leva a incertezas de 
classificação, pois modificações no crânio são cruciais para a correta determinação das 
espécies bem como análises cariotípicas aliadas a moleculares. No Brasil são encontradas 
quatro espécies do gênero: Holochilus brasiliensis, Holochilus chacarius, Holochilus 
sciureus e Holochilus vulpinus. Segundo BONVICINNO et al. (2008), em recente revisão 
para os roedores do Brasil, no Estado do Maranhão é encontrada apenas a espécie 
Holochilus sciureus, amplamente distribuída pela região norte da América do Sul.  No 
entanto, esta questão é controversa, uma vez que diversos autores relatam apenas 
Holochilus brasilienses para a região (MATTEVI E ANDRADES-MIRANDA, 2006). 
Levando em consideração que roedores do gênero Holochilus encontrados na Baixada 
Maranhense participam do ciclo silvestre da esquistossomose, que é endêmica da região, 
surgem os objetivos deste trabalho que contaram com a realização de análises citogenéticas 
e a descrição de fragmentos dos genes Citocromo b e COI do DNA mitocondrial de 
indivíduos de Holochilus (Cricetidae) provenientes de populações da região do município 
de São Bento, a fim de esclarecer sua classificação taxonômica e compreender a 
estruturação populacional desses animais. Diante disso, tem-se que a análise citogenética 
obteve cromossomos corados de forma tradicional (Giemsa) e diferencial (Banda C), com 
seus respectivos números modais e determinação do número diplóide (2n= 54, 55 e 56) 
para o táxon, revelando complexo padrão organizacional de seus cariótipos. Para as 
análises moleculares foram realizadas extrações de DNA, seguindo protocolo específico e 
em seguida a etapa da amplificação pelo método da PCR (Polymerase Chain Reaction). 
Obteve-se 569 pb do gene citocromo b no sequenciamento, enquanto que para o COI foi 
realizado o mesmo procedimento e problemas de logísticas impediram seu 
sequenciamento. Árvores filogenéticas foram geradas a partir das sequências do primeiro 
marcador com a utilização do programa MEGA 5.05. A árvore indica fortemente que a 
espécie de ocorrência na região de estudo é Holochilus sciureus, com 80% de bootstrap, 
onde todas as amostras adicionadas formam um grupo-irmão com a espécie em questão. 
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Fig.2 Árvore filogenética obtida pelo método de Máxima Verossimilhança 

 

 

Fig. 1 Metáfases com coloração convencional por Giemsa de Holochilus, com 54, 55 e 56 

metáfases, respectivamente. 
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Os habitats costeiros bentônicos são considerados entre os ambientes marinhos mais 
produtivos do planeta, pois abrigam uma grande diversidade de espécies favorecendo 
fortes interações biológicas (NYBAKKEN, 1997). Dentre esses ecossistemas destacam-se 
as macroalgas que constituem um diversificado grupo de organismos bentônicos, de hábito 
efêmero ou perene, que passam praticamente toda a vida fixas a substratos sólidos. Atuam 
como uma cobertura natural contra erosões costeiras, servindo de alimento e abrigo para 
inúmeros animais (OLIVEIRA, 2002). Desta forma, neste trabalho objetivou-se identificar 
as macroalgas nas poças de marés da ilha do Medo, São Luís – MA. Para tanto, foram 
realizadas coletas qualitativas e quantitativas, trimestrais entre os meses de outubro de 
2012 e maio de 2013. Observou-se média anual de 29°C para temperatura da água, 35,7 de 
salinidade e pH 9,08 nas poças estabelecidas como controle. Foram identificados 28 táxons 
de macroalgas na ilha do Medo, sendo 50% (14 táxons) do Filo Rhodophyta, 46% (13 
táxons) do Filo Chlorophyta e 4% (um táxon) do Filo Heterokontophyta. A biomassa 
(Figura 1) foi menor durante o período chuvoso, 186,5±22,5 g.m-2, quando comparada à 
biomassa total do período de estiagem, 198,5±40,9 g.m-2. As menores médias obtidas 
foram as de Neosiphonia sphaerocarpa, 18,0±22,1 g.m-2, e maiores para Ulva fasciata , 
65,0±22,1 g.m-2. Quanto à frequência o período chuvoso apresentou maior número de 
espécies quando comparado ao período de estiagem. Os períodos de estiagem e chuvoso 
obtiveram similaridade de 83,33% entre si, enquanto a flora ficológica da Ilha do Medo 
tem maior similaridade com a comunidade algícola das praias de Alcântara (31,81%). 
Além dos fatores ambientais, observou-se grande quantidade de lixo doméstico que chegou 
à ilha através da ação das correntezas, depositando-se na zona do supralitoral; Dos 28 
táxons identificados na ilha do Medo dez representam novas citações para o Estado: Ulva 
flexuosa subsp. flexuosa, Chaetomorpha sp., Cladophora coelothrix, Cladophora 
montagneana, Cladophora cf. vadorum, Rhizoclonium sp., Neosiphonia sphaerocarpa, 
Hypnea spinella, Gediopsis variabilis e Padina boergesenii (Figura 2).  Recomenda-se que 
aspectos destas espécies sejam estudados, de modo a avaliar a ocorrência de estágios 
reprodutivos e dinâmica populacional; além da ampliação espaço-temporal do estudo da 
diversidade da comunidade de algas da ilha do Medo, a fim de gerar subsídios consistentes 
para ações de preservação da ilha, fazendo-se assim, necessário o monitoramento desses 
organismos, visto que são importantes para o equilíbrio e manutenção dos habitats 
costeiros. 
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 Figura 1. Variação de biomassa (total, média e desvio padrão) entre os períodos de estiagem e chuvoso. 
 

 
Figura 2. Cladophora cf. vadorum A. Ulva flexuosa subsp. flexuosa B. Chaetomorpha sp. C. Cladophora 

montagneana D. Neosiphonia sphaerocarpa E. Cladophora coelothrix. F. Gelidiopsis variabilis 

G.Padina boergesenii H. Hypnea spinella I. Rhizoclonium sp. J. 
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Os roedores do gênero Hylaeamys (antigo gênero Oryzomys) pertencem à família 
Cricetidae tribo Oryzomyini. As espécies desse gênero são encontradas desde o norte da 
América do Sul (Guianas) até o Brasil e norte da Argentina (Musser, Carleton 2005). O 
trabalho teve como objetivo investigar questões taxonômicas do gênero Hylaeamys de 
ocorrência no Cerrado maranhense utilizando parâmetros morfológicos e sequenciamento 
de DNA mitocondrial do gene citocromo b. Seis espécimes de roedores foram coletados na 
área de Proteção Ambiental Municipal do Inhamum utilizando-se armadilhas do tipo queda 
(pitfall) e do tipo gaiola (Sherman e Tomahawk). Os espécimes coletados foram 
encaminhados ao Laboratório de Genética e Biologia Molecular do CESC/UEMA onde 
foram fotografados, identificados, inspecionados quanto à presença de ecto e 
endoparasitos, taxidermizados e retirado tecido muscular para realização das técnicas 
moleculares. O DNA total foi extraído através do protocolo de fenol-clorofórmio e 
visualizado em gel de agarose a 1%, o gene citocromo b foi amplificado através da técnica 
PCR e sequenciado através do sequenciador automático de DNA (ABI 3500). Os 
programas Bioedit, DnaSP e Mega foram utilizados na análise molecular. Foram coletados 
seis espécimes de roedores do gênero Hylaeamys na APA Municipal do Inhamum. Estes 
apresentaram os mesmos padrões morfológicos (pele e crânio), sendo identificados como o 
mesmo status específico: H. megacephalus, as analises filogenéticas por meio do gene 
citocromo b foi realizada a partir de um banco de dados constituído de 29 sequencias, 
sendo três sequencias dos roedores da APA, 20 provenientes do Genbank, destas 19 
correspondem a Hylaeamys yuganus, H. megacephalus, H. acritus, H. laticeps e uma 
sequencia corresponde a Scolomys melanops, utilizada como outgroup.  Dos 639 pares de 
bases obtidos, 410 sítios foram conservados, 229 sítios variáveis e 185 informativos para 
parcimônia. A árvore genética gerada a partir do modelo agrupamento de vizinhos (NJ) 
algoritmo Tamura-Nei mostrou que os espécimes da APA agrupam em um clado com os 
espécimes de Hylaeamys megacephalus do genbank com 99% de bootstrap sendo que os 
espécimes da APA formaram um subclado (100% de bootstrap) dentro deste clado (Figura 
1). Aplicando-se o modelo de evolução Tamura-Nei as distâncias genéticas observadas 
variaram de 0,3 a 0,6% entre os espécimes da APA Inhamum e entre estes com Hylaeamys 
megacephalus foi de 8,6 a 15,6%; com Oryzomys yunganus 15,1 a 19,9%; com Oryzomys 
laticeps 12,4 a 13,2%; com Oryzomys acritus 14,4 a 14,8% (Tabela 1). A divergência 
genética somada às analises filogenéticas nos permite inferir que os espécimes da APA 
Inhamum pertencem a espécie Hylaeamys megacephalus, entretanto fica evidente a 
complexidade do gênero e que por esse motivo necessita de mais estudos morfológicos e 
moleculares a fim de elucidar algumas questões taxonômicas relacionadas a este grupo.  
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Figura 1. Árvore filogenética gerada a partir do modelo de Neighbor joning para o gene 
citocromo b para os roedores da APA Inhamum utilizando o modelo evolutivo Tamura-
Nei. Os valores nos clados correspondem aos valores de bootstrap  
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Tabela 1: Divergência nucleotídica em percentual dos espécimes de roedores do gênero 
Hylaeamys gerados com o algoritmo Tamura-Nei para o gene citocromo b 

 

 

Hylaeamys APA/Genbank 
Divergência Genética (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 LLLS14_APA_Inhamum                       

2 LLLS12_APA_Inhamum 0,6                      

3 LLLS18_APA_Inhamum 0,3 0,6                     

4 APMO13_APA_Inhamum 19,3 19,3 19,3                    

5 O.megacephalus_AF251517 10,7 11,4 10,9 18,5                   

6 H.megacephalus_EU579499 9,7 10,3 9,9 18,6 3,4                  

7 O.megacephalus_AF251518 9,8 10,4 10,0 18,9 4,9 19,0                 

8 O.megacephalus_AF251516 9,8 10,3 10,0 19,3 3,9 11,0 23,0                

9 O.megacephalus_EF455032 9,4 9,5 9,6 21,0 8,6 8,3 8,0 8,0               

10 O.megacephalus_U03538 15,2 15,6 15,2 14,9 13,4 15,7 15,3 16,6 16,2              

11 O.megacephalus_EF455030 9,2 9,3 9,4 21,7 9,2 8,2 7,9 7,8 2,1 17,6             

12 O.megacephalus_EF455028 8,6 8,9 8,8 21,6 8,6 7,9 7,3 7,6 1,9 16,8 0,8            

13 O.laticeps_AF251522 12,6 13,0 12,4 19,8 11,8 13,3 13,5 13,9 14,1 14,4 13,9 13,6           

14 H.laticeps_EU579498 13,1 13,5 12,9 20,6 12,6 13,4 13,8 13,6 14,4 14,7 14,4 13,8 21,0          

15 O.laticeps_AF251521 12,4 12,8 12,2 19,6 11,6 13 13,2 13,6 13,8 14,2 14,0 13,4 0,8 16,0         

16 O.yunganus_DQ224408 15,2 15,6 15,2 14,9 13,8 16,1 15,3 16,6 16,1 11,0 17,6 16,8 14,4 14,6 14,2        

17 H.yunganus_EU579500 17,3 17,5 17,1 16,2 18 17,3 17,8 17,5 17,4 16,4 17,4 18,1 16,5 16,9 16,9 17,0       

18 O.yunganus_AF251520 19,1 19,2 18,9 17,0 17,4 16,7 17,2 16,9 16,8 18,5 17,3 17,5 19,1 19,2 19,0 19,1 3,6      

19 O.yunganus_U58380 18,9 19,0 18,7 17,0 17,2 16,5 17,0 16,7 16,6 18,1 17,1 17,3 18,9 19,0 18,8 18,8 3,6 0,3     

20 O.acritus_AY940624 14,5 14,5 14,3 21,5 15,7 15,2 14,0 15,2 16,0 15,2 16,0 14,9 10,9 11,8 10,3 15,2 21,8 22,2 22,0    

21 O.acritus_AY940623 14,7 14,6 14,5 21,7 15,8 15,4 14,0 15,4 16,2 15,0 16,2 15,0 11,0 12,0 10,5 15,4 22,0 22,4 22,2 0,3   

22 O.acritus_AY940625 14,3 14,7 14,1 21,1 15,2 15,2 14,0 15,2 16,4 15,0 16,4 15,3 10,3 11,2 9,7 15,4 21,8 21,9 21,6 1,1 1,1  

23 Scolomys_melanops_AF527419 23,2 23,0 23,2 23,3 23,5 24,0 23,0 25,0 22,1 21,1 23,1 22,2 22,1 21,3 21,3 20,8 24,4 24,6 24,3 22,5 22,7 22,0 
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Dos 7.044 espécies de anfíbios conhecidos 6.200 pertence a ordem anura (Frost 2013). O 
Brasil abriga uma das faunas de anuro mais ricas do planeta com 913 espécies catalogadas. 
As espécies da ordem Anura estão distribuídas em 49 famílias (Frost, 2010) das quais 
podemos destacar a família Hylidae, alocadas em três subfamílias: Hylinae, Pelodrydinae e 
Phyllomedusinae. A subfamília Phyllomedusinae distribui-se extensamente do México à 
Argentina e atualmente está composta por cinco gêneros. Dentre estes, o gênero 
Phyllomedusa que é bastante diverso em número de espécies compreende cerca de 32 com 
distribuição pela Costa Rica, Panamá, por algumas encostas do Oceano Pacífico, pela 
Colômbia e América do Sul a leste dos Andes, incluindo Trinidad, em direção ao Sul até o 
norte da Argentina e Uruguai (MOTA, 2010). O presente estudo teve como principais 
objetivos caracterizar geneticamente os anfíbios do gênero Phyllomedusa da APA do 
Inhamum, Caxias/MA e estimar a variabilidade genética das espécies deste gênero de 
ocorrência na APA Inhamum utilizando sequências do gene mitocondrial rRNA 16S e 
COI. A Área de Proteção Ambiental Municipal do Inhamum localiza-se na margem 
esquerda da BR-316, sentido Caxias-São Luís, sendo cortada verticalmente pela MA-127 
que liga Caxias a São João do Sóter/MA. Os dados foram obtidos em 12 expedições à área 
de estudo no biênio 2011/2012. Cada expedição teve duração de sete dias. Os dados foram 
coletados a partir da técnica de Amostragem em Sítios Reprodutivos. Os espécimes foram 
depositados no Laboratório de Genética e Biologia Molecular no Centro de Estudos 
Superiores de Caxias – CESC/UEMA. O DNA total foi isolado utilizando-se o protocolo 
de fenol-clorofórmio, os genes rRNA 16S e COI foram amplificado através da Reação em 
Cadeia da Polimerase (PCR). Os produtos da PCR foram sequenciados utilizando-se o 
método didesoxiterminal em sequenciador automático de DNA. As sequencias foram 
editadas e alinhadas no programa BIOEDIT; a matriz de divergência e árvore filogenéticas 
foram realizadas no programa MEGA 5, o número de haplótipos foi determinado no 
programa DnaSP 5. Foram coletados 27 espécimes do Gênero Phyllomedusa apresentando 
dois padrões morfológicos: Faixa branca estreita no lábio superior atingindo a pálpebra 
inferior e faixa verde na face superior das coxas na porção distal da perna ocupando ⅔ a ¾ 
da coxa correspondendo a descrição da espécie P. hypochondrialis e faixa branca no lábio 
superior não atingindo a pálpebra inferior e faixa verde na porção distal da perna ocupando 
toda a extensão da coxa que correspondendo a descrição de P. azurea (Caramaschi, 2006). 
Um fragmento de 532 pb do gene rRNA 16S foi obtido, revelando um total de seis 
haplótipos, 528 sítios conservados, quatro variáveis e dois informativos para parcimônia. A 
matriz de divergência genética revelou uma variação de 0,2 a 0,6%. As árvores geradas 
para 16S (figura 1) e COI obtiveram topologias similares e todos os espécimes 
permaneceram fortemente agrupados. Para o gene COI obteve-se um fragmento de 622 pb 
revelando 12 haplótipos, 607 sítios conservados, 15 variáveis e nove informativos para 
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parcimônia. Obtendo uma variação de 0,2 a 1,5%. (Tabela 1). Os dados moleculares 
diferentemente dos dados morfológicos revelam fortemente um único status específico 
para o gênero Phyllomedusa de ocorrência na APA do Inhamum com forte indicativo da 
ocorrência de P. hypochondrialis. 
 

 
 

 
 
Palavras-chave: Anfíbio, APA, Mitocondrial. 
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Figura 1. Árvore filogenética de Máxima Verossimilhança através do algoritmo Tamura 3 
parâmetros para o gênero Phyllomedusa usando o gene rRNA 16S. Os valores dos ramos da 
esquerda para direita correspondem ao bootstrap de MP, NJ e ML. 

Tabela 1.Percentual de divergência nucleotídica para gene COI usando Kimura-2 Parâmetros 
para os haplótipos de Phyllomedusa da APA do Inhamum 
 

Espécimes Divergência genética (%) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1INHAh44PspMA -             
2INHAh94PspMA 0,5             
3IHNAh93PspMA 0,3 0,2            
4INHAh96PspMA 1,0 1,1 1.1           
5INHAh156PspMA 0,2 0,6 0,5 1,1          
6INHAh175PspMA 0,2 0,6 0,5 1,1 0,3         
7INHAh207PspMA 0,2 0,6 0,5 0,8 0,3 0,3        
8INHAh296PspMA 1,0 1,1 1,0 0,6 1,1 1,1 1,1       
9IHNAh320PspMA 0,3 0,5 0,3 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6      
10INHAh833PspMA 0,2 0,6 0,5 1,1 0,3 0,3 0,3 1,1 0,5     
11INHAh1057PspMA 0,5 1,0 0,8 1,5 0,3 0,3 0,6 1,5 0,8 0,6    
12INHAh1066PspMA 0,3 0,8 0,6 1,3 0,5 0,5 0,5 1,3 0,6 0,2 0,8   
13JQ627301Hypsiboasalbopunctatus 25,4 25,0 25,2 26,1 25,4 25,2 25,4 26,1 25,7 25,2 25,0 25,2 - 
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A família Passifloraceae compreende trepadeiras herbáceas ou lenhosas, frequentemente 
arbustos, com gavinhas axilares, suas folhas são sempre alternas, espiraladas, simples ou 
raramente compostas, frequentemente lobadas, com ou sem estípulas (KILLIP, 1938; 
JUDD et al., 1999; SOUZA & LORENZI, 2005). Possui cerca de 750 espécies em 
aproximadamente 17 gêneros, distribuídas em regiões tropicais e subtropicais de todo o 
mundo (FEUILLET & MACDOUGAL, 2007). No Brasil ocorrem quatro gêneros, 
Ancistrothysus Harms, Dilkea Mast.,Mitostemma Mast. e Passiflora L., totalizando 120 
espécies, sendo Passiflora o gênero mais representativo da família. Passifloraceae 
pertencia à ordem Violales pelo sistema de Cronquist (1981), por apresentar placentação 
parietal, entretanto, atualmente está posicionada em Malpighiales pelo sistema APG III 
(2009). As famílias Malesherbiaceae e Turneraceae foram incluídas em Passifloraceae 
principalmente por possuírem similaridades de glicosídios cianogênicos e glândulas 
foliares (ZAMBERLAN, 2007). Turneraceae compreende espécies arbustivas ou ervas 
com folhas alternas, presença de glândulas no pecíolo ou na base da lâmina, estípulas 
pequenas ou ausentes. No Brasil são encontrados os dois maiores gêneros da família, 
Piriqueta Aubl. e Turnera L., distribuídos em 155 espécies, habitando os mais diversos 
ambientes (ARBO, 2012).Estudos da família Passifloraceae para o estado do Maranhão 
ainda são muito escassos, destacando o trabalho de Conceição & Castro (2009), realizado 
no Parque Estadual do Mirador.Portanto, faz-se necessário um estudo que melhor 
contribua para um maior conhecimento das espécies dessa importante família. Apesquisa 
teve como objetivo realizar um estudo taxonômico da família Passifloraceae para a área de 
estudo. A mesma foi realizada na Área de Proteção Ambiental Municipal do Inhamum 
(04°53’30”S/43°24’53”W), localizado no Município de Caxias/MA, á margem direita da 
BR 316. Caracteriza-se por apresentar uma vegetação típica de cerrado, que vai desde 
cerrado ralo até cerradão (CONCEIÇÃO  et al., 2010). Foram feitas excursões quinzenais, 
onde os espécimes após serem coletados, foram acondicionados em sacos plásticos, logo 
após passaram pelo processo de prensagem e posteriormente foi feita a montagem das 
exsicatas e finalmente as mesmas foram depositas no Laboratório de Biologia Vegetal do 
CESC/UEMA. As identificações dos espécimes foram feitas por especialistas na família. 
Foram inventariadas oito espécies (figura 1.), distribuídas em três gêneros: Passiflora L, 
Piriqueta Aulb. e Turnera L., como mostra a tabela 1, o novo registro da espécie 
Passiflora picturata evidencia que a diversidade e distribuição geográfica da família 
Passifloraceae para o estado do Maranhão está além dos estudos já realizados. Portanto, 
pode-se afirmar que a pesquisa contribuiu para um maior conhecimento da família para o 
estado. 
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Tabela 1_ Lista de espécies de Passifloraceae inventariadas na Área de Proteção 
Ambiental Municipal do Inhamum, localizada no município de Caxias/Maranhão. 

 

GÊNERO ESPÉCIE HÁBITO AMBIENTE 
 
 
 
 
 

Passiflora 
 

P. edulis 
 
 

Trepadeira Margem de trilha 

P. foetida 
 
 

Trepadeira Margem de trilha 

P. glandulosa 
 
 

Trepadeira Margem de trilha 

P. picturata 
 
 

Trepadeira Margem de trilha 
 
 

 
Piriqueta 

 
P. duarteana 

 

 
Erva 

 
Campo aberto 

 
 
 
 

Turnera 
 

 
T. melochioides 

 
 

 
Erva 

 
Campo aberto 

T. pumilea 
 
 

Erva Campo aberto 
 

 T. subulata Erva Campo aberto 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1_(A) Flor de Passiflora foetida; B) Flor de P. glandulosa; C) Flor de P. picturata D) Folha de P. 
edulis; E) Flor de Piriqueta duarteana; F)Flor de Turnera subulata; G)Flor de Turnera pumilea; H) Flor 
de Turnera melochioides.  
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Palavras-chave: Levantamento florístico; Passiflora; Passiflora picturata. 
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Terevídeos ou moscas-estiletos são pertencentes à ordem Diptera, subordem Brachycera, 
infraordem Muscomorpha, superfamília Asiloidea, família Therevidae. Therevidae inclui 
quatro subfamílias e duas tribos: Agapophytinae, Phycinae, Xestomyzinae e Therevinae 
(Tribos: Cyclotelini e Therevini) (Triplehorn & Johnson 2011). Os membros desta família, 
são moscas de corpo delgado ou moderadamente encorpado, de tamanho médio variando 
em comprimento de 2,5-15 mm excluindo antena; a coloração varia de amarelo a preto; 
geralmente são um pouco pilosas ou providas de cerdas, e apresentam um abdômen afilado 
(Gaimari & Webb 2009). Espécies de Therevidae são encontradas em todos os continentes, 
exceto Antarctica e têm a sua maior riqueza em regiões áridas. São conhecidas 1.123 
espécies em 119 gêneros no mundo e existe uma fauna estimada de quase 2000 espécies de 
terevídeos (Thompson 2008, Webb et al 2013). No Brasil este táxon é pouco estudo, 
havendo apenas de 36 espécies registradas para o território nacional, com o gênero 
Cerocatus Rondani melhor representado, com 13 espécies (Webb et al 2013). No 
Maranhão ainda não se tem registros sobre os membros desta família. Estes resultados 
reforçam a necessidade de um levantamento de moscas-estilete, objetivando contribuir 
com o conhecimento do grupo para o estado do Maranhão e também para o país. 
Objetivou-se catalogar e determinar os táxons de terevídeos do Parque Estadual do 
Mirador, município de Mirador, estado do Maranhão, e para isso realizou-se seis 
expedições ao referido parque entre agosto de 2012 e agosto de 2013. Para a captura dos 
espécimes de Therevidae foram utilizadas armadilhas de interceptação de voo dos tipos 
Malaise (Fig 1A) e suspensa (postas em copas de árvores ou próximas ao solo) (Fig 1B). 
Após as coletas, o material foi transportado ao Laboratório de Estudos dos Invertebrados – 
LEI, localizado no Centro de Estudos Superiores de Caxias – CESC/ UEMA. Em 
Laboratório procedeu-se a montagem dos mesmos em alfinetes entomológicos; a 
etiquetagem definitiva com o local, as coordenadas geográficas, método de coleta, data e 
coletores; e a triagem em morfoespécies. O material foi acondicionado em caixas 
entomológicas e depositado na Coleção Zoológica do Maranhão – CZMA. A identificação 
em nível específico procedeu-se sob microscópio estereoscópico com auxílio de chaves 
dicotômicas específicas para o grupo, Para a análise da genitália, retirou-se a terminália do 
espécime com auxílio de uma tesoura especial, esta foi macerada em solução de ácido 
lático a 85% a quente, mantidas por tempo variável. Em seguida transferiu-se a peça para 
uma lâmina escavada contendo glicerina onde acorreu a dissecação e análise das peças 
genitais. Foram capturados 496 espécimes de terevídeos, distribuídos em três subfamílias e 
cinco gêneros: Phycinae, gênero Ataenogera Kröber; Therevinae com os gêneros 
Brachylinga Irwin & Lyneborg, Cerocatus Rondani e Penniverpa Irwin & Lyneborg; e 
Xestomyzinae com o gênero Henicomyia Coquillett (Tab 1). Obteve-se quatro espécies do 
gênero Brachilinga, Brachilinga sp 1, Brachilinga sp 2; Brachilinga sp 3 e Brachilinga sp 
4; como também do gênero quanto de Cerocatus. O gênero Brachylinga foi o mais 
frequente, com 72,4 % (359 espécimes) do total da amostra, dentre estes Brachylinga sp. 1 
representou 59,5% (295 espécimes). Com presente estudo foram registradas 13 espécies de 
terevídeos para o Parque Estadual do Mirador e estado do Maranhão, dentre as quais cinco 
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espécies constituem espécies novas (em fase de descrição). O mesmo caracteriza-se por ser 
um trabalho inédito para o estado do Maranhão e Nordeste brasileiro, assim, contribuindo 
para ampliação de registros para a região, uma vez que, a maioria dos registros de espécies 
de Therevidae é comumente concentrada na região Sul e Sudeste, havendo poucos 
registros em alguns estados da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 

 
 

 
 
Palavras-chave: Therevidae, Mirador, Taxonomia. 

 

 
Fig 1 Armadilhas de interceptação de voo. (A) Armadilha Malaise, (B) Armadilha suspensa. 

Tab 1 Espécimes por gênero, espécie, método de captura e frequência. 

Espécies 
Métodos de coleta Sexo 

Total Freq. 
(%) AS AM AL M F 

Phycinae   
       

 Ataenogera sp.n. 1  1   1 1 0,2% 

 Ataenogera sp.n. 2 1    1 1 0,2% 

 Ataenogera sp.n. 3 70 5  74 1 75 15,1% 
Therevinae          
 Brachylinga sp 1 9 285 1 70 225 295 59,5% 

 Brachylinga sp 2 6 20  11 15 26 5,2% 

 Brachylinga sp 3 1 33  13 21 34 6,9% 

 Brachylinga sp 4  3 1 2 2 4 0,8% 

 Cerocatus sp 1 1 3  4  4 0,8% 

 Cerocatus sp 2 1  1 1 1 2 0,4% 

 Cerocatus sp 3  3  1 2 3 0,6% 

 Cerocatus sp 4  2   2 2 0,4% 

 Penniverpa sp.n.  20 2 8 14 22 4,4% 
Xestomyzinae         
 Henicomyia sp.n. 24 3  27  27 5,4% 
TOTAL  113 378 5 211 285 496 100,0% 
AS = Armadilha suspensa, AM = Armadilha Malaise, AL = Armadilha Luminosa, M = macho, F = fêmea. 



352 
 

REFERÊNCIAS: 
 
Gaimari S D, Weeb D W. (2009) Therevidae (stiletto flies) p: 633-647. In: Brian B Brown 
et al. 2009. Manual of Central American Diptera: Volume 1. NRC Research Press, Ottawa, 
Ontario, Canada.714 pp. 
 
Thompson F C (2008) The biosystematic database of word Diptera. Nomenclator status 
statistics. Version 10.5. In: http://www.sel.barc.usda.gov/diptera/names/status/ 
bdwdstat.htm. Acesso: agosto de 2013. 
 
Triplehorn C A, Johnson N F (2011) Estudo dos insetos. Tradução. Borror and DeLong’s 
introduction to the study of insects. 7ed. São Paulo: Cangage Learning. 809 p. 
 
Webb D W, Gaimari S D, Hauser M, Holston K C., Metz M A, Irwin M E., Kampmeier G 
E, Algmin K (2013) An annotated catalogue of the New World Therevidae. Zootaxa (1): 
001–105, 30 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



353 
 

LEVANTAMENTO DO PERFIL DE SUSCETIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS 
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A resistência a antimicrobianos tem aumentado drasticamente nos últimos anos. 
Consequentemente, a abordagem do paciente com pneumonia comunitária e hospitalar 
também tem sofrido alterações e uma série de fatores devem ser levados em consideração 
antes do início da terapêutica antimicrobiana empírica. A escolha da terapêutica empírica é 
extremamente importante, pois uma evolução clínica desfavorável poderá ocorrer se a 
terapêutica antimicrobiana adequada for retardada. Vários critérios podem ser utilizados 
para facilitar a escolha da terapêutica antimicrobiana empírica. O reconhecimento dos 
patógenos mais prováveis parece ser um dos mais importantes fatores. Porém, os 
resultados do perfil de sensibilidade a antimicrobianos desses patógenos devem ser obtidos 
através de estudos de vigilância locais e regionais e considerados na escolha da terapêutica 
antimicrobiana empírica. Objetivo geral: isolar e determinar o perfil de suscetibilidade a 
antimicrobianos de bactérias isoladas de pacientes com quadros de pneumonia internados 
no hospital municipal de Caxias-Ma. Isolar agentes etiológicos associados a quadros de 
pneumonia. Objetivos específicos: definir o perfil de suscetibilidade desses 
microrganismos; Determinar o impacto da multirresistência desses microrganismos 
isolados versus morbidade e mortalidade no período de execução do trabalho de pesquisa. 
Trata-se de um estudo qualitativo descritivo com abordagem experimental, que será 
desenvolvido no hospital público de Caxias-Ma e Laboratório de Microbiologia e 
Imunologia. A pesquisa foi realizada em hospital público do município de Caxias-Ma e 
Laboratório de microbiologia e Imunologia da Universidade Estadual do Maranhão, 
campus de Caxias. A mostra será constituída de 50 pacientes. A eles serão submetido o 
termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Pacientes hospitalizados e com 
pneumonia foram utilizados na pesquisa. Os espécimes clínicos poderão ser secreções, 
lavado brônquio, sangue ou escarro. As amostras foram semeadas nos meios de cultura 
ágar sangue, ágar chocolate e ágar EMB (eosina azul de metileno), pela técnica de 
esgotamento mediante a utilização de uma alça de platina. As placas de Petri com os 
semeios sendo incubadas a 37 ºC por um período de 48 horas em estufa BOD (Demanda 
bioquímica do oxigênio) com 5% de CO2. Foi preparada uma suspensão bacteriana com 
turvação equivalente à escala 0,5 de MacFarland, a qual será semeada no meio de cultura 
ágar Muller-Hinton em placa com ajuda de um swab estéril. Após semeio da suspensão e 
repouso por 10 minutos, os discos de antibióticos serão adicionados assepticamente sobre a 
superfície do meio de cultura e as placas incubadas (37 ºC) por 24 h em estufa BOD.O 
perfil de suscetibilidade bacteriana aos antimicrobianos será estabelecido, utilizando-se os 
antibióticos mais comumente empregados na clínica médica intensiva, através do método 
de difusão em disco. Foram coletadas 38 amostras de pacientes com quadro sugestivo de 
pneumonia, os quais 3 estavam internados na UTI e 35 nas enfermarias. Quanto ao gênero 
20 (52%) eram do sexo masculino, 18 (48%) eram do sexo feminino e a mediana das 
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idades foi de 51 anos. Os patógenos mais prevalentes (Tabela 1) foram a Klebsilla sp com 
9 (23,7%) amostras coletadas, seguido por 7 (18,5%) Escherichia coli, 5 (13,1%) 
Staphylococcus aureus, 5 Streptococcus pneumoniae, 4 (10,5%) Alcaligenes sp, 3 (7,9%) 
Acinetobacter sp, , 2 (5,2%) Staphylococcus epidermidis, 1 (2,65%) Enterobacter sp, 1 
Proteus mirabilis, 1 Bacillus subtillis. Em todas 3 amostras da UTI foram isoladas 
bactérias do gênero Klebsiella. As amostras de Klebsiella sp apresentaram altas taxas de 
resistência (Figura 1). Os aminoglicosídeos e carbapenems foram os que apresentaram 
melhores taxas de sensibilidade chegando a 88,8% no caso da amicacina e a 77,8% com 
relação ao imipenem. As cefalosporinas apresentaram em geral baixo poder de ação como 
a ceftazidima atingindo taxas de 33,4% e a ceftriaxona apenas 22,2% de eficácia. O índice 
relativamente melhor dos betalactamicos associados a inibidores da betalactamase sugere o 
envolvimento de bactérias produtoras da enzima. Importante citar uma amostra da UTI 
com altíssimo grau de resistência que foi sensível apenas a polimixina B e à associação da 
ampicilina + sulbactam. A Escherichia coli apresentou grau considerável de resistência em 
relação às cefalosporinas, sendo sensível em menos da metade dos casos (42,8%) à 
ceftriaxona e com resultados um pouco melhores com o uso de ceftazidima. Outros 
antibióticos também não se mostraram eficazes como a levofloxixacina e a ampicilina. Os 
aminoglicosídeos (amicacina e gentamicina) e carbapenens (imipenem e meropenem) 
obtiveram os melhores resultados com 100% de eficácia na interrupção do crescimento 
bacteriano. As amostras de Staphylococcus sp responderam bem a quase todas as classes 
de antibióticos testadas com taxas de 100% de sensibilidade a aminoglicosídeos, 
carbapenens, vancomicina e eritromicina. As cefalosporinas tiverem resultado semelhante 
com 86% de eficácia. A penicilina não se mostrou eficaz no teste com 100% de resistência 
ao antibiótico. Observou-se a presença de 2 pacientes (28%) portadores do Staphylococcus 
aureus resistente a oxacilina (MRSA), valor que deve ser considerado devido ao aumento 
do aparecimento dessa espécie que no Brasil pode ser encontrado com taxas maiores em 
algumas localidades (SADER, 2001). As três amostras de Acinetobacter sp não foram 
sensíveis a nenhum antibiótico testado, nem mesmo aos carbapenens que são conhecidos 
por sua eficácia nesses casos. Essas bactérias são conhecidas por não serem patogênicas 
em indivíduos saudáveis, porém no ambiente hospitalar podem causar sérias infecções 
(GERISCHER, 2008). No caso dos outros patógenos encontrados, o Bacillus subtillis foi 
sensível a todas as classes testadas, já o Enterobacter sp e Proteus mirabillis forem 
resistentes somente a vancomicina e polimixina B respectivamente. Os espécimes isolados 
dos pacientes encontrados no Hospital Municipal de Caxias apresentaram divergência da 
literatura atual quanto a sua prevalência. O esperado seria um aparecimento maior da 
espécie Streptococcus pneumoniae e menor número de Escherichia coli. Uma possível 
causa para tal discrepância seria a amostra pequena do estudo e problemas durante a 
identificação das amostras. Porém novos estudos são necessários para confirmação desses 
dados. A resistência bacteriana averiguada no estudo se mostrou menor ou igual a outros 
estudos nacionais e internacionais em hospitais de grandes centros. Possivelmente isso 
ocorre por menor fluxo de pacientes e consequentemente uso menor de antibióticos mais 
potentes por parte da equipe do hospital de Caxias. Como é sabido, a resistência bacteriana 
é algo mutável que necessita de estudos constantes para acompanhar sua evolução, a fim 
de melhor tratar os pacientes acometidos por esses patógenos. Com isso, estudos maiores 
são necessários para a região de Caxias que hoje é centro de referencia em saúde para os 
municípios próximos. 
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Espécie bacteriana % n 
Klebsiella sp 23,7 9 
Escherichia coli 18,5 7 
Staphylococcus aureus 13,1 5 
Streptococcus pneumoniae 13,1 5 
Alcaligenes sp 10,5 4 
Acinetobacter sp 7,9 3 
Staphylococcus epidermidis 5,2 2 
Enterobacter sp 2,65 1 
Proteus mirabilis 2,65 1 
Bacillus subtillis 2,65 1 
Tabela 1. Classificação das espécies quanto a prevalência 

 
Figura 1. Amostra de Klebsiella testada aos antimicrobianos 
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AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL E AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE MASSA 
CORPORAL EM ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DA UEMA COM 
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PREVENTIVAS SOBRE A OBESIDADE E 
HIPERTENSÃO ARTERIAL 
 
Orientada: Ingrid Tayane V. da Silva do NASCIMENTO - bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – DQB/UEMA 
 
Orientadora: Sandra Fernanda L. de Castro NUNES  
Profª. Drª da Universidade Estadual do Maranhão 
 
Apesar dos danos permanentes que a hipertensão arterial (HA) pode causar esta doença 
ainda é pouco valorizada enquanto problema de saúde pública pela comunidade em geral. 
Vários são os fatores que podem contribuir para esse descaso, como por exemplo, o fato de 
a hipertensão quase sempre não apresentar qualquer sintoma, o que muitas vezes dificulta o 
diagnóstico e a adesão ao tratamento farmacológico que deve ser mantido durante toda a 
vida. Assim sendo, o melhor modo de prevenção e tratamento da HA é a mudança do estilo 
de vida e um controle adequado da pressão arterial. Neste sentido no presente trabalho, 
objetivou-se avaliar a pressão arterial e o índice de massa corporal (IMC) na comunidade 
acadêmica da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), com a prestação de 
informações para a prevenção e controle da hipertensão arterial. Selecionaram-se para o 
estudo graduandos dos seguintes cursos da UEMA: química, biologia, pedagogia, 
agronomia, medicina veterinária e engenharia de pesca, civil e da computação. Não sendo 
considerados voluntários com idade inferior a 18 anos, que não está regularmente 
matriculado em um curso de graduação e que não assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. As aferições eram feitas em uma sala a parte no laboratório de 
Bioquímica, a qual atende aos requisitos para uma leitura correta da pressão arterial. 
Inicialmente, aplicou-se um questionário padronizado sobre questões comportamentais. 
Em seguida, mediu-se o peso com a ajuda de uma balança e verificou-se, com o auxílio de 
uma fita métrica inelástica, a estatura dos indivíduos. O cálculo do IMC foi determinado 
pela divisão da massa do indivíduo (Kg) pelo quadrado de sua altura (m2), sendo 
considerado abaixo do peso ideal IMC inferior a 18,5 Kg/m2, IMC normal entre 18,6- 24,9 
Kg/m2, acima do peso ideal entre 25-29,9 Kg/m2 e obeso acima de 30 Kg/m2. Para aferir a 
pressão arterial, utilizou-se um tensiômetro eletrônico OMRON®. A pressão arterial (PA) 
foi classificada de acordo com a VI Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, 2010. No 
término de cada procedimento de aferição da pressão arterial e do IMC (classificada de 
acordo com a OMS), prestavam-se informações aos participantes sobre a prevenção da 
hipertensão arterial através de diálogo e material impresso. Dos 150 acadêmicos da 
UEMA, 73,99% apresntaram pressão arterial dentro dos padrões considerados ótimos ou 
normais, fato este que pode estar relacionado à prática de exercício físico (52,66%), uma 
vez que a prática de exercício físico regular pode promover importantes adaptações como o 
aumento no débito cardíaco e a redistribuição do fluxo sanguíneo que vão influenciar no 
sistema cardiovascular (MONTEIRO et al., 2004). Outros fatores que podem estar 
relacionados com a PA dentro dos padrões normais é, além do baixo consumo de bebida 
alcoólica (8,66% consome de 1 a 4x na semana) a baixa idade dos participantes (82,60% 
entre 18-24 anos). Os voluntários que apresentaram PA acima dos valores normais (PA 
limítrofe ou grau1-hipertensão, n= 39) podem estar relacionados a vários fatores como, por 
exemplo, o consumo de sódio em excesso, já que este possui relação direta com a 
hipertensão arterial, assim essas evidências reforçam a necessidade de orientação a 
hipertensos e “limítrofes” quanto aos benefícios da redução de sódio na dieta. O número 
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elevado de voluntários da etnia parda-mulata e/ou negra (74%) também pode estar 
relacionado, já que de acordo com a literatura a raça negra possui tendência à hipertensão 
arterial, fato este que pode ser atribuído devido a defeitos hereditários na captação celular 
de sódio e cálcio, pré-disposição ao acúmulo de gordura e distúrbios metabólicos 
relacionados a fármacos (CRUZ et. al., 1999). Na tabela 1, observa-se que a maioria dos 
voluntários que apresentaram PA dentro dos padrões ótimos ou normais praticam exercício 
físico (caminhada, academia ou algum tipo de esporte). Boa parte dos voluntários que, 
mesmo praticando exercício físico apresentaram PA limítrofe ou grau 1-hipertensão, eram 
os que possuíam história familiar de hipertensão. Sabe-se que a hereditariedade é um fator 
decisivo para os casos de hipertensão, já que diversos autores relatam que, juntamente com 
a obesidade, é um dos maiores fatores de risco para os casos desta doença.  Observa-se na 
tabela 2 que, alguns voluntários mesmo tendo casos de hipertensos na família não 
apresentaram PA alterada, esse fato deve-se possivelmente a baixa idade dos participantes, 
já que, de acordo com a literatura os casos de hipertensão são mais frequentes na 
população idosa. Relacionando a pressão arterial e o índice de massa corporal dos 
voluntários que estavam abaixo do peso ideal, acima do peso ideal ou obeso, destaca-se 
que 34 voluntários com o peso abaixo do ideal estavam com pressão arterial ótima ou 
normal. De acordo com a literatura sobrepeso e hipertensão estão intimamente 
relacionadas, no entanto, neste estudo não foi possível fazer esta correlação, já que o 
número de voluntários que estavam acima do peso ou obeso e apresentaram PA limítrofe 
ou grau-1 de hipertensão foi igual ao número de voluntários com PA ótima ou normal, 
como demonstrado na tabela 3. De maneira geral, a pressão arterial dos acadêmicos da 
Universidade Estadual do Maranhão apresentou-se dentro dos padrões normais devido, 
principalmente, a baixa idade dos participantes a prática de exercício físico e baixo 
consumo de bebida alcoólica. Relacionando a pressão arterial e o índice de massa corporal, 
foi possível notar que foi mais significativo a relação de IMC-abaixo do peso com uma 
pressão arterial dentro dos padrões considerados normais. Este fato nos permite presumir 
que o baixo IMC parece estar intimamente relacionado com a pressão arterial dentro dos 
padrões ótimos. Dessa forma, é importante destacar a importância da aferição da pressão 
arterial entre os jovens, podendo estes difundir a importância da prevenção e tratamento da 
hipertensão arterial entre seus familiares e amigos, este projeto, além de ser um programa 
que previne a hipertensão arterial possui o objetivo maior de orientar um estilo de vida 
saudável através da prática do exercício físico regularmente bem como na redução do 
consumo de sódio.  
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Palavras-chaves: acadêmicos, índice de massa corporal, pressão arterial. 
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Tabela 1. Relação da PA e da prática de exercício físico. 

 Prática de exercício físico  
PA (mmHg) Sim Não 
Ótimo e normal 55 59 
Limítrofe e grau-1 hip. 23 13 
 
Tabela 2. Relação da PA e história familiar de hipertensão. 

 História familiar de 
hipertensão 

 

PA (mmHg) Sim Não 
Ótimo e normal 24 88 
Limítrofe e grau-1 hip. 15 23 
 
Tabela 3. Relação da PA e IMC. 

 IMC (Kg/m2)  
PA (mmHg) Abaixo do peso Acima do peso ou obeso 
Ótimo e normal 34 13 
Limítrofe e grau-1 hip. 03 13 
Total 37 26 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1517-8692&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1517-8692&lng=en&nrm=iso
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE MÉDICOS/AS E ENFERMEIROS/AS SOBRE 
O PAPEL DA ESCOLA E DOS PROFESSORES/AS NA PREVENÇÃO DA 
HANSENÍASE 
 
Orientanda: Ricardo Victor Seguins DUARTE - bolsista FAPEMA/UEMA 
Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas- DQB/UEMA 
 
Orientador: Jackson Ronie SÁ-SILVA 
Prof. Dr da Universidade Estadual do Maranhão 
 
A hanseníase caracteriza-se como doença infecto-contagiosa, de evolução crônica, cujo 
agente etiológico é o Mycobacterium leprae ou Bacilo de Hansen (BH). Acomete 
preferencialmente a pele e os nervos periféricos (TALHARI et al., 1997). O mecanismo 
exato de transmissão da doença é desconhecido. Na atualidade se aceita ocorrer através do 
contato entre indivíduos com hanseníase, nas suas formas contagiantes e sem tratamento, e 
pessoas saudáveis, principalmente por microrganismos eliminados pela mucosa nasal e 
oral (DEPS, 2001). A hanseníase manifesta-se através de sinais e sintomas dermatológicos 
e neurológicos (BRASIL, 2010) e está associada a uma gama de estigmas e prteconceitos. 
A carga cultural que a essa doença carrega é de proporções tão grandes que é capaz de 
colocar em risco o convívio social do doente e sua família. O entendimento da hanseníase 
como problema de saúde pública em nível mundial, nacional e regional requer antes de 
tudo que se reconheça ser a enfermidade complexa. Tal característica se deve ao fato de 
que em sua expressão e desenvolvimento enquanto fenômeno mórbido estão presentes 
aspectos orgânicos, psicológicos, sociais e culturais. Na hanseníase, chama a atenção os 
dados epidemiológicos do Brasil e do estado do Maranhão, que de acordo com Queiroz; 
Puntel (1997) seriam quase seiscentos mil brasileiros doentes e a cada ano há aumento 
da prevalência, sendo que o Brasil é o segundo país em casos detectados e, focalizando 
essa realidade para o contexto maranhense, de acordo com dados do MS (BRASIL, 2010), 
nosso Estado tem contribuído para que os índices da endemia permaneçam elevados. Sabe-
se que a principal arma no combate à doença é a prevenção através da educação em saúde 
e do trabalho de informação. Mas como essas informações de prevenção podem ser 
difundidas?  Uma das respostas a essa pergunta está no documento Plano Nacional de 
Eliminação da Hanseníase.  Nesta documentação emitida pelo Ministério da Saúde fica 
explicita a participação da escola como espaço de informação e formação de conceitos 
preventivos para com a hanseníase. Mas médicos, enfermeiros e os outros profissionais da 
saúde têm esse entendimento? Eles conseguem enxergar o elo entre os setores da Saúde e 
da Educação? O que seria educação em saúde para esses profissionais? Assim, a pesquisa 
visou compreender as representações sociais de médicos/as e enfermeiros/os sobre o papel 
da escola e dos/as professores/as na prevenção da hanseníase visto que a educação em 
saúde nas doenças infecciosas e parasitárias não é atribuição apenas dos profissionais de 
saúde e dos postos de saúde e hospitais que atendem pessoas com suspeita de 
hanseníase.   Através de uma pesquisa de cunho qualitativo conheceu-se as percepções 
desses profissionais sobre o que entendem por saúde, educação em saúde e prevenção da 
hanseníase. Para a realização da pesquisa a que nos propomos, partimos do seguinte 
pressuposto: médicos/as e enfermeiros/as desenvolvem atividades de educação em 
saúde no controle da hanseníase. No entanto, as ações estão circunscritas apenas aos 
postos de saúde e em campanhas veiculadas na mídia. Esses/essas profissionais não situam 
a escola como agência preventiva. Os/As professores/as não são identificados/as como 
agentes de prevenção da endemia hansênica. Com o propósito de chegar a uma 
compressão mais real de como médicos/as e enfermeiros/as compreendem o papel  
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preventivo  da escola e  dos professores/as na doença hanseníase, de modo que a 
metodologia possibilite o alcance do propósito, entendemos ser a metodologia qualitativa a 
mais adequada. Entendendo as representações sociais como área do conhecimento que se 
apresenta em forma dinâmica, configurando ideias evidenciadas na comunicação entre 
pessoas na vida cotidiana, e que os indivíduos  lançam   mão   de   conhecimentos   pré-
existentes   construindo   um   mapa   de informações que lhes servirão como um guia de 
conduta, resolvemos adotar esse referencial teórico para a identificação das representações, 
percepções e conceitos elaborados por médicos/as e enfermeiros/as sobre a atuação da 
escola e dos professores/as na prevenção da hanseníase. Foram visitados postos de saúde 
que se localizam no entorno da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA). A 
investigação foi realizada com 1 médico e 9 enfermeiros/as que atuam em postos de saúde 
do bairro Cidade Operária da cidade de São Luís, Maranhão. O instrumento de coleta de 
dados foi a entrevista semi-estruturada.  A análise dos dados se deu a partir de duas 
técnicas: a primeira a análise do conteúdo e a análise do discurso. A análise dos dados 
gerou 6 categorias as quais caracterizaram as falas dos profissionais da saúde sobre o 
tema hanseníase e sua prevenção. A hanseníase é uma doença complexa e sua prevenção 
precisa ser pensada a partir de uma perspectiva multidisciplinar, contextual e 
transversalizada. Os setores Saúde e Educação são campos importantíssimos nesse 
processo e os profissionais que atuam nessa área precisam pensar numa integração. A 
pesquisa demonstrou que os/as enfermeiros e médico entrevistados percebem a 
importância da educação na melhoria da prevenção da hanseníase. No entanto, suas 
percepções sobre a escola como espaço preventivo são primárias. Esses profissionais não 
conseguem perceber a instituição escolar como uma instância onde ações efetivas em 
educação em saúde podem acontecer. Os professores e as professoras não são percebidos 
como agentes de saúde. Mesmo demonstrando a importância dos docentes como partícipes 
do processo preventivo suas representações não vislumbram o/a professor/a como sujeito 
ativo que pode influenciar nas ações de apoio ao programa de controle da hanseníase. Os 
dados apreendidos nos levam a concluir que se faz necessário uma melhor divulgação entre 
médicos e enfermeiros sobre o papel da escola e do professor como agentes de grande 
potencial na discussão da educação em saúde no controle de doenças infecciosas como a 
hanseníase. Focalizar esta realidade, portanto, contribuiu não só para o desenvolvimento 
da área das ciências sociais aplicadas à saúde, numa perspectiva acadêmica, como também 
produzir conhecimentos que possam ser utilizados no campo da educação em saúde na 
hanseníase, dando suporte às estratégias de controle dessa endemia secular no espaço 
escolar. Sendo o professor um agente modificador da realidade, há a visível 
possibilidade de incluí-lo juntamente com a escola como aliados para o  desenvolvimento  
de  ações  de educação em saúde no controle da doença. A abordagem transversalizada da 
temática Saúde e possível, partindo do ponto de que todos os componentes curriculares da 
escola se relacionam de alguma forma. Assim a escola se materializa como uma potencial 
instituição social que poderia colabora com o setor da saúde na divulgação de informações, 
contribuindo assim na melhoria do controle da enfermidade na escola e na população em 
geral. 
 
Palavras chaves: Hanseníase, Educação em Saúde, Representações sociais. 
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CICLO SILVESTRE DE Schistosoma mansoni EM AMBIENTE SEMINATURAL – 
MUNÍCIPIO DE SÃO BENTO 
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O Schistosoma mansoni causador da esquistossomose é um helminto, que necessita de dois 
hospedeiros: o caramujo Biomphalaria sp. (intermediário) e o ser humano (definitivo) 
(LIRA, 2006). A esquistossomose mânsonica é uma das endemias que existe no Estado do 
Maranhão, desde 1920, com destaque para a Região da Baixada, localizada ao Noroeste do 
Estado por acometer 20% aproximadamente da população de 285.236 habitantes, 
distribuída em 17.138 km² (BRASIL, 1989). O homem é o principal reservatório natural, 
constituindo-se também no principal hospedeiro definitivo, onde se dá o ciclo sexuado. 
Outros vertebrados, como roedores silvestres e domésticos, marsupiais, gambá, boi, búfalo, 
canídeos, etc., também são hospedeiros definitivos do parasito (REY, 1991, 2008; 
PEREIRA, 1997).  Segundo Veiga et al. a ecologia de certos roedores da região do 
município de São Bento-MA, onde a presença do parasito é evidente, foram bem sucedidos 
ao comprovar que o Holochilus brasiliensis é capaz de manter as mesmas características 
do hospedeiro definitivo clássico, tornando-se assim um potencial vetor da doença, 
contudo não está definida a participação desse animal na transmissão da doença, cujo se 
objetivou reproduzir o ciclo do S. mansoni em roedores silvestres H. brasiliensis e 
moluscos B. glabrata em ambiente seminatural, descrever o ciclo da esquistossomose em 
roedores naturalmente infectados com o parasito bem como testar e comparar a 
contaminação de B. glabrata a partir de roedores H. brasiliensis infectados. Os roedores 
silvestres foram capturados em regiões alagadas no período noturno, utilizando como isca 
banana untada com pasta de amendoim. Após este evento foi feita a análise parasitológica 
dos roedores pelo método de Kato-Katz. As coletas de caramujos da espécie B. glabrata 
foram feitas manualmente com auxílio de pinça metálica e feito análise de detecção quanto 
à eliminação de cercárias, em seguida examinados em microscópio estereoscópico. Em um 
ambiente natural foi construída uma arena de 64m² utilizando telas de arame, e dentro 
dessa arena foram inseridos roedores H. brasiliensis e caramujos B. glabrata, 
caracterizando assim um ambiente seminatural (Foto 1). Inicialmente foram inseridos na 
arena dez roedores da espécie H. brasiliensis sadios para S. mansoni juntamente com onze 
caramujos jovem-adultos infectados para duração de seis meses. Houve alguns problemas 
de manutenção desses animais na arena que culminou na fuga de alguns roedores e morte 
dos caramujos, após ocorreu outra tentativa, foram feitos reparos na arena a fim de não 
provocar novamente a fuga dos tais, para dar continuidade à pesquisa recomeçando um 
novo ciclo (Foto 2). Contudo ocorreu novamente o desaparecimento dos tais onde possa ter 
como resposta ao desaparecimento o fato de ter sido encontrado em seu interior cobras 
uma vez que roedores são considerados presa para espécie, culminado na morte e 
interrompendo novamente a continuidade do ciclo. Devido à impossibilidade de execução 
da parte final do trabalho na arena, os animais foram transferidos para o laboratório de 
Parasitologia Humana na UEMA em São Luis (Foto 3). Após varias tentativas em 
laboratório, não foi possível fechar o ciclo do S. mansoni utilizando o Holochilus como 
hospedeiro intermediário. Das varias tentativas para obtenção da manutenção e realização 
do ciclo silvestre de Schitosoma mansoni não foi possível a eficácia de resultados 
esperados, uma vez que não foi efetivada a realização do experimento em sua totalidade, 
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no entanto estudos ainda nessa área precisam ser feitos para comprovação da participação 
de roedores Holochilus brasiliensis na transmissão da doença. 
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MACHOS E FÊMEAS DE ROEDORES SILVESTRES DA ESPÉCIE Holochilus 
brasiliensis, INFECTADOS EM LABORATÓRIO 
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Os helmintos do gênero Schistosoma (Trematoda: Schistosomatidae) são responsáveis pela 
doença parasitária denominada esquistossomose. Parasitose que afeta 150 a 200 milhões de 
pessoas em todo o mundo e, que deriva de um deficiente saneamento básico e má 
higienização sanitária da população, o que representa um importante indicativo 
socioeconômico (REY, 2001; SILVA et al., 2004; MELO 2005). No Maranhão, a presença 
desta parasitose é conhecida desde 1920, onde se destaca a cidade de São Bento, localizada 
na Baixada Ocidental Maranhense, que é uma das localidades mais pobres do estado, 
apresentando ambiente com prevalência de campos alagados, propícios para instalação dos 
vetores da doença. Tal parasitose possuiu um ciclo bem particular, a qual envolve tanto 
hospedeiros definitivos (ser humano e roedores), quanto intermediários (caramujos do 
gênero Biomphalaria - Gastropoda: Planorbidae) (GRYSEELS et al., 2006; FUNASA, 
2007). Nesse sentido, estudos a respeito do reodor do gênero Holochilus encontrados em 
São Bento, obtiveram sucesso quando em seus resultados foram descritos que esse 
mamífero era capaz de armazenar grande quantidade de vermes adultos do parasito e de 
eliminar ovos viáveis nas fezes durante o ano todo, dando assim continuidade ao ciclo na 
ausência do ser humano, tornando-se, portanto, um hospedeiro alternativo da doença, 
aumentando a disseminação desta na localidade. Nesse sentido tona-se indispensáveis 
estudos mais detalhados a cerca da manifestação da doença nestes roedores, objetivo este 
proposto nesse trabalho, levando em consideração principalmente o método comparativo 
nos diferentes estágios da infecção entra machos e fêmeas, a partir da carga parasitária e 
das lesões hepáticas. Para tanto, caramujos foram coletados em São Luís, no Bairro do Sá 
Viana e submetidos a estímulo luminoso para a verificação da presença de cercárias. Para 
cada um dos 20 roedores (10 exemplares de cada sexo) utilizou-se 150 cercárias. Estes 
tiveram suas fezes analisadas semanalmente durante 30 dias através do kit Kato-Katz. 
Transcorrido essa etapa, os roedores foram anestesiados e sacrificados, retirados seus 
fígados, baços e intestinos para coleta de vermes adultos além da confecção das lâminas 
histológicas. Como resultado para os exames cropológicos, obtivemos 62,5% dos machos 
eliminando ovos nas fezes e apenas 10 % das fêmeas apresentaram-se positivas. Quanto à 
quantidade de ovos eliminados, machos apresentaram valores superiores do que as fêmeas, 
demonstrando eliminação precoce quando comparada com a mesma, como demonstrado 
no Gráfico 1. 
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No entanto os vermes adultos foram coletados em maior quantidade nas fêmeas do que nos 
machos, como representado na Tabela 1, contradizendo as perspectivas encontradas nos 
exames parasitológicos mostrados anteriormente, uma vez que fêmeas eliminaram bem 
menos ovos nas fezes. Nenhum verme adulto foi encontrado no baço. 
 
 

 
 
Quanto à caracterização das lesões hepáticas, para machos obtivemos várias áreas de 
modificações mais significativas no tecido hepático, causadas pelos granulomas em torno 
do ovo do parasito e pelos próprios vermes adultos nos ramos intra-hepáticos, como 
mostrado nas Figuras 1 e 2, respectivamente. Para fêmeas observamos lesões limitadas 
somente a pequenas áreas em torno do ovo do parasito em mesmo período de infecção dos 
machos. (Figura 3). 

 

 
 

Tabela 1 - Quantidade de vermes adultos recuperados no fígado e nas veias mesentéricas do intestino, 
comparados entre os sexos dos roedores do gênero Holochilus. 
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Todos os resultados obtidos nesse trabalho nos faz inferir a possibilidade da existência de 
mecanismos a nível hormonal presente nas fêmeas que inibam a postura dos ovos do 
parasito em grandes quantidades, ou que acelere esse processo nos machos e, que controle 
também as lesões hepáticas, tornando-a resistente em alguns estágios da infecção, 
fornecendo assim novos indícios para pesquisas em torno de compostos bioquímicos 
alternativos  que possam ser utilizados para o controle da doença. Além do mais, todos os 
resultados foram comprobatórios de que o roedor do gênero Holochilus é capaz de manter 
o ciclo do helminto e de que é um ótimo modelo biológico para o estudo da doença em 
laboratório. 
 
Palavras-Chave: Holochilus brasiliensis; Parasitoses; Schistosoma mansoni. 
 

 

 

 
 
 
 

Figura 1 - Fotomicrografia do Parênquima 
hepático, evidenciando reação granulomatosa 
em estágio avançado. 1 - ovo de S. mansoni. 
2- dimensão do granuloma - (E.H.). (40x)  

Figura 2 - Fotomicrografia do parênquma 
hepático, mostrando a presença de vermes 
adultos dentro de um mesmo ramo intra-
hepático (asterisco) - (E.H.). (20x)   

 

 

 

 
 

Figura 3 - Fotomicrografia do Parênquima 
Hepático, evidenciando reação granulomatosa em 
estágio inicial - (E.H.). (40x)  
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A infecção hospitalar é aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifesta 
durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou 
procedimentos hospitalares. Essa problemática cresce progressivamente em todo o mundo, 
sendo considerado um significativo problema de saúde pública, atingindo o mundo todo e 
representando uma das principais causas de morte em pacientes hospitalizados (Ministério 
da Saúde, 1998). O hospedeiro é o elo mais importante da cadeia epidemiológica, pois 
alberga os principais microrganismos que na maioria dos casos desencadeiam processos 
infecciosos, que dependem de fatores relacionados ao estado de saúde do próprio 
hospedeiro e do estabelecimento de saúde que presta a assistência. Logo, ao prolongar o 
tempo de internação, além de expor o paciente a um maior número de procedimentos 
invasivos, gera-se uma elevação no consumo de medicamentos e aumento dos custos 
adicionais, não só para os órgãos administrativos institucionais, bem como para os 
pacientes e familiares, além de retardar o retorno do paciente às suas atividades normais 
(Puccini, 2011). Os principais tipos de infecção hospitalares que ocorrem o Brasil são: as 
urinárias, cirúrgicas, respiratórias e sepse, dentre os vários tipos de microrganismos 
capazes de provocá-las os mais comuns são: Escherichia coli, Enterococcus sp, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase-negativo 
Enterobacter sp, Klebsiella pneumoniae (Dohmen, 2008). Atualmente, avanços 
tecnológicos promoveram uma grande diversidade de antimicrobianos e devido ao uso 
inadequado deles promoveu um grande aumento na resistência de microrganismos que tem 
sido amplamente registrada na literatura como um importante problema em âmbito 
mundial; pois dificulta o tratamento e a recuperação dos pacientes, elevando as taxas de 
mortalidades por infecções. Este estudo objetiva verificar o perfil de suscetibilidade de 
pacientes com quadro de infecção hospitalar a antimicrobianos; a resistência dos 
microrganismos a múltiplos fármacos e determinar a frequência de resistência cruzada 
entre antimicrobianos; promovendo a escolha do antimicrobiano adequado ao tratamento 
de um paciente com um quadro de infecção hospitalar. Trata-se de um estudo quantitativo, 
descritivo, com análise prospectiva e abordagem laboratorial que foi desenvolvido no 
Hospital Municipal Gentil Filho em Caxias, Maranhão e no Laboratório de Microbiologia 
e Imunologia do Centro de Estudos Superiores de Caxias. Foram selecionados pacientes 
internados na UTI e Enfermarias, atendendo aos seguintes critérios de inclusão: ter sido 
internado no hospital entre setembro de 2012 a maio de 2013, apresentar algum sinal ou 
sintoma de infecção durante a hospitalização, a amostra foi constituída de 50 pacientes.  
Foram feitas coletas a partir de secreções corporais e o material enviado para o laboratório 
para a realização de culturas em ágar sangue e ágar nutriente, levando as amostras para a 
estufa durante 48h e depois ocorreu a identificação das amostras através de características 
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bioquímicas, macroscópicas (coloração, forma de crescimento, aspecto das colônias, etc) 
demonstradas nas placas. Finalmente, foi realizado o teste de suscetibilidade utilizando-se 
os antibióticos mais comumente empregados na clínica médica intensiva, através do 
método de difusão em disco (KIRBY e BAUER, 1966), de acordo com as recomendações 
do National Committee for Clinical Laboratory Standards (CLSI, 2011). Das 50 amostras, 
19 foram de UTI e 31 de Enfermarias. Os organismos encontrados foram: Klebsiella sp. 
(30%), Escherichia coli (24%), Pseudomonas aeruginosa (16%), Alcaligenes sp. (12%), 
Staphylococcus aureus (10%), Acinectobacter sp. (8%). Das amostras da UTI, observou-se 
a seguinte distribuição: Klebsiella sp. (47,3%), Escherichia coli (31,6%), Alcaligenes sp. 
(10,5%), Staphylococcus aureus (5,3%) e Acinetobacter sp. (5,3%). Em relação às 
amostras das enfermarias a distribuição foi a seguinte: Pseudomonas aeruginosa (25,8%), 
Klebsiella sp. (19,3%), Escherichia coli (19,3%), Alcaligenes sp. (13%), Staphylococcus 
aureus (13%), Acinetobacter sp. (9,6%). Durante os testes quatro amostras foram 
descartadas e os antibióticos: Oxacilina e Eritromicina somente foram utilizados para 
bactérias gram-positivas.  A Klebsiella sp demonstrou grande resistência as cefalosporinas 
de terceira geração e Amoxicilina + Ácido Clavulânico, possuindo uma boa sensibilidade 
ao Imipenem, Amicacina, Levofloxacino, Polimixina B, Ampicilina + Sulfubactam e 
Piperacilina + Tazobactam. A Escherichia coli demonstrou grande resistência as 
cefalosporinas de terceira geração, apresentado sensibilidade ao Imipenem, Amicacina, 
Polimixina B, Levofloxacino e Piperacilina + Tazobactam. A Pseudomonas aeruginosa 
somente apresentou sensibilidade ao Imipenem, Amicacina, Polimixina B e Piperacilina + 
Tazobactam. A Alcaligenes sp demonstrou uma grande resistência à Cefotaxima, todos 
obtiveram uma sensibilidade de intermediária para boa. O Staphylococcus aureus 
apresentou uma boa sensibilidade apenas para a Eritromicina, Imipenem, Polimixina B e 
Piperacilina + Tazobactam. O Acinetobacter sp não apresentou uma boa sensibilidade a 
nenhum dos antibióticos utilizados. No referente estudo podemos constatar a presença de 
seis bactérias produtoras de β-Lactamase de espectro ampliado (ESBL), que foi 
evidenciado pela presença da zona fantasma; e a presença cada vez maior de 
Staphylococcus aureus resistente a oxacilina, eritromicina e a derivados de penicilinas, 
observando o aumento da frequência de Staphylococcus aureus meticilina resistente 
(MRSA). Finalmente, constatamos a grande resistência atual dos microrganismos 
causadores de infecção às cefalosporinas e depois aos derivados de penicilina. Com a 
realização desse estudo identificamos os principais microrganismos responsáveis pelas 
infecções hospitalares: Klebsiella sp, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Alcaligenes sp, Staphylococcus aureus e Acinetobacter sp. Esses microrganismos possuem 
grande capacidade de adaptação e vários mecanismos de resistência por isso o aumento 
considerável de suas resistências, principalmente em relação às cefalosporinas e depois aos 
derivados de penicilinas (com uma taxa de resistência maior que 60%), o que preocupa 
atualmente, pois estes fármacos são muito utilizados na atualidade, na maioria das vezes de 
maneira errônea. Os resultados foram semelhantes a alguns estudos nacionais e 
internacionais, mesmo assim é necessário estudos futuros para detectar as alterações da 
“flora” hospitalar, pois como já foi dito os microrganismos possuem grande capacidade  de 
mutações, melhorando assim as formas de tratamentos no hospital através da divulgação 
dos resultados para o Centro de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). 
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A dengue apresenta-se como uma doença reemergente e endêmico-epidêmica, oferecendo 
riscos imediatos à população urbana, sobretudo pela urbanização acentuada do vetor, pelo 
aumento da densidade populacional, e pela situação socioeconômica que está vinculada à 
expectativa de vida. A apreciação do ambiente urbano tem sido uma preocupação crescente 
de muitos pesquisadores, não apenas pela sua complexidade de relações, mas também 
porque é nas cidades que se concentra um número cada vez maior de pessoas e, muitas 
vezes, de forma anárquica, o que tem ocasionado uma degradação ambiental e 
comprometendo a qualidade de vida da população. A heterogeneidade, a desigualdade e a 
fragmentação, marcas do tecido urbano brasileiro, se expressam também nas precárias 
condições de saúde e nos processos de adoecimento, bem como nas dificuldades e 
diferenças no acesso e consumo dos serviços de saúde. Na cidade de São Luís a 
problemática da dengue não é diferente do contexto nacional. Saúde e ambiente são temas 
que devem ser contextualizados na comunidade e o conhecimento de suas representações 
sobre o processo saúde-doença é fundamental para se pensar estratégias de saúde mais 
eficientes. O bairro da Areinha, em São Luis, localiza-se a Vala da Macaúba, um canal de 
escoamento que recebe dejetos domésticos e se tornou local propício transmissão de 
doenças infecciosas e parasitárias e, principalmente, de patologias de veiculação hídrica. 
Tais doenças estão relacionadas intimamente com o ambiente e a água. As doenças de 
veiculação hídrica como a dengue são aquelas que têm na água a fonte para o 
desenvolvimento de criadouros de mosquitos transmissores de doenças e são comuns em 
áreas onde corre esgotos a céu aberto. A referida pesquisa visou conhecer as 
representações sociais sobre a dengue de moradores que vivem nas áreas próximas ao 
canal de esgotamento sanitário denominado Vala da Macaúba, bairro Areinha, São Luís 
Maranhão; Analisar as representações que os moradores elaboram acerca da transmissão 
da dengue bem como compreender as concepções de prevenção que os moradores 
elaboram sobre a doença, entendendo as percepções dos mesmos com relação ao tema a 
água e o ambiente em que vivem na determinação do processo saúde doença da dengue. O 
trabalho o utilizou a metodologia qualitativa com o propósito de chegar a uma compressão 
mais real de como esses moradores entendem as relações entre dengue, água, meio 
ambiente e o processo do adoecimento, também foi realizada pesquisa bibliográfica sobre a 
temática da dengue no contexto das representações sociais e suas conexões com o tema 
água e meio ambiente, para o conhecimento do campo empírico utilizou-se observações 
sistemáticas além de entrevistas semi-estruturadas como os moradores para o 
conhecimento de suas representações da dengue. Foram realizadas 20 entrevistas as 
mesmas foram gravadas e transcritas para melhor ordenamento dos dados. Essa ação serviu 
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para compreender a lógica que envolve as representações sociais dos moradores da Vala da 
Macaúba em São Luis sobre a dengue. Após a apreensão das representações foram 
realizadas análises dos dados a partir das orientações teórico-metodológicas de Minayo 
(2008) no que se refere às análises dos conteúdos e do discurso. Após o processo de leitura 
e releitura dos dados, houve a construção de 6 categorias que organizam o pensamento, os 
conceitos e as ideias dos sujeitos do estudo. São elas: “A dengue é uma doença perigosa e 
mata”; “A dengue é transmitida pelo mosquito e pela água”; “O lixo e a sujeira 
contribuem para o aparecimento da dengue”; “A água da Vala da Macaúba traz dengue 
para nós”; “A prevenção da dengue”; “Representações sobre o tratamento da dengue”. 
O primeiro questionamento colocado para os moradores era sobre que seria dengue. Nove 
dos vinte entrevistados responderam que consideram a doença perigosa e que pode levar a 
morte, por exemplo: “É uma doença perigosa, por que se não for tratada ela chega até a 
morte”;“É uma doença que pode matar”. Há, de fato, na análise do discurso dos 
moradores uma associação muito clara da dengue como perigosa. Este perigo encontra seu 
eco na possibilidade real da doença levar a morte. Quando perguntados como ocorria a 
transmissão da dengue, o discurso predominante relacionava o mosquito com água limpa e 
parada. Neste contexto, houve a separação em 2 subcategorias: “o mosquito transmite a 
dengue”; “a água participa da transmissão” . Por exemplo:“É pelo mosquito né?”; “Ela é 
tipo um mosquito..ela vem do mosquito”. Embora o discurso relacione o mosquito à 
transmissão da doença, percebe-se que não há uma clareza sobre qual seria, de fato, 
mosquito transmissor. Nota-se também que o discurso não estabelece uma relação da 
transmissão da doença com a picada do mosquito infectado. Apenas 2 moradores 
representou sobre isso. Exemplo: “Através da picada do inseto, se ele tiver infectado passa 
pro ser humano” “Através da picada do mosquito infectado”.  Em contra partida os 
moradores estão bem esclarecidos sobre a importância da água no ciclo de transmissão da 
doença. Neste sentido, há os seguintes discursos.“...Dentro dos tanques de água, nos 
recipientes....água limpa aí é que forma o mosquito”; “Através da água parada...água 
limpa, através do mosquito que deposita seus ovos né?”. As representações sociais sobre a 
relação do lixo com a transmissão da dengue foi evidenciada. O discurso coletivo foi 
enfático ao associar o lixo e a sujeira ao ciclo da doença.  Os moradores percebem a 
relação do lixo como fonte de acúmulo de água e fator de atração para o mosquito. “...Mas 
as pessoas contribuem, pois passam e jogam o lixo em qualquer lugar, e aí é um foco”; 
“Com certeza. Esgoto a céu aberto, a água fica completamente parada, muito lixo, pneus, 
garrafas, coisa plástica”. Na categoria: “A água da vala da Macaúba traz a dengue para 
nós”, os moradores foram questionados se existia relação entre a vala da Macaúba e a 
dengue, e como ocorria tal relação. O discurso predominante relacionou a dengue a água 
da Vala da Macaúba, principalmente no que diz respeito ao fato de a água ser parada.“... 
Eu acredito que ai deve ter bastante, é o tempo essa água empossada.”; “Tem sim, apesar 
dela não gostar muito de água suja, mas água fica represada...”. Os moradores mostram 
bastante clareza neste aspecto tão importante na disseminação do vetor, a água parada, 
porém não necessariamente limpa, atrai o mosquito e pode ser foco de transmissão. Na 
categoria “a prevenção da dengue” instigamos os entrevistados a falar o que eles 
entendiam sobre prevenção da dengue, dessa forma eles demonstraram seus conhecimentos 
com as seguintes afirmações:“... Não deixar água parada... fechar caixa, cisternas...”; 
“...Não deixar água parada, objetos que possam reservar água, acumular água.”.  
categoria “representações sobre o tratamento da dengue”, foi feita a seguinte pergunta “ 
Você já teve Dengue? Que cuidado tomou para se curar?” sugiram varias repostas, que 
levaram essa categoria se dividir em duas subcategorias, são elas “médico/hospital”, 
“automedicação”. Na subcategoria: “médico/hospital” foi observado que alguns dos 
moradores entrevistados entendem que o melhor a fazer ao sentir sintomas de suspeita de 
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dengue é procurar o posto de saúde mais próximos para obtenção de tratamento correto, já 
que o médico é o profissional mais adequado para fazer o diagnóstico da doença, desse 
modo sugiram as seguintes afirmações ditadas pelos moradores:“Fui ao médico, no 
Socorão, fui medicada e voltei pra casa”; “Primeiro fui ao médico porque não sabia e 
depois de contestado eu tomei o que ele passou. Em contra partida na subcategoria 
“automedicação” os entrevistados não procuram o posto de saúde e automedicaram-se, mas 
sabe-se que algumas medicações podem interferir com a coagulação, medicamentos que 
contenham ácido acetilsalisílico (AAS, Aspirina, Buferin, Melhoral, Doril, etc.) estão 
formalmente contra indicados, pois seu uso pode favorecer o aparecimento de 
manifestações hemorrágicas, porém a maioria afirmou ter tomado tylenol, esta afirmação 
está presente nas seguintes falas:“ ...Ela tomou medicação lá na casa da minha mãe”; 
“...O único remédio que tem é tylenol...Fiquei em casa mesmo”. O uso indiscriminado de 
medicamentos pela população sem orientação médica é uma realidade que permeia nossa 
sociedade, a  falta de uma política pública de saúde esclarecedora e eficaz, no que diz 
respeito aos riscos da automedicação. De um modo geral, os moradores conhecem a 
doença, sua transmissão, prevenção e tratamento. Percebem também as estreitas relações 
entre a água suja da vala com os possíveis mecanismos de transmissão da dengue. As 
representações sociais da comunidade da Vala da Macaúba em relação a doença dengue 
são importantes na medida em que tais ideias estão repletas de pensamentos do senso 
comum e senso científico que devem ser aproveitadas para serem utilizadas em possíveis 
ações de educação em saúde na comunidade via poder público.  
 
Palavras chaves: Dengue, Representações sociais, Saúde. 
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CRIANDO SAÚDE: A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO COMBATE A 
ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA NA COMUNIDADE DE SÃO BENTO, 
MARANHÃO 

 
Orientanda: Andressa Isabela Ferreira da Silva 
Departamento de Química e Biologia - Uema 
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Prof. Dra. do Departamento de Química e Biologia - Uema  
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Alunos do Departamento de Química e Biologia - Uema  
 
A esquistossomose é uma Doença parasitária causada por helminto da classe Trematoda, 
seu agente etiológico é o Schistossoma mansoni, que em seu complexo ciclo biológico 
apresenta duas fases parasitárias tendo como hospedeiro definitivo o homem (BRASIL, 
2011; KATZ; ALMEIDA, 2003). O município de São Bento apresenta vegetação de 
campos que formam várzeas no período das chuvas e por terrenos altos cobertos de 
capoeira. Com relação à esquistossomose, percebe-se claramente que se trata de uma 
doença ocupacional nesta região do Maranhão devido aos campos e lagos que servem 
como fonte de alimento e sustento (PEREIRA, et al. 2010). Assim, objetivou-se 
compreender os fatores comportamentais e ambientais relacionados a ocorrência da 
esquistossomose nos bairros mais atingidos pela doença na cidade São Bento. Foram 
realizadas viagens bimestrais a São Bento, onde foram visitados os bairros Outra Banda, 
Delegacia e São Judas Tadeu, todos pontos focais da esquistossomose. Foram aplicados 
questionários semiestruturados aos moradores desses bairros, aferindo questões 
socioeconômicas, comportamentais e ambientais, sobre a doença e sua profilaxia. Também 
visitamos e entrevistamos profissionais da saúde e de escolas dos bairros, e atores do poder 
público. Nessa etapa utilizamos das quatro primeiras fases do Modelo de planejamento de 
intervenções de promoção da saúde Precede-Proceed: Diagnóstico Social, Diagnóstico 
Epidemiológico, Diagnóstico Comportamental e Ambiental e Diagnóstico Educacional e 
Organizacional. Os critérios adotados para selecionar os entrevistados, foram: habitar em 
um dos três bairros selecionados ou arredores por mais de um ano e disponibilidade em 
participar do projeto. Nas viagens realizadas ao município foram amostrados os bairros 
Outra Banda, São Judas Tadeu e Porto Grande No diagnóstico social, foram entrevistadas 
48 pessoas com idade média de 26 anos, com predominância de pessoas com baixa 
escolaridade. Quando realizado o diagnóstico epidemiológico, para a primeira pergunta 
obtivemos 77,08% das pessoas que disseram que conheciam a doença e 22,91% que não, 
porém todos reconheciam pelo nome popular barriga d’água. Quando indagados se esta 
doença fazia parte da realidade local notou-se que 79,16% responderam que sim, 12,5% 
que não e apenas um não respondeu a esse questionamento. Dos que responderam 
negativamente, alegaram que desconheciam casos da doença ou mesmo que ela esta 
relacionada com o campo e que não tinha acesso a ele, fato interessante, pois nos leva a 
crer que estes indivíduos cogitam não pertencer àquela realidade. Dentre os que afirmaram 
notar a situação, atribuíram este fato à frequência na qual a doença acomete a população, 
demonstrando assim uma não compreensão dos meios de contaminação. Muitos ainda 
apresentaram como culpado os campos alagados e o meio ambiente, fazendo entender que 
tal comunidade não possui consciência de que ela também faz parte daquele meio e que 
não pode ser excluída do processo, ou ainda não compreendem a importância ecológica e 
econômica que as áreas alagadas possuem.no diagnóstico comportamental foi indagado 
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durante a conversa se as pessoas que tiveram a doença mudaram seu comportamento, ou 
mesmo se o entrevistado mudou em prol da prevenção. Assim, 20% não respondeu esse 
questionamento, porém os 80% que responderam apresentaram as seguintes proposições: 
não mudou, fez tratamento, não vai para o campo, uso de água mineral e filtrada, não 
especificou a mudança, não sabe se mudou, apresentou respostas não relacionadas ou que 
os casos vieram a óbito. A fim de entender o porquê da “não mudança de comportamento”, 
ou mesmo esse “tratamento” sem prevenção, foi indagado aos entrevistados sobre qual era 
forma de contágio, para assim percebermos a compreensão do ciclo da doença que 
possuíam. Notou-se que a resposta que obteve maior frequência foi “o contato com a água 
contaminada com a pele”, embora esta esteja certa, nota-se também que a segunda resposta 
mais recebida era que “não sabiam”. Outras opções corretas foram apresentadas como o 
“Contato com o caramujo”, “Através da pele” e “Andar descalço”, porém situações que 
não condizem com a forma de contagio também foram apresentadas a exemplo o “contato 
entre pessoas”. No diagnóstico ambiental percebeu-se que o município de São Bento não 
possui rede esgoto, e a população faz o uso de fossas sépticas ou despeja os dejetos na rua. 
Por meio das entrevistas foi possível diagnosticar apenas três casas que não a possuíam, 
que localizam-se no bairro Porto Grande.  Percebeu-se também a intima relação da 
população com os campos de várzeas, pois boa parte de sua população ainda vive da pesca 
e que suas construções muitas vezes não respeitavam o ambiente, invadiam áreas alagadas 
aterrando-as. E que o esgoto corre a céu aberto indo em direção ao ambiente natural. O uso 
do campo não remete apenas a economia local sendo também fonte de lazer tendo crianças 
que brincam na lama. A praça do bairro Porto Grande é separado do campo alagado, 
grande foco de caramujos do gênero Biomphalaria, por apenas uma mureta muito baixa e o 
acesso para o outro lado do bairro é feito por uma ponte em estado precário. Este bairro só 
possui essa barreira na praça e as outras casas têm a água do campo correndo em seus 
quintais. Não são realizadas campanhas educativas sobre a profilaxia da esquistossomose 
no município, bem como os professores não trabalham este tema na sala de aula. O 
diagnóstico realizado indica que as pessoas adoecem, se tratam com os remédios cedidos 
pela SES (Secretaria de Estado da Saúde), mas logo depois de curados voltavam a adoecer, 
formando assim um ciclo no qual a população se trata, porém não previne a doença. 
Segundo IBGE (2009), São Bento ainda apresenta casas sem banheiro de uso exclusivo dos 
moradores e nem sanitário. Esse dado reforça a indicação do principal problema ambiental 
relacionado com a endemia identificado neste trabalho: o despejo de esgotos nos campos 
da região. Apesar dos moradores observarem este problema, estes não se identificam como 
culpados por ele, atribuindo “ao campo” a responsabilidade. Dessa forma, o controle da 
esquistossomose na região requer mudança de comportamento da população, processo que 
pode ser atingido através de campanhas educativas. Para que estudos dessa natureza se 
transformem em benefícios públicos, necessitam de uma abordagem interdisciplinar que 
garanta a participação da comunidade local, tanto na construção do conhecimento quanto 
na apropriação da informação gerada. Assim, pelos dados apresentados vê-se claramente a 
necessidade de promoção de alguma atividade de Educação em Saúde no combate a 
Esquistossomose. O uso da Educação Ambiental é indicado, por ser um instrumento capaz 
de mudar as atitudes e ser de baixo custo. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL FORMAL COM ÊNFASE NA QUALIDADE DA 
ÁGUA NO MUNICÍPIO DE RAPOSA, MA 
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A bacia de hidrográfica dá-se através dos desníveis dos terrenos que orientam os cursos da 
água, tem sido usado como base da discussão e planejamento de recursos hídricoshá 
décadas. Tendo uma visão sistemática integradora do ambiente é necessária a realização de 
ações concretas de planejamento e desenvolvimento sustentável destes recursos. Neste 
cenário, o desenvolvimento deste projeto visa contribuir na minimização das disparidades 
observadas, promovendo a Educação Ambiental de forma integradora e participatória. A 
bacia hidrográfica será, neste contexto, a base da discussão e planejamento ambiental 
durante o ano de desenvolvimento do projeto juntamente com a escola, pois a escola é um 
lugar de construção de pensamento, discussão e aprendizagem para o futuro, logo se 
destaca como parceira em programas participatório por ter excelência em muitos atores 
sociais envolvidos. A Educação Ambiental com ênfase ao monitoramento de qualidade de 
água é uma realidade em muitos países e regiões, tais projetos visam aproximar os atores 
sociais às práticas de acompanhamento e analise dos parâmetros de qualidade de água do 
entorno de onde se vive. Este projeto tem como objetivo promover Educação Ambiental a 
partir do monitoramento da qualidade de água de bacias no entorno de escolas 
comunitárias da ilha do Maranhão com alunos do ensino fundamental e médio. Além de 
realizar questionários socioeconômicos e ambientais; estabelecer um cronograma de 
monitoramento da qualidade de água do entorno da comunidade escolar através de kit de 
qualidade de água; analisar as variáveis de qualidade de água; estabelecer transversalidade 
do tema junto ao planejamento escolar; publicar os resultados do monitoramento; 
promover culminância para integração das ações junto a toda comunidade escolar. A Ilha 
do Maranhão é um sistema frágil e que tem sofrido muitas pressões antrópicas 
especialmente nos últimos anos com a chegada de grandes empreendimentos. 
Visandopromover ações educativas junto a uma escola comunitária, escolhemos o 
município de Raposa – MA, por ser o menor município maranhense, com 64 Km^2, e 
através do uso de Kit de qualidade de água – ECOKIT SÊNIOR, realizar o 
acompanhamento e inserção no currículo escolar, análise dos resultados do monitoramento 
junto à comunidade escolar e culminâncias  uma por semestre com todos os atores sociais 
envolvidos no processo.Como ponto de partida, realizamos um levantamento bibliográfico, 
buscamos informações sobre Educação Ambiental e bacias de hidrográficas; a delimitação 
das bacias hidrográfica da Ilha do Maranhão a partir dos dados SRTM, há 12 bacias 
hidrográficas na região, sendo que a Bacia do rio Paciência e a bacia Praias envolvem o 
munícipio de Raposa quem vem ser nosso local de estudo; realizamos aselecionamos de 
duas escolas, são elas: a Escola Comunitária Professora Conceição Costa  e a Unidade 
Integrada Santo Antônio, localizada em Raposa – Ma. No primeiro momento, fizemos uma 
aproximação com essas escolas, para conhecermos suas estruturas, conversar com a 
direção pedagógica para a possível integração do projeto no planejamento anual da escola 
no ano de 2013 e realizar a apresentação do projeto a todos da escola, ouvimos sugestões 
bem significantes vindas dos professores. Realizamos a aplicação dos questionários 
socioambiental nas comunidades do Município de Raposa. Ao apresentar o projeto aos 
alunos, buscamos saber o entendimento deles sobre o assunto do projeto e assim aplicamos 
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um pequeno questionário simples e objeto a eles. Depois de sabermos o nível de 
conhecimento dos mesmos sobre o assunto, começamos a trabalhar a parte teórica com os 
alunos, onde explicados o significado de cada variável e sua importância em relação a 
qualidade da água, após iniciamos as aulas praticas dentro da sala de aula com a utilização 
do Kit. Participamos de uma entrevista com a TV Difusora, expondo o nosso projeto, onde 
o aluno além de fizeram demonstrações pratica, deram explicações sobre cada variável 
analisada. Formos à busca de local seguro e acessível para realizarmos nossa aula de 
campo, o lugar escolhido para a aula de campo se localiza na estrada do Araçagi, vem ser 
próximo da praia do Araçagi, na Avenida Urutiua, local chamado de Poste Vermelho. Mas 
o que nos motivou a irmos para esta região seruma área de preservação permanente e onde 
de encontra a nascente do Rio Urucutiua (origem indígena) que deságua na paria do 
Araçagi, além disso, foi encontrar residência no local e observar  à quantidade de lixo 
encontrado neste local. Reservamoso ônibus da universidade para levar os alunos tanto da 
escola como os da própria instituição, os alunos do curso de Ciências biológicas. Foram 
distribuídas fichas de campo, uma por grupos e, para facilitar o manuseio das substâncias 
na aula pratica, foram confeccionadas umas caixinhas contendo os nomes de cada variável 
e acompanhadas com as amostra coloridas de variáveis. Depois de colhidas as amostras e 
analisa-las, realizamos um pequeno debate, onde contamos com a participação de Seu José 
de Ribamar Rocha de 70 anos, residi no lugar a 42 anos que nos contou um pouco sobre a 
historia do lugar e onde explicamos qual o objetivo do nosso projeto, o que estávamos 
fazendo neste local e principalmente compartilhamos com ele os resultados da analise da 
água. Observamosa importância de cada variável analisada, apesar da variável do pH deu 
inferior a 7 e lembrando que neste local é uma nascentes e também de águas correntes, a 
água poderia ser utilizada, mas não aconselhamos para o consumo de beber, cozinha, mas 
sim somente para lavagem. Concluímos que é importância de se termos um ecossistema 
equilibrado, onde e cada variável que o compõem esteja em nível adequado, pois com um 
meio ambiente prejudicado, nós seres humanos também estamos. 
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O REFLEXO DA POLÍTICA DE ASSESSORIA TÉCNICA, SOCIAL E 
AMBIENTAL/ATES PARA A CONSOLIDAÇÃO DAS POLÍTICAS 
TERRITORIAIS NO MUNICÍPIO DE ITAPECURU MIRIM-MA 
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Orientador: José Sampaio de Mattos Junior 
Prof. Dr. do Departamento de História e Geografia – CECEN / UEMA 
 
Na busca de soluções para os problemas cotidianos no Projeto de Assentamento Conceição 
Rosa, a Assessoria Técnica, Social e Ambiental (ATES), surgiu como forma de resolver 
algumas questões referentes às políticas direcionadas aos assentados, desde que a mesma 
não anulasse os conhecimentos um do outro, neste caso a intenção seria que houvesse um 
diálogo meramente consultivo, de perguntas e respostas, ação comunicativa e isso implica 
na coparticipação dos sujeitos envolvidos. Objetivou-se com este trabalho conhecer a 
estrutura de Assessoria Técnica no PA Conceição Rosa e assim fazer o acompanhamento 
dos projetos produtivos nos Assentamentos Rurais do Município de Itapecuru-Mirim assim 
como verificar os resultados obtidos pelos assentados a partir da implantação da Assessoria 
Técnica, Social e Ambiental. 
 

 
 

Mapa 01- Área de estudo: PA Conceição Rosa 

   
  Fonte: IBGE, Imagem do Google Earth, 2006 
  Org.: CASTRO, J,S. Julho 2013. 
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Em 2009 a Cooperativa de serviços, Pesquisa e Assessoria Técnica (COOPAST) foi à 
entidade responsável por prestar assessoria técnica no assentamento. No entanto, a mesma 
encontra desafios de pensarem juntamente com os lideres locais os projetos do PRONAF 
(A) a serem implementados no PA Conceição Rosa. A entidade elaborou os projetos e 28 
assentados foram beneficiados, o financiamento dos projetos foi feitos através Banco do 
Brasil. Com a criação dos serviços de ATES, a aproximação entre os técnicos e os 
trabalhadores rurais sendo este um processo mediado por uma rede institucional. No PA 
Conceição Rosa foi realizada 14 entrevistas com os assentados que receberam ATES de 
2009 a 2011 de um total de 28 que dá um total de 50% dos beneficiados. A primeira 
questão colocada para os beneficiados na entrevista foi em relação às atividades que os 
técnicos da ATES exercem na sua produção. Destes entrevistados, 75% acham que os 
técnicos exerceram um papel importante de orientação, no início, pois os mesmos 
contribuíram para a melhoria da produção, com novas formas de plantio (exemplo do 
consórcio, manipular os alimentos e até mesmo alimentar os animais). No entanto, 13% 
acham que não mudou muita coisa com a chegada dos técnicos no assentamento. Os outros 
2% preferiram não opinar. A segunda questão foi: Como eles (as) avaliam os trabalhos dos 
técnicos da COOSPAT? A resposta mais comum com 67% era que é bom, mas deveria 
haver uma continuidade nos trabalhos desenvolvidos por eles. Outros 20%, reclamavam 
que os técnicos deveriam ter mais experiência. O restante, 13%, não sabia opinar. A quarta 
pergunta foi: O que vocês sugerem para melhorar os serviços prestados pelos técnicos de 
ATES? Com uma taxa de 90% os assentados acham que deve melhorar a frequência das 
visitas dos técnicos e 6% acham que deveriam ampliam os projetos. O restante dos 4% não 
soube informar. Quanto à quinta pergunta: Como era sua produtividade antes da assessoria 
técnica? Uma taxa de 89% respondeu que produziam para sua subsistência. E 4% 
conseguem produzir e até vender o excedente na feira local. Os outros 7% não sabiam 
responder. A sexta pergunta: Antes da ATES quais eram as suas práticas agrícolas? Ou 
seja, que ferramentas e como manuseavam a terra? Com um total de 100% utilizavam as 
práticas rudimentares como a roça no toco. As ferramentas mais utilizadas eram enxada, 
facão e foice. A sétima e última pergunta foi quanto ao destino da produção. Com uma taxa 
de 82% continuou na produção de subsistência, 12% vendem o excedente nos comércios 
locais e finalmente 6% não souberam responder ou trabalhavam em outras áreas. Conclui-
se que mesmo depois da implantação dos serviços de ATES no PA Conceição Rosa, os 
assentados ainda enfrentam problemas por conta da descontinuidade das Políticas 
Governamentais, o que leva ao interrompimento antes mesmos de cumprirem seus 
objetivos. No entanto, existe a necessidade de contratos permanentes com as empresas e 
não algo temporário como eles então acostumados. No PA Conceição Rosa o investimento 
econômico nos projetos, de psicultura, bovinocultura, caprinocultura e hortcultura. No 
entanto, os técnicos da ATES ainda enfrentam por parte dos assentados resistência além da 
falta de condições estruturais, sobre tudo a falta de energia, água e de transporte para o 
escoamento da produção. 
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Foto 1: Roça consociada mandioca e feijão                    Foto 2: Entrevista agricultor assentado 
Fonte: Giribet em 05 de maio 2013                                 Fonte: Sodré, 14 de Março 2013. 
 

 
Foto 3: Criação de Caprinos                                         Foto 4: Mudas de plantas  
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ANÁLISE DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) NOS 
ASSENTAMENTOS RURAIS DE ITAPECURU MIRIM-MA 
 
Orientado: Ronaldo Barros SODRÉ - bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmico do curso de Geografia – CECEN/UEMA 
 
Orientador: José Sampaio de Mattos JUNIOR 
Prof. Dr. do Departamento de História e Geografia - CECEN/UEMA 
 
Esta pesquisa tem por finalidade analisar o processo de desenvolvimento dos 
assentamentos rurais do Território Vale do Itapecuru, principalmente no que se refere às 
políticas territoriais voltadas para implementação de projetos produtivos de infraestrutura 
no território. Historicamente o Estado brasileiro se caracterizou por acentuadas 
desigualdades sociais. Apesar de toda sua extensão territorial, uma minoria concentra a 
maior parcela de terras, enquanto uma maioria possui pouca ou nenhuma terra. O rural 
brasileiro é caracterizado por essas diferenças, as políticas públicas para o campo pensadas 
pelo Banco Mundial para os países periféricos na década de 1970 tomaram rumos 
diferentes que não foram os de redução da pobreza e consequentemente da desigualdade 
social, mais o de atender a produção agrícola para a indústria e os interesses das 
oligarquias rurais sem se preocupar o mais mínimo com as necessidades sociais. Tendo em 
vista as falhas na execução das políticas públicas agrárias, a partir da década de 1990, o 
governo federal traz novos aportes na sua elaboração e implementação. Na década seguinte 
são criadas políticas públicas para atender o pequeno agricultor, como o Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA), criado em 2003, como uma das ações do Programa Fome 
Zero; o PAA alia o desenvolvimento produtivo com as questões sociais  para além de sua 
dimensão econômica  (HESPANHOL, 2010). Sabendo da importância dessa política para o 
desenvolvimento dos Assentamentos Rurais, objetivamos, por meio dessa pesquisa, 
observar e analisar a organização do espaço rural nos assentamentos rurais do município 
maranhense de Itapecuru-Mirim, bem como a importância dessa política pública para o 
supracitado município. Para alcançar os objetivos propostos levantamos, analisamos e 
discutimos referenciais teóricos que trabalham concepções de território, políticas 
territoriais, políticas públicas, Reforma Agrária, Plano Nacional de Reforma Agrária, 
assentamentos rurais e questão agrária no Maranhão; para maior compreensão do objeto de 
estudo, fez-se ainda um levantamento de literaturas que discutem o Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA). Realizamos ainda visitas a instituições governamentais e entidades 
não governamentais que desenvolvem atividades ligadas ao programa. Inicialmente 
visitamos a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), que é a responsável pelo 
funcionamento do programa no município de Itapecuru-Mirim. Em seguida visitamos o 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) com a finalidade de 
adquirir informações dos programas do governo federal desenvolvidos no município. 
Estivemos também na Cooperativa de Serviços, Pesquisa e Assessoria Técnica 
(COOSPAT) com a finalidade de descobrir os assentamentos rurais em Itapecuru-Mirim 
que acessam o PAA. No município de Itapecuru-Mirim, visitamos a Associação Estadual 
de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (AGERP) a fim de saber a documentação 
necessária para o acesso do PAA e o número de assentamentos beneficiários da política; 
visitamos ainda a União do Clube de Mães, uma associação formada por assentados de 
municípios vizinhos a Itapecuru-Mirim, que acessam o programa há cinco anos; estivemos 
também no Assentamento Conceição Rosa, um assentamento que não acessa o programa, 
mais de grande importância para entendermos os motivos da não inserção, por fim, 
realizou-se visita técnica a comunidade Magnificat, uma comunidade beneficiária do PAA. 
O PAA é resultado da confluência de dois debates importantes acontecidos nos anos de 
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1990 no Brasil e que no decorrer dessa década sofreram impulsos e retrações, mais que 
ganharam espaço a partir dos governos presididos por Luís Inácio Lula da Silva, em 2003-
06 e 2007-10. O grande diferencial desse Programa é sua forma de aliar a política de 
agricultura familiar com a política de combate à fome. Assim, o Programa pretende 
contribuir na hora de resolver parte dos problemas que enfrentam as famílias assentadas 
nos governamentais Projetos de Assentamento de Reforma Agrária – PA’s (como a 
produção e seu escoamento) e nas cidades, com ajuda a pessoas que sofrem situações de 
insegurança alimentar. (GRISA, et al,2010). Através de estudos (GRISA, et al, 2010; 
HESPANHOL, 2010; SILVA, et al, 2011) observa-se que após a implementação dessa 
política as famílias assentadas passaram a produzir mais, gerando como consequência um 
giro de capital e acabando/diminuindo com a insegurança alimentar. A agricultura familiar, 
até o surgimento do PAA, ainda não tinha recebido o devido reconhecimento por meio de 
uma política pública. Em Itapecuru-Mirim o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 
funciona por meio de três projetos conforte o Quadro 5, tendo dois projetos em fase de 
homologação e dois projetos em regularização, mas nenhum nos 17 Projetos de 
Assentamento de Reforma Agrária (PA’s) do município.  
 

 
 
O produzido é comercializado através do PAA, na modalidade compra com doação 
simultânea, é distribuído semanalmente dentro do município em: escolas, hospitais, 
Pastoral da Criança, creches, Brigada Militar e casa rural. Depois de entregue a produção, é 
emitida uma nota de onde o agricultor poderá comprovar a venda e receber a quantia 
vendida na Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). Através dos trabalhos de 
campo verificou-se a dinâmica do Programa e percebeu-se que o PAA considera a 
heterogeneidade do país e respeita as relações sociais e de consumo contribuindo para a 
continuidade da política; por outro lado, detectamos algumas deficiências, destacando a 
falta de divulgação do Programa, a falta de assistência técnica e o número reduzido de 
pequenos de agricultores beneficiados, marcadamente por causa das exigências da 
Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento a Agricultura Familiar 
(DAP). No Estado do Maranhão o PAA beneficia um número muito pequeno de 
agricultores familiares, número que ainda é menor ao se tratar de famílias assentadas; no 
contexto rural do município de Itapecuru-Mirim, não existe nenhum Projeto de 
Assentamento de Reforma Agrária com acesso ao Programa; esse elemento mostra as 
limitações ostensivas que apresenta o PAA no município de Itapecuru-Mirim, e o longo 
caminho que ainda precisa ser percorrido para conseguir que as políticas sociais 
idealizadas nos gabinetes ministeriais sejam efetivamente implementadas.  
 
Palavras-Chaves: Políticas Públicas, Assentamento Rural, PAA. 
 
 

CONTROLE DE PROJETOS DO PAA- EM ITAPECURU MIRIM 
Razão Social Status 
Assoc. Dos Peq. Trab. Rurais Assentados do Pov. Ipiranga Pago 
Assoc. Dos Lavradores da Comunidade Magníficat Pago 
Assoc. Do Clube de Mães Rainha do Lar Pago 
Associação Beneficente Quilombola dos Moradores do Povoado Canta Galo Homologado 
União dos Clubes de Mães de Itapecuru-Mirim Homologado 
Assoc. Dos Pequenos Produtores Rurais Do Povoado Leão Regularização 
Assoc. Da Juventude R. Do Pov. Sumauma Regularização 

  Quadro 5. Controle de Projetos do PAA- em Itapecuru Mirim 
  Fonte: CONAB, 2012. 



387 
 

REFERÊNCIAS 
 
BACELAR, Tânia. As Políticas Públicas no Brasil: heranças, tendências e desafios. In: 
Santos Junior, Orlando Alves dos...[et al.]. (organizadores). Políticas Públicas e Gestão  
Local: programa interdisciplinar de capacitação de conselheiros municipais. Rio de 
Janeiro: FASE, 2003.  
 
BENTO, Fábio Régio. Um movimento de fronteiras. Os FOCOLARES como sujeito 
internacional. 24 f. Mimeografado. Rio de Janeiro, 2010.  
 
COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO (CONAB). Tabela de Investimentos 
nas Microrregiões do Maranhão- atuação PAA 2012. 
 
GRISA, C.; SCHMITT, C. J.; MALUF, R. S.; LEITE, S.  P. O programa de aquisição de 
alimentos (PAA) em perspectiva: apontamentos e questões para o debate. Retratos de 
Assentamentos, v.13, p 137- 170, 2010. 
 
HESPANHOL, A. N. Mudança de concepção das políticas públicas para o 
campobrasileiro: o programa de aquisição de alimentos (PAA). Universidad de Barcelona, 
maio, 2008. 
 
HESPANHOL, A. N. A adoção da perspectiva territorial nas políticas de desenvolvimento 
rural no Brasil. Revista de Geografia Agrária, v.5, n.10.123-147, ago.2010. 
 
MATTOS JUNIOR, J. S.; HESPANHOL, A. N. As permanências no processo produtivo 
na microrregião geográfica de Itapecuru Mirim – Ma. In: Porto Et al. (Orgs).Abordagens 
geográficas da multiplicidade dos espaços maranhenses, São Luís: Editora UEMA, 2010. 
 
OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino. Modo de Produção Capitalista, Agricultura e Reforma 
Agrária. São Paulo: Labur Edições, 2007, 184p. 
 
SANTOS, M. O dinheiro e o território. In: Oliveira  Et al. (Orgs). Território, territórios: 
ensaios sobre o ordenamento territorial, p 13-40, 3 ed. 2007. 
 
SHNEIDER, S. A abordagem territorial do desenvolvimento rural e suas articulações 
externas. Sociologias, Porto Alegre, ano 6, n° 11, jan/jun 2004, p. 88-125. 
 
SILVA, M. E. S.; BARONE, L. A.; SOUZA, J. G. O (re) resesenho produtivo e social dos 
assentamentos rurais a partir das políticas públicas: o caso do programa de aquisição de 
alimentos. Retratos de Assentamentos, v.2, p 229 -248, 2011. 
 
TERRITÓRIOS DA CIDADANIA. Disponível em: www.territoriosdacidadania.gov.br/ 
acesso em 11 de Jul de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 



388 
 

O SERTANEJO DA REGIÃO DAS MESAS EM SUAS DIMENSÕES 
SOCIOCULTURAIS E AMBIENTAIS 

 
Orientada: Marlene de Jesus Gomes Costa – bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmica do Curso de Geografia – CECEN/UEMA 
 
Orientadora: Ana Rosa Marques 
Profª. Dra. Da Universidade Estadual do Maranhão 
 
Devido a grandes pressões territoriais exercidas pelo avanço da modernização agrícola no 
sul do estado do Maranhão, e tendo em vista que o bioma cerrado maranhense contém 
poucos espaços que o protegem, foi criada, em 2005, a unidade de conservação 
denominada Parque Nacional da Chapada das Mesas (PNCM). A criação desta unidade é 
fruto de um processo histórico de organização da comunidade para proteger a região contra 
o avanço da fronteira agrícola e de empreendimentos que pudessem pôr em risco tanto o 
seu valor ecológico, como o rico potencial ecoturístico que merece destaque no cenário 
nacional devido as suas inúmeras e belas cachoeiras e canyons com a formação arenítica 
(MARQUES, 2012). Nessa área de estudo, são perceptíveis as alterações do cerrado, com 
uma configuração paisagística que alia a formação de chapadas com áreas de extensas 
matas galerias, presença de espécies tanto da floresta amazônica, como da caatinga e em 
maior escala, dos cerrados e cerradões, com áreas bastante alteradas. Como grupo humano 
tradicional, apresenta-se o sertanejo, que desenvolve a sua maior ligação com o mundo por 
meio da roça para subsistência, da extração de recursos naturais do cerrado, e do trabalho 
com a criação de gado no sistema extensivo. A sua territorialidade é impressa na paisagem 
por meio de sua cultura, sendo a sua convivência com o ambiente muito intensa, 
apropriando-se do mesmo e transformando o espaço em que vive, com pouca alteração na 
paisagem. Discute-se que essa forma antiga de convivência das populações tradicionais 
deve ser levada em conta nos estudos para a criação de unidades de conservação para a 
conservação de biomas, como é o caso do PNCM, que foi criado tendo em vista a 
biodiversidade do cerrado. Porém, com a categoria de uso indireto (MMA/SBF-SNUC, 
2004), que é a UC de proteção integral, as populações consideradas tradicionais, o caso dos 
sertanejos que terão de sair da área reservada para o parque, não sendo levada em conta a 
sua permanência por mais de um século neste ambiente. Para tanto se propõe como 
objetivo geral: Tecer um mosaico de informações sobre essa população caracterizada como 
tradicional, e específicos: observar e descrever características referentes ao modo de vida 
do sertanejo, com as construções de suas moradias, artefatos e uso dos recursos naturais 
que envolvem a área de estudo, além de fazer um arquivo fotográfico sobre o objeto de 
estudo desta pesquisa.  Para a realização desta pesquisa propõe-se uma abordagem 
qualitativa, sendo que ela nos revelará o que buscamos por meio de uma relação dinâmica 
entre o mundo real e o sujeito, o autor interpreta e traduz um texto, zelosamente escrito, 
com perspicácia e competência científicas, os significados patentes ou ocultos do seu 
objeto de pesquisa o autor interpreta e traduz um texto, zelosamente escrito, com 
perspicácia e competência científicas, os significados patentes ou ocultos do seu objeto de 
pesquisa (CHIZZOTTI 2003). Seguiram-se as seguintes etapas: Levantamento 
bibliográfico; Observações, reuniões participativas, “rodas de conversas”;  Entrevistas 
semi-estruturas com a população da área;  Atividades de campo, ficha de campo;  Registro 
e arquivo fotográfico;  Análise e discussão dos dados coletados;  Elaboração de relatório 
final. Dos resultados, no fichamento bibliográfico fez-se uma análise de obras literárias que 
demonstrassem do modo de vida do sertanejo, dentre os autores pesquisados estão: 
Euclides da Cunha (Os Sertões: campanha de Canudos), Graciliano Ramos (Vidas Secas), 
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Afonso Arinos (O sertão vai virar gente: sertão e identidade nacional), Guimarães Rosa 
(Grande Sertão Veredas), João do Vale (música: Carcará), Luiz Gonzaga ( músicas: ABC 
do Sertão e Vozes da Seca). O que se percebeu de uma forma geral é que o sertanejo 
símbolo ou algoz da nação, formaria uma cultura rústica, numa fusão dos padrões europeus 
com os dos negros e índios. Surgiram em sociedade devido às condições em que se 
desenvolveu a grande propriedade fundiária no Brasil, na qual se conciliaram dois 
princípios reguladores da atividade econômica que são essencialmente opostos: a produção 
direta de meios de vida e a produção de mercadorias. (GABURO, 2009). Em seguida se 
desenvolveram as atividades de campo, onde se fez um levantamento em instituições 
públicas e privadas. No setor público, entrevistamos servidores do Instituto Chico Mendes 
e Biodiversidade- ICMBIO órgão responsável pela gestão do Parque, também se buscou 
dados na Biblioteca municipal e na prefeitura, nestes dois casos não obtivemos êxito. No 
setor privado buscou-se o jornal Folha do Maranhão do Sul, onde tivemos acesso a todos 
editoriais, desde a seu ano de fundação em 1996 até o ano de 2013. Pesquisamos então os 
anos de 2005 que foi o ano de criação do Parque a 2008 e pudemos encontrar algumas 
matérias referentes à implantação do Parque Nacional da Chapada das Mesas, além de 
alguns poemas e poesias de autores locais. Da análise das entrevistas pôde-se observar uma 
relação profunda entre os sujeitos do cerrado sul maranhense e ambiente que o circunda, 
desde a construção de suas moradias viu-se com exclusividade o uso dos recursos naturais. 
Para a construção de suas casas tradicionalmente utilizam a taipa, as fibras e palhas de 
madeira, como por exemplo, a Piaçaba, sendo algumas casas também construídas todas de 
tábua. Na maioria das propriedades existe a casa de farinha o que demonstra os múltiplos e 
variados aspectos que envolvem o da mandioca e transformação em alimento conferem-lhe 
considerável importância histórica, econômica e social. Da produção ao consumo final, um 
conjunto de práticas, relações sociais, cosmologias e representações simbólicas expressam 
significados cujos conteúdos revelam elevado valor cultural (PINTO, p. 2. 2013). A região, 
principalmente, o povoado Canto Grande é referência na produção de farinha. Além da 
mandioca também estão entre os produtos mais cultivados o milho, o arroz, a cana-de-
açúcar, o feijão, a fava. Segundo os mesmos a melhor época para o plantio é de dezembro a 
abril. Uma prática comum é o plantio de gergelim no entorno das roças para o controle de 
pragas. O preparo da terra para a plantação nas gerações anteriores era feita através das 
queimadas, hoje contratam tratores para este fim. Outra atividade é a criação de pequenos 
animais como porcos e galinhas e em algumas propriedades o gado no sistema extensivo 
para sua subsistência. Também praticam o extrativismo de espécies como Pequi( Cariocar 
brasiliensis), Bacuri(Platonia insignis) , Buriti ( Mauritiua flexuosa) , Juçara( Euterpe 
edulis), Cupuaçu(Theobroma grandiflorum) , dentre outros. Um aspecto muito interessante 
também observado é a implantação do Programa Luz para todos do governo federal que 
tem contribuído para mudanças nos hábitos dos sertanejos, práticas antes observadas na 
comunidade como, por exemplo, ao anoitecer a família sentava-se nas “portas” de suas 
casas para conversar e confraternizar com a família, hoje com o acesso à energia adquirem 
aparelho televisivo e disponibilizam o tempo que anteriormente era ocupado para esta nova 
e popular prática. Outro exemplo também é a substituição de maquinário mecânico pelo 
elétrico em algumas das suas práticas, como a produção da farinha. A respeito do que 
pensam sobre o Sertão, fazem referência à tranquilidade, paz, não sairiam da região por 
nada. Isso fica explícito na fala de um morador e poeta da região que define o Sertão como 
“Jardim do sossego, beleza e aconchego. Se acha de tudo. O sertanejo é rico e não sabe. 
Coitado![...] Sustentáculo da vida, tesouro que todos correm atrás. Não tem como avaliar 
porque não se tem conhecimento. Acham que estão isolados, mas não conhecem. Tesouro, 
vida, paz, beleza, bondade, tranquilidade” (Joaquim Falcão, 2013, relato oral). Dessa forma 
o homem sertanejo do cerrado é autêntico. Ele modifica a paisagem do seu meio através de 
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seu modo de viver, matem uma íntima e intensa relação com o ambiente, dependendo dos 
recursos naturais e deles sobrevive. O modo de vida da comunidade é tradicional se dá 
basicamente da mesma forma em que seus antepassados também habitantes da região 
anteriormente viviam e percebiam o ambiente. Além disso, há uma profunda ligação do 
sertanejo e seu habitat. Ao Sertão fazem referência à tranquilidade, paz, abundância, 
beleza, tesouro. Dessa forma, ao ampliar os conhecimentos sobre o modo de vida das 
comunidades sertanejas do cerrado sul maranhense, com destaque para as dimensões 
socioculturais e ambientais que existem na área de abrangência do Parque Nacional da 
Chapada das Mesas, espera-se contribuir com a valorização dessa cultura subsidiando as 
políticas de ordenamento territorial que estão em desenvolvimento nesta região. 
 
Palavras-chave: Territorialidade. Sertanejo. Chapada das Mesas. 
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ORGANIZAÇÃO DE UM BANCO DE DADOS HISTÓRICOS E GEOGRÁFICOS 
DO SERTÃO SUL MARANHENSE 
 
Orientando: Hector Hoffman Souza BELO – bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmico do Curso de Geografia Licenciatura/Bacharelado – CECEN/UEMA 
 
Orientadora: Ana Rosa Marques  
Prof. Dra. Departamento de História e Geografia. DHG/UEMA 
 
O modo de vida das comunidades que vivem nessa região também é de grande importância 
para compreensão da história da população sul maranhense, pois o sertanejo tem seu estilo 
de vida bastante diferenciado de outras regiões do Estado e do País, A região sul do 
Maranhão ou Mesorregião do sul maranhense, que compreende uma série de munícios 
considerando do ponto de vista histórico sobre a sua colonização, além do Maranhão de 
uma maneira geral ter sido colonizado seu interior tardiamente, esta área do cerrado sul 
maranhense processou-se bem depois pelos portugueses. A colonização desta região não 
foi muito diferente da que ocorreu em outros espaços territoriais brasileiros, tendo a sua 
origem no extrativismo, em primeiro momento incipiente, pelo modo de vida indígena e, 
posteriormente, com a chegada dos colonizadores, com a frente pastoril (CABRAL, 1992), 
que foram modificando as pastagens naturais, substituindo-as por novos pastos, dando 
início a instituição das fazendas de gado.  Embora o interior do maranhão tenha sido 
povoado meio que tardiamente perante outras áreas pela coroa portuguesa, visto também 
que para um território brasileiro era muito maior que a terra da coroa, carecia de pessoas 
para povoar o Brasil e o Maranhão. Por isso, por meio de um levantamento bibliográfico 
de autores que escrevem sobre o modo de vida desse sertanejo do sul do maranhão. A 
metodologia da pesquisa foi inicialmente no levantamento bibliográfico abordando os 
aspectos históricos e geográficos da região do cerrado sul maranhense ou do PNCM pelos 
seus municípios; visitas técnicas a instituições públicas e privadas nos munícios que 
compõem o PNCM, sindicatos, associações e instituições que tenham dados sobre a região 
em estudo e o modo de vida do sertanejo dessa região, foram aplicadas entrevistas junto às 
comunidades tradicionais que vivem dentro e no entorno do PNCM, sob diversos aspectos 
sociais e econômicos, interpretando qualitativamente e quantitativamente os dados 
colhidos em campo. Com isto constatamos que grandes partes destas comunidades vivem 
há 40 anos ou mais nessa região, vivem da agricultura familiar rudimentar ou de programas 
sociais do governo, e as da área interna do PNCM vivem praticamente da mesma forma só 
que em grande parte sem acesso a serviços básicos como educação, saúde e luz elétrica. 
Com isto, esta pesquisa tem como propósito a criação de um banco de dados históricos e 
geográficos sobre o sertão sul maranhense nas imediações internas e externas do Parque 
Nacional da Chapada das Mesas – PNCM que engloba os municípios maranhenses de 
Carolina, Riachão e Estreito, buscando analisar os aspectos históricos e geográficos dos 
mesmos, através do levantamento de literaturas sobre estas comunidades tradicionais e 
sobre aspectos geográficos do PNCM para conhecer e compreender um pouco mais sobre o 
mesmo. Para definir o sertanejo além de requer uma descrição sobre o sertão, lugar este 
que para o imaginário de uns é um lugar distantes e de terras pouco produtivas dando um 
conceito de lugar de extrema pobreza. As características básicas destas populações é 
viverem em áreas rurais com certa dependência do mundo natural, manifestado através das 
atividades extrativistas (caça, pesca, agricultura, produção de gêneros alimentícios em 
geral) e as manufaturas através de produtos regionais e de matérias primas naturais, 
reproduzindo o seu modo de vida. Segundo Santos (2011), “o sertão é quase sempre 
condenado a priori”, O contato do estrangeiro – brasileiro ou não – com essa paisagem 
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provoca um conflito interno nesse transeunte do sertão, que se dá no choque entre o pré-
julgamento em contato com uma realidade vivida, capaz de se impor. Com isso, o sertanejo 
da região Sul do Maranhão tem suas características muito ligadas aos recursos naturais, 
certa dependência destes recursos que podem ser os rios que cortam a região, as terras e a 
vegetação com fauna e flora. Assim, o sertanejo do cerrado é impressa no seu modo de 
vida, por meio da sua cultura, sua interação com o espaço e suas atividades. O extrativismo 
vegetal, a pesca, a agricultura itinerante e a pecuária extensiva estão entre as atividades 
econômicas mais importantes de grande parte desses grupos, que mantiveram com a 
sociedade global e o mercado relações de maior ou menor intensidade, quase sempre 
garantindo parte de sua alimentação com produtos de suas terras e rios.Utiliza-se dos 
recursos naturais para sua serventia, sendo que uma depende da outra para existir, ou seja, 
o ser humano transforma o ambiente, mas também, é transformado por ele, em um pleno 
movimento que acontece no decorrer do tempo, explicitado por Machado (2007).A cultura 
não envolve simplesmente o ser humano, mas penetra nele, modelando a sua identidade, 
personalidade, maneira de ver, perceber, pensar e sentir o mundo. É o conjunto de 
entidades subjetivas e objetivas com extrema diversidade e multiplicidade, ou seja, 
pluralidade. [...] Dessa maneira, a forma de ser das pessoas de uma determinada cultura 
apresenta características comuns, que as tornam semelhantes entre si e diferentes de 
pessoas de outras culturas (MACHADO, 2007). Com isso, foi-se realizado a pesquisa tanto 
bibliográfica quanto a visita a campo e coletado inúmeros materiais a respeito do objeto de 
estudo. O banco de dados agrupa todo o material coletado da equipe de pesquisa e será 
constantemente alimentado e atualizado. Agora no final desde primeiro ano de pesquisa o 
banco de dados (APÊNDICE) foi organizado da seguinte maneira: 
 
1. Por pastas divididas em temas, estes que foram encontrados tanto em acervos 
bibliográficos quanto no trabalho de campo. Pastas subdivididas em; 

a. Áudios; 
b. Fotos; 
c. Imagens; 
d. Relatórios Parcial e Final de Iniciação Científica; 
e. Vídeos; 

Dentro de cada pasta estão os arquivos encontrados durante a pesquisa e uma listagem com 
a autoria de cada imagem, vídeo, fotos, áudios e a data e o local de onde foram localizados. 

 
2. Dentro do banco de dados há também divididos em documentos no formato PDF toda a 
parte bibliográfica da pesquisa que estão subdivididas em; 

 
a.  Artigos; 
b.  Bibliografias Diversas; 
c.  Livros; 
d.  Monografias de Graduação; 
e.  Teses de Mestrado; 
f.  Teses de Doutorado; 
g.  Trabalhos de Iniciação Cientifica. 
 

Estes que estão organizados pelo nomes dos autores das respectivas obras, ano de 
publicação, editora no caso de livros e artigos e palavras chaves e resumos de cada obra. 
Com a continuação do projeto será criado um site para a armazenagem desse conteúdo na 
web, para que possa ser acompanhado por todos os envolvidos do projeto e as nossas 
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informações possam ser compartilhadas com toda a comunidade cientifica e população em 
geral que queira conhecer e compreender o nosso trabalho e o nosso objeto de estudo. 
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SOBREPOSIÇÃO TERRITORIAL E NOVAS TERRITORIALIDADES 
 
Orientando: Sérgio César Corrêa Soares Muniz - bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmico do curso de Ciências Sociais – CCSA/UEMA 
 
Orientadora: Regina Célia de Castro Pereira 
Profa. Dra. do Departamento de História e Geografia - UEMA 
 
O contexto agrário maranhense tem sido marcado por uma série de situações que revelam a 
complexa dinâmica dessa realidade. Como exemplo disso, tem-se um quadro político onde 
movimentos sociais que representam às populações do campo como comunidades negras 
rurais quilombolas, assentados e trabalhadores e trabalhadoras rurais, intensificam 
enfretamentos em relação ao poder público e outros antagonistas, seja para denunciar 
situações de conflito de caráter fundiário ou reivindicar direitos, seja para mobilizar tais 
populações em tornoda luta contra a concentração fundiária no Estado. Diante disso, a 
complexidade burocrática do Estado bem como de seus instituições e órgãos revela 
ineficiência para responder às demandas apresentadas pelos segmentos sociais citados. No 
contexto regional, a saber, Instituto de Colonização e Terras do Maranhão – ITERMA e 
Instituto de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. Isso fica claro quando se observa a 
efetivação precária de políticas de regularização fundiária como a instituição de 
assentamentos rurais e a certificação de comunidades quilombolas no Maranhão. Tal 
problema interfere diretamente nas dinâmicas territoriais destas populações gerando em 
alguns casos processos de sobreposição territorial e em outros a produção de novas 
territorialidades, ou seja, interferência sobre o modo como o grupo vive sua dinâmica 
social e simbólica sobre um determinado chão. Nesse sentido, compreender determinadas 
situações é retirar contradições que prejudicam populações rurais e legitimam o latifúndio 
de um plano velado permitindo a intervenção política, seja dos movimentos sociais, seja do 
poder público, para promover a justiça social. Dessa Forma, este trabalho é resultado de 
pesquisa realizada no assentamento rural Área Comunitária, localizado no município de 
Pedro do Rosário, microrregião da Baixada Maranhense. Uma vez que, durante o percurso 
da pesquisa o assentamento rural passara a ser assistido por políticas específicas para 
comunidades negras rurais quilombola e de forma concomitante por políticas de assistência 
ao pequeno produtor assentado, o objetivo deste trabalho buscou entender como a 
sobreposição de políticas de regularização fundiária interfere na dinâmica territorial 
daquele grupo de modo a produzir novas territorialidades, bem como relacionar tais 
situações à aplicação de políticas territoriais para assentados e quilombolas e com o 
contexto agrário maranhense. Para a realização de tal investigação tomou-se como 
metodologia o pensar relacional (BOURDIEU, 2010), a descrição densa (GEERTZ, 2011) 
e a abordagem qualitativa (ALAMI, 2010), bem como a entrevista, a observação direta e a 
aplicação de questionáriosnão há nada em relação a questionário no relatóriocomo 
instrumentos de pesquisas. Na tentativa de entender as dinâmicas territoriais do campo de 
pesquisa deste estudo, no caso a Área comunitária, fez-se necessário compreender a rede 
relacional no qual a comunidade está envolvida, uma vez que é por meio desta que 
demandas, mobilizações e mediações são estabelecidas gerando um campo dialético de 
relações que interferem, (des)estruturam e atualizam territorialidades, sejam elas sociais, 
econômicas ou políticas. Nesse sentido, como agentes centrais da rede relacional em que 
está inserida a Área Comunitária, vê-se o ITERMA, como órgão de representação oficial 
da área; INCRA, como principal órgão fornecedor de políticas públicas para os pequenos 
produtores rurais; o Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras rurais de Pedro do Rosário 
como representação sindical dos moradores da comunidade; a Associação das 
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Comunidades Negras Rurais Quilombolas - ACONERUQ enquanto articulador das 
populações negras rurais e principal mediador da Área Comunitária no processo de acesso 
a políticas territoriais específicas às comunidades quilombolas. Assim, a dinâmica de 
mediação entre a comunidade e políticas de regularização fundiária feita por todos os 
agentes supracitados se mostra como principal processo (des)estruturante e atualizador de 
territorialidades, uma vez que insere elementos simbólicos nas práticas de sociabilidade 
dos moradores da comunidade. Elementos estes como a manipulação de elementos da 
lógica burocrática estatal para acessar direitos; a instituição de uma representação formal 
em uma comunidade tradicional como a criação de uma associação de moradores. Não 
obstante, o processo de mediação entendido como principal elemento incitador da 
produção de novas territorialidades na área estudada só pode ser entendido assim quando 
toma-se a territorialidade não apenas como prática concreta de um grupo sobre um espaço 
transformando este em território, mas como a forma que um grupo opera sua própria 
realidade a partir de sua experiência próxima (GEERTZ, 2012). 
 
Palavras-chave: Sobreposição territorial, novas territorialidade, assentados, quilombolas. 
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LEVANTAMENTO DAS CONDIÇÕES SOCIAIS E PRODUTIVAS EM 
TERRITÓRIOS RURAIS 
 
Orientando: Cleto Gonzaga Câmara de MELO – bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmico do Curso de Geografia – CECEN/UEMA 
 
Orientadora: Drª Regina Célia de Castro PEREIRA 
Professora do Curso de Geografia, Departamento História e Geografia - CECEN/UEMA 

O presente projeto de pesquisa abordou as dinâmicas territoriais desencadeadas na região 
do alto curso do rio Pericumã, a partir da análise das categorias geográficas paisagem e 
território no contexto da questão agrária no Maranhão. Partindo das noções conceituais da 
paisagem no âmbito da ciência geográfica e a considerando como um resultado da síntese 
de todos os elementos presentes num determinado espaço, podendo ser concebida como 
paisagem natural, aquela sem interferência da ação humana como a vegetação, lagos, rios e 
formações geológicas e ainda como paisagem humanizada ou cultural, que sofreu 
alterações resultantes da ação humana como obras de arquitetura e paisagismo para 
melhorar a qualidade de vida do ser humano (BERTRAND, 2004), considera-se que a 
mesma tem o registro de todas as dinâmicas desencadeadas no tempo e no espaço e a partir 
dela, estabelecer perspectivas e prognósticos das dinâmicas sociais. Com relação ao 
território, Haesbaert (2005) afirma que o mesmo possui três vertentes, a primeira, a de 
dominação, como por exemplo, a de um animal sobre determinado espaço de uma floresta, 
ou até mesmo o próprio ser humano apropriando-se de grande parte das zonas verdes 
existentes em prol do desenvolvimento agroexportador ou para o desenvolvimento urbano. 
A segunda categoria seria o território político, que faz referência à superfície terrestre de 
um país, estado, região e município, sejam eles soberanos ou não, caracterizando assim os 
seus devidos espaços físicos. A última categoria seria o território simbólico-cultural, 
aquele das populações tradicionais, no nosso caso, representado pelas diferentes categorias 
de trabalhadores rurais, os quais mantêm laços afetivos com o local de origem, passando 
essa afetividade entre gerações, mantendo vivas as tradições culturais de seus determinados 
grupos. Nossos objetivos consistiram em identificar dinâmicas territoriais promovidas 
pelas re-localizações da população em função de políticas de regularização fundiária; 
levantar dados cadastrais sobre os diferentes territórios rurais no alto do curso do rio 
Pericumã; discutir o processo de regularização fundiária no estado do Maranhão e na área 
de estudo; caracterizar as condições sociais e produtivas dos territórios, visando à 
identificação de seus efeitos sobre as dinâmicas das paisagens; discutir sobre o processo de 
políticas de assistência a áreas de regularização fundiária; apontar novas territorialidades 
estruturadas a partir da implantação de políticas públicas como o de reconhecimento de 
território quilombolas.  A metodologia foi constituída pelo levantamento bibliográfico 
acerca dos conceitos basilares, sendo a paisagem, território e a questão agrária no 
Maranhão, englobando as políticas fundiárias como o PRONAF (Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar), o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) e 
o ATES (Programa de Assessoria, Técnica, Social e Ambiental à Reforma Agrária), 
TERRITÓRIOS DA CIDADANIA, BOLSA FAMÍLIA. Foi necessário entender o papel e 
a função de entidades como o MDA (Ministério do Desenvolvimento Agrário), BOLSA 
ESTIAGEM, FETAEMA (Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Estado 
do Maranhão), além de PA’s (Projeto de Assentamentos), regularização fundiária; 
assentamentos rurais, grupos tradicionais do estado e o conceito de campesinato. As visitas 
de campo foram restritas, pois o objetivo do projeto foi levantar dados cadastrais dos 
municípios localizados no alto curso do rio Pericumã. Dessa forma, visitaram-se entidades 
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no município de Pedro do Rosário, como o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Na ocasião 
foi possível levantar mais dados sobre a efetivação de políticas específicas para projeto de 
assentamentos. Houve visitas aos órgãos públicos já referidos como o INCRA, o ITERMA 
e FETAEMA, no quais se obteve dados sobre políticas específicas e sua implementação 
nos assentamentos.  Concluímos diante do levantado na pesquisa, que a região do alto 
Pericumã é caracterizada como um território rural, sendo sua população constituída em sua 
maioria por posseiros e quilombolas. O território rural da área do Pericumã está inserido na 
microrregião da Baixada Maranhense e nela pode observar o modo de vida pacato dos seus 
habitantes, a produção rural de baixa escala e na maioria das vezes para consumo próprio, 
a boa fé dos seus habitantes, onde se constata os baixos indicadores sociais pela completa 
falta de estrutura. A paisagem da região quanto à forma física e rebaixada em relação ao 
nível do mar, sendo de janeiro a junho alagada devido ao período chuvoso, com relação à 
flora observa-se três tipos de vegetação, o campo predominante na área, o inicio da 
florestal equatorial ou amazônica e ainda os manguezais. Com relação aos dados humanos, 
ela é uma área de ocupação antiga do estado, os índices socioeconômicos em sua maioria 
são baixos, a economia está baseada no comércio, agricultura, pecuária bubalina e de gado 
e a população é constituída por negros e brancos. A paisagem da região é histórica, devido 
à ocupação da área por quilombolas e posseiros entre os séculos XVIII e XIX. 
Relacionando com a questão agrária, nota-se que de fato não houve uma reforma agrária da 
região por se tratar de um território de ocupação antiga do estado, mas houve uma 
regularização fundiária, criando os denominados assentamentos rurais na região do alto 
Pericumã, com um total de 31 segundo o INCRA no ano de 2012. Vale ressaltar que essa 
paisagem também foi ocupada por retirantes nordestinos fugindo da seca que assolava a 
região Nordeste na década de 1970, e que esses assentamentos só foram criados a partir de 
1980 devidos as constantes lutas da FETAEMA (Federação dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais do Estado do Maranhão) os sindicatos rurais de cada município. 
Podemos concluir que a regularização fundiária ocorrida no estado foi falha, devido à 
ausência governamental tanto do ITERMA quando do INCRA vinculadas ao MDA em dar 
continuidade nas políticas públicas voltadas para esta parcela da população, fato esse 
comprovado que nenhum habitante dos assentamentos visitados conseguiu até os dias de 
hoje nenhum auxílio. Os objetivos da pesquisa foram alcançados e a minhas críticas ficam 
com relação ao modo como é feito o requerimento do assentado para ter acesso às políticas 
públicas, pois não é fácil, fazendo com que o socilitante desista antes mesmo de dar 
entrada e os conseguem muitas vezes perdem tudo por não poder arcar com os juros do 
empréstimo.  Além disso, os assentamentos criados padecem de infraestrutura, faltando 
água encanada, redes de coleta e tratamento de esgoto, transporte público, escola para 
jovens e adultos e tudo isso devido ao descaso dos órgãos administradores. Conclui-se que 
as políticas públicas são ótimas para o camponês, mas necessitamos de uma reforma 
urgentemente tanto no modo de emprego destas políticas, quanto em relação aos gestores 
que realmente estejam interessados e que possuam qualidades para este serviço.  
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ANALISAR A RELAÇÃO ENTRE OS SERTANEJOS COM OS CORPOS 
HÍDRICOS NO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DAS MESAS 
 
Orientanda: Thaís Miranda da COSTA - bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmica do Curso de Geografia - CESI/UEMA 
 
Orientador: Luiz Carlos Araújo dos SANTOS 
Prof. Dr. da Universidade Estadual do Maranhão 
 
Um dos aspectos importantes para a gestão de unidades de conservação é o estudo de áreas 
naturais protegidas pelo poder público e iniciativa privada, destinados à preservação de 
populações tradicionais, que para Diegues (2009), são aquelas que apresentam um modelo 
de ocupação do espaço e uso dos recursos naturais voltados, principalmente, para a 
"subsistência", com fraca articulação com o mercado, baseado em uso intensivo de mão de 
obra familiar, tecnologias de baixo impacto derivado de conhecimentos patrimoniais e, 
normalmente, da base sustentável e a biodiversidade que representa o território vivido por 
elas. Presente na criação do mundo, as águas são consideradas dádivas divinas abundantes 
e por isso mesmo o seu desaparecimento significa o fim da própria sociedade. Para 
Diegues (2009) em muitas sociedades chamadas “primitivas”, a água doce das fontes, dos 
riachos e rios é símbolo de vida, ao passo que as águas do mar simbolizam o perigo e a 
morte. Ambas são habitadas por seres sobrenaturais que as protegem, como Oxum, orixá 
das águas, nos cultos afro-brasileiros, a Mãe d´Água, entre os caboclos da Amazônia, 
Iemanjá, mãe dos peixes, as sereias e os monstros marinhos. Ressalta-se em ambas 
sociedades as águas podem ser contaminadas e poluídas, mas é a cultura que define o que é 
e o que não é poluição. Nas sociedades tradicionais, as atividades que geram poluição são 
distintas daquelas existentes nas sociedades urbano-industriais. Em ambas as sociedades a 
água pode ser veículo transmissor de enfermidades, e as sociedades tradicionais sofrem 
mais de doenças transmissíveis pela água contaminada que as modernas. No entanto, as 
causas e explicações das doenças provenientes da água contaminada são distintas em 
ambas as sociedades. O vasto sertão maranhense na mesopotâmia paraibana e tocantina era 
densamente povoado e fatores climáticos explicam largamente os motivos dessa grande 
preferência dos autóctones pela imensidão de sertão sempre verdejante e riquíssimo de 
caça e peixes em todos os rios. Assim, para o desenvolvimento desta pesquisa propôs uma 
abordagem qualitativa complementada pela qualitativa, sendo que análise qualitativa 
revelará ao que se busca por meio de uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito 
O conhecimento não é separado em partes, está em constante movimento. Na sequência 
foram realizadas a decupagem das entrevistas realizadas com os gestores do PNCM 
(ICMBio) e com os sertanejos do Parque e da área de amortecimento. Depois as 
informações (obtidas na decupagem) foram analisadas para a produção do relatório. Diante 
disso, o sertanejo do Sul do Maranhão tem seu perfil associado aos recursos naturais, isso 
porque o sertão maranhense é constituído por vários rios perenes, considerado região das 
águas, diferenciando do sertão nordestino dos demais Estados, cujos rios são temporários e 
com baixa precipitação e escassez de água. A territorialidade do sertanejo do cerrado é 
impressa na paisagem por meio de sua cultura (figura 1), sendo a sua convivência com o 
ambiente muito intensa, apropriando-se do mesmo e transformando o espaço em que vive, 
com pouca alteração na paisagem. Os sertanejos da área do Parque Nacional da Chapada 
das Mesas há muito, tempo desempenham atividades na região e que chegaram 
provavelmente com a expansão da pecuária.  Utiliza-se dos recursos naturais para sua 
serventia, sendo que uma depende da outra para existir, ou seja, o ser humano transforma o 
ambiente, mas também, é transformado por ele, em um pleno movimento que acontece no 
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decorrer do tempo. O extrativismo vegetal, a pesca, a agricultura itinerante e a pecuária 
extensiva estão entre as atividades econômicas mais importantes de grande parte desses 
grupos, que mantiveram com a sociedade global e o mercado relações de maior ou menor 
intensidade (figura 2). Assim, há também, a presença de pequenos olhos d'água que são 
preservados pelos moradores, acreditando que se preservarem a água desses pequenos 
córregos os poços não irão secar (ideia de sustentabilidade). 
 

 

 
intensidade, quase sempre garantindo parte de sua alimentação com produtos de suas 
terras e rios. Culturalmente, são frutos do contato entre as culturas indígenas, europeias 
(sobretudo portuguesas) e posteriormente as africanas, que influenciaram a língua, as 
técnicas, a religião, a música, festas e danças. Os sertanejos do Parque Nacional da 
Chapada das Mesas, há muito tempo desempenham atividades na região, tais como: a 
produção artesanal de farinha. Essa que foi de fato, importante para a identidade 
regional dessas comunidades. Assim, alguns povoados se destacam por essa produção, 
como o povoado Canto Grande, isto porque tem características peculiares: é uma 
farinha seca, bem torrada, fininha e sem farelos (figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Farinha torrada do povoado Canto Grande. 
Fonte: SERRA, 2013. 

 
Figura 1: Casa feita pelo sertanejo  morador da casa com uso dos recursos naturais na área do PNCM. 
Fonte: SERRA, 2013. 
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s sertanejos da área do PNCM são diferenciados, pois é aquele que vive em regiões férteis 
do bioma cerrado e por meio dele constrói sua cultura através do contato direto com a 
natureza, utiliza-se dela sem modificá-la, de uma forma sustentável. 
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MAPEAMENTO E ANÁLISE DOS CORPOS HÍDRICOS DO PARQUE NACIONAL 
DA CHAPADA DAS MESAS 

 
Orientanda: Lidiane Neto GOMES - bolsista PIBIC/ FAPEMA 
Acadêmica do Curso de Geografia - DHG/ UEMA/ CESI 
 
Orientador: Luiz Carlos Araujo dos SANTOS 
Prof. Dr. da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA/CESI 

 
O Parque Nacional da Chapada das Mesas, criado em 2005, localiza-se nos municípios de 
Estreito, Carolina e Riachão, na porção oeste do estado. O principal o objetivo da pesquisa 
foi mapear e desenvolver a análise morfológica das sub-bacias hidrográfica do Parque 
Nacional da Chapada das Mesas. Para contemplar os objetivos desenvolveu-se os seguintes 
procedimentos metodológicos: levantamento de dados já existentes – produtos 
cartográficos, pesquisa bibliográfica e imagens de satélites. A pesquisa fundamentou nos 
pesquisadores, tais como: Minayo et al (1994), Chizzotti (1995), Christofoletti (1980 e 
1999). Para produzir os mapas utilizou a plataforma do SPRING. No primeiro momento 
foi criado o banco de dados, depois o projeto e os planos de informações; depois, procedeu 
à extração da drenagem do PNCM, o resultado encontra-se no mapa 1; depois utilizou-se 
essa base para estabelecer as sub-bacias hidrográficas do PNCM, tendo como resultado o 
mapa 2. É na analise das sub-bacias hidrográficas do PNCM em que os estudos 
morfométricos foram de fato implantados, objetivando caracterizar e desenvolver as forma 
em que se encontram a morfologia fluvial das sub-bacias. Área da Sub-bacia: corresponde 
a toda poção do território que faz parte da drenagem pluvial em uma projeção horizontal, 
tendo como limite os divisores topográficos.  
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Os dados obtidos para os cálculos foram obtidos automaticamente através da plataforma do 
SPRING, o resultado total da área de cada sub-bacia. Devido ao constante avanço da 
fronteira agrícola e à fragilidade encontrada na maioria dos solos da região, a criação de 
uma unidade de conservação de proteção integral de grandes dimensões, como o PNCM, 
que abrange grandes áreas de Cerrado bem preservado, pode significar um passo 
importante na conservação da natureza. Os recursos hídricos presentes nas áreas do parque 
são abundantes (mapa 1). Os córregos, rios e riachos na área do Parque, encontram-se no 
nível de conservação satisfatório, tem contribuído pra isso o termo de conduta que os 
moradores assinaram para poder permanecer no parque até serem indenizados. O mapa 1 
permite visualizar a quantidade de drenagem na área de pesquisa, reforçando o potencial 
hídricos do parque. Os nomes dos rios, córregos e riachos do PNCM a maioria são de 
origem indígenas, segundo alguns moradores da região dizem que o nome corresponde a 
fatos que aconteceram com os índios ou com sertanejos que já habitavam essas regiões de 
datas desconhecidas. Depois de estabelecer a rede de drenagem na área objeto de estudo 
realizou-se a identificação e a delimitação das sub-bacias, na oportunidade foram 
registradas 14 sub-bacias (mapa 2).  

 
 
A delimitação das sub-bacias serviu para realizar a análise morfológica da área de estudo. 
A analise morfológica das sub-bacias do PNCM inicia-se pela ordenação dos canais com a 
finalidade de estabelecer as hierarquias fluviais (Mapa 3). A partir de então, processa-se a 
analise dos aspectos lineares, areais e hipsométrica. O PNCM é riquíssimo para estudos, 
tanto na parte social quanto na parte física, os moradores da região se identificam com a  
natureza, do manejo com a roça e do trabalho com o turismo. Mediantes os resultados, 
pode-se concluir, que as sub-bacias do PNCM apresenta uma característica morfométrica 
em que sua estrutura geométrica está para um modelo circular e alongado próximo de um 
retângulo, sendo comprovado através do índice de circularidade. Isso denota um alto nível 
no controle estrutural da drenagem dentro da sub-bacia. Com relação à hierarquia fluvial 
das sub-bacias (mapa 3) foram encontradas de primeira até quinta ordem, mostrando ser 
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pouco ramificada, no entanto este nível de ordem (deu-se na escala 1:100.000). Assim, o 
Parque Nacional da Chapada das Mesas requer inúmeros estudos e  preservação com esta  
unidade de conservação, pois   esse grande potencial hídrico pode estar ameaçado com o 
grande numero de lixo encontrado entorno o PNCM, é necessário  preservar, essas sub-
bacias em estudo são afluentes direto do Rio Tocantins  que abastece importante cidades  
do Estado do Maranhão e Tocantins. 

 
 
REFERÊNCIAS 
 
ANTONELI. V.; THOMAZ. E. L. Caracterização do meio físico da bacia do arroio Boa 
Vista – Guamiranga-PR. Caminhos de Geografia. Uberlândia v. 8, n. 21 Jun/2007 p. 46 – 
58. Disponível em: < http://www.ig.ufu.br/revista/caminhos.html>. Acesso em: 04 out. 
2013. 
CARVALHO, C. O Sertão: subsídio para a História e a Geografia do Brasil.2ª. Ed., 
Imperatriz: Ética, 2000. 
 
CHIZZOTTI, A. A pesquisa em Ciências Humanas e Sociais 2ª ed., Cortez, São Paulo, 
1995. 
 
CHRISTOFOLETTI, Antônio. Geomorfologia. São Paulo, Edgar Blucher, 1ª. ed, 1999. 
CHRISTOFOLETTI, Antônio. Modelagem de sistema ambiental. São Paulo, Edgar 
Blucher, 2ª. ed, 1980. 
 
MARQUES, A. R. Saberes geográficos integrados aos estudos territoriais sob a ótica 
da implantação do Parque Nacional da Chapa das Mesas, sertão de Carolina, 2012, 
Tese (Doutorado em Geografia), Faculdade de Ciências e Tecnologia FCT, Universidade 
Estadual Paulista UNESP. 
 



405 
 

VARIABILIDADE MORFOLÓGICA DAS COLINAS ESPARSAS DA ILHA DO 
MARANHÃO 
 
Orientada: Débora Barbosa da SILVA – bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmica do curso de Geografia – DHG/UEMA 
 
Orientadora: Quésia Duarte da SILVA 
Profª. Drª da Universidade Estadual do Maranhão 
 
Observando o título do projeto “Variabilidade morfológica das colinas esparsas da Ilha do 
Maranhão”, compreende-se a importância dos estudos realizados a respeito do relevo da 
superfície terrestre, pois é no mesmo que o homem evolui. Não obstante, nem sempre, o 
homem utiliza os recursos naturais de forma adequada a preservá-los, provocando um ciclo 
de ações (homem) e reações (natureza) diariamente. A área de estudo é a Ilha do 
Maranhão, a qual está situada na porção central do Golfão Maranhense. Este é a maior 
reentrância do litoral do Estado e localiza-se entre o Litoral Ocidental e o Oriental do 
Maranhão. Com uma área de 950,46 km² (SILVA, 2012), a Ilha do Maranhão abrange 
quatro municípios, São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, e o primeiro 
sedia a capital do Estado. Segundo o IBGE (2010), tem-se nesta ilha um total de 1.309.330 
habitantes; 77,50% residem no município de São Luís, 12,45% em São José de Ribamar, 
8,03% em Paço do Lumiar e 2,01% em Raposa. As colinas esparsas (objeto de estudo da 
pesquisa) também denominadas por Maranhão (1998a) de relevos subtabulares, ocorrem 
em quase toda a Ilha do Maranhão, ocupando 37,72% da área total (SILVA, 2012). Estas 
colinas “... representam as porções do tabuleiro que sofreram dissecação no decorrer do 
tempo geológico e ainda preservam seu topo relativamente aplainado com encostas 
brandas a íngremes...” (PEREIRA, 2006, p. 99). Segundo Florenzano (2008), o relevo 
colinoso possui declividade entre 0% a 15%, entretanto ao realizar a análise do mapa de 
declividade da ilha gerado por Silva (2012), observou-se que existem relevos com 
declividade acima de 15%. Florenzano (2008) defende que relevos com declividades acima 
de 15% podem ser classificados como relevos de morrotes (amplitudes <100 m), morros 
(amplitudes de 100 m a 300 m) e montanhoso (>300 m). Desta forma, o objetivo geral 
deste trabalho é analisar a variabilidade morfológica das colinas esparsas da Ilha do 
Maranhão. Os objetivos específicos, identificar os compartimentos das colinas esparsas da 
Ilha do Maranhão a partir de dados morfográficos e morfométricos e mapear os 
compartimentos das colinas esparsas da Ilha do Maranhão a partir de dados morfográficos 
e morfométricos. Como procedimento metodológico para o alcance dos objetivos 
propostos utiliza: seleção da área de estudo; levantamento, análise e discussão do material 
bibliográfico e cartográfico; organização do ambiente de trabalho; vetorização da rede 
hidrográfica, das curvas de nível e das cotas altimétricas da bacia do rio Paciência; 
elaboração do mapa de drenagem da bacia do rio Paciência (Figura 1); elaboração do mapa 
clinográfico; elaboração do mapa hipsométrico; elaboração dos perfis topográficos 
transversais; levantamento de dados morfográficos e morfométricos das colinas esparsas da 
Ilha do Maranhão; elaboração da ficha de campo; realização dos trabalhos de campo; e 
elaboração do mapa geomorfológico (Figura 1). No que concerne às morfologias presentes 
na Ilha do Maranhão identificou-se, através de análises realizadas durante a pesquisa, como 
relevos agradacionais: planície fluvial (Foto 1), planície de maré, terraços marinhos, 
apicum (Foto 2) e paleoduna (Foto 3); e como relevos denudacionais: colinas suavemente 
onduladas (Foto 4), colinas com topos convexos com declividades acima de 15% e 
tabuleiros com topos planos.  
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Foto 1 – Planície fluvial do rio Paciência. 
Fonte – Silva, 07 abr. 2013. 

Foto 2 – Apicum identificado na Raposa.  
Fonte – Silva, 07 abr. 2013. 

Foto 3 – Paleoduna próxima a MA-204 
Fonte – Silva, 24 mai. 2013. 
 

Foto 4 – Colinas suavemente onduladas. 
Fonte – Silva, 07 abr. 2013. 
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A caracterização dos solos da Ilha do Maranhão foi feita com base no trabalho de 
Maranhão (1998b) apud Silva (2012), na escala de 1:100.000, no sistema atual de 
classificação dos solos do Brasil (EMBRAPA, 2006) e também da análise de perfis de 
solos em trabalhos de campo realizados por Silva (2012). A identificação das categorias de 
uso e cobertura do solo da bacia do rio Paciência foi indispensável para a avaliação dos 
impactos ambientais oriundos da ação antrópica na área de estudo. Em trabalho de campo 
pode-se observar in locu estas categorias e os impactos que estão gerando nos cursos do rio 
Paciência, além dos problemas de infraestrutura e ocupação inadequada que tem 
ocasionado transtornos à população que reside nas proximidades do rio Paciência, como 
inundações nos períodos chuvosos. Estas categorias foram espacializadas anteriormente 
juntamente com as feições geomórficas da bacia do rio Paciência, sendo elas: manguezal, 
unidade de conservação, área verde, mata galeria, apicum, capoeira, área urbanizada, área 
de ocupação, aproveitamento econômico, institucional e loteamento. Pode-se destacar 
através do mapa de unidades de paisagem a ocupação inadequada nas proximidades dos 
manguezais e apicuns, áreas que legalmente deveriam estar protegidas. Entende-se aqui 
que o amplo processo de urbanização que tem ocorrido nas últimas décadas na Ilha do 
Maranhão e principalmente o crescimento do ramo imobiliário na área da bacia 
hidrográfica do Paciência, tem favorecido a modificação a curto e longo prazo das feições 
geomorfológicas e visivelmente a constante alteração da paisagem. É oportuno lembrar que 
as mais variadas leis de proteção ao meio ambiente, quer seja no âmbito federal, estadual 
ou municipal, não estão sendo suficientes para proteger áreas onde a sua manutenção 
depende estritamente de um equilíbrio natural. Observa-se na área de estudo obras públicas 
como pavimentações próximas ao leito dos rios, canalização das drenagens, além de 
ocupações inadequadas próximas a manguezais, apicuns e matas galeria. Conclui-se que a 
bacia do rio Paciência possui morfologias elaboradas ao longo de milhares de anos, bem 
como modelados que são construídos nos dias atuais e interferidos pela ação antrópica. 
 
Palavras-chave: Colinas esparsas; Geomorfologia; Ilha do Maranhão. 
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DA ILHA DO MARANHÃO, CONSIDERANDO OS ÍNDICES DE DISSECAÇÃO 
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Profa. Dra. do Deparamento de História e Geografia – CECEN/UEMA 
 
O relevo é o produto do antagonismo das forças endógenas e exógenas. Desta forma, é o 
resultado da interação da litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera, sendo assim 
identificado como um processo de constantes trocas de energia e matéria que se 
desenvolvem nessa interface, no tempo e no espaço. (FLORENZANO, 2008). A análise do 
relevo é importante não só para a ciência geomorfológica, mas também para outras áreas 
de conhecimento, uma vez que pode fornecer dados relevantes para a identificação da 
fragilidade do ambiente no tocante à sua ocupação e recursos naturais, e para subsidiar a 
gestão. Este trabalho objetivou analisar comparativamente o relevo de duas bacias 
hidrográficas da Ilha do Maranhão, considerando os índices de dissecação. Objetivou ainda 
identificar os compartimentos do relevo de duas bacias hidrográficas com índice de 
dissecação muito alto, assim como caracterizar o comportamento morfológico destas 
bacias considerando os aspectos morfográficos e morfométricos. As duas bacias escolhidas 
para o estudo (do rio da Prata, situada na porção norte da Ilha do Maranhão e Frecheira, 
situada na porção sudeste da ilha) representam as formas que geneticamente foram e estão 
sendo geradas por processos denudacionais e agradacionais, os quais agem na modelagem 
das morfologias a partir da dissecação e deposição dos sedimentos. Para o alcance dos 
objetivos, foi realizado o levantamento e análise do material bibliográfico e cartográfico, a 
delimitação das duas bacias hidrográficas, a vetorização das cartas planialtimétricas, a 
elaboração dos perfis topográficos transversais, a realização dos trabalhos de campo e a 
elaboração dos mapastemáticos relacionados à localização da área, geologia, altimetria, 
declividade, unidade de relevo, de drenagem, uso e cobertura da terra e de unidades de 
paisagem. As bacias em estudo apresentam elevados índices de dissecação. Quanto à 
hipsometria, afirma-se que 64,73% de toda a área da bacia do rio da Prata está inserida no 
intervalo de 0 a 30 m, sendo uma bacia predominantemente baixa. As classes de 0 a 10 m 
ocupam 7,17% do total. As duas classes que mais se destacam são de 20 a 25 m e de 30 a 
35 m, equivalendo a 38,65% de toda a área da bacia. As classes hipsométricas da bacia do 
rio Frecheira encontram-se distribuídas da seguinte forma: 58,78% da área está inserida 
nos intervalos de 0 a 30 m, sendo uma área predominantemente baixa. As classes de 0 a 10 
m ocupam 17,62% do total. As duas classes com maior percentual de área somadas são as 
de 25 a 30 m e de 30 a 35 m, equivalendo a 27,55% de toda a área da bacia. Quanto às 
formas de relevo, foram identificadas nas duas áreas de estudo morfologias denudacionais 
e agradacionais. As denudacionais nas baciasdos rios da Prata e Frecheira, conforme a 
metodologia proposta por Ross (1997 e 2003) são formas com topos convexos e planos, 
vertentes côncavas, convexas e retilíneas as quais estão inseridas na área dos tabuleiros e 
colinas esparsas ocupando maior área (Quadro 1 e 2). As formas agradacionais encontradas 
são as paleodunas, apicum, praias e dunas, planície fluvial e planície de maré. Quanto aos 
problemas morfogenéticos, na bacia do rio da Prata e Frecheira são observados o uso 
irregular do solo na remoção da cobertura vegetal, extração mineral, remoção do solo para 
a construção de habitações, descarte de resíduos sólidos nas encostas, lançamento de 
efluentes domésticos in natura, assoreamento das margens e canalizações.  
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 Foto 1- Resíduos sólidos no leito do rio da Prata        Foto 2- Extração mineral na bacia do rio Frecheira 
 Fonte: Nunes, 2013.                                                     Fonte: Nunes, 2013. 

 

 
 

 

 

Quadro 1 - Unidades de relevo da bacia do rio da Prata. 

Formas Agradacionais 
% Área Km2 

10,42 0,64 
Praias e dunas - Apd 4,07 0,25 

Apicum -Apa 0,97 0,06 
Planície fluvial - Apf 4,73 0,29 

Planície de maré – Apm 0,65 0,04 
Formas Denudacionais 89,58 5,49 

Tabuleiros com topos 
planosDtp 8,83 0,54 

Colinas esparsas - Dc 80,75 4,95 
Total 100,00 6,13 
 

Quadro 2 - Unidades de relevo da bacia do rio Frecheira. 

Formas Agradacionais 
% Área Km2 

18,10 0,48 
Praias e dunas - Apd 0,81 0,02 
Apicum - Apa 0,30 0,07 
Planície fluvial – Apf 13,27 0,30 
Planície de maré - Apm 3,99 0,09 
Formas Denudacionais 81,63 1,80 
Tabuleiros com topos 
planosDtp 

13,55 0,30 

Colinas esparsas - Dc 68,08 1,50 
Total  100,00 2,28 
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O MESSIANISMO NA ASCENSÃO POLÍTICA DE D. JOÃO I 
 
Orientanda: Josena Nascimento Lima RIBEIRO – bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmica do Curso de História Licenciatura – CECEN/UEMA 
 
Orientadora: Prof. Drª Adriana Maria de Souza ZIERER 
Profa. Dra. Do Departamento de História e Geografia - CECEN/ UEMA 
 
O reino de Portugal, no período da Baixa Idade Média (século XIV à meados do XIV) 
passou por diversas crises de natureza econômica, política e social. O reinado do monarca 
D. Fernando (1345-1383) foi marcado por turbulências internas de maus anos agrícolas em 
1371 e 1372 e pelas cicatrizes das epidemias de 1348 e 1361, continuadas na de 1374 
(COELHO, 2010, p. 447). Pensando-se o contexto histórico, Portugal também foi atingido 
pelas consequências da Guerra dos Cem Anos e adentrou em no conflito peninsular e 
europeu para defender os seus interesses de livre trânsito e comércio do Atlântico. 
Posteriormente o monarca D. Fernando morre desprestigiado e sem herdeiros para assumir 
o trono. Esta pesquisa denota um momento crucial de sucessão monárquica dentro do reino 
de Portugal quando surgem dois grupos antagônicos que disputaram a coroa portuguesa. 
De um lado, encontrava-se o rei de Castela, D. Juan I, estando no direito de assumir o 
trono português - por razões de sucessão e por motivos que implicavam a soberania de 
Castela sobre Portugal em acordos de suserania e vassalagem. De outro lado, encontrava-
se, D. Leonor, que havia se tornado regente do reino após a morte do seu marido e 
monarca. Todavia, existia uma terceira figura que reclamou também para si a coroa do 
reino de português. Este era D. João I, Mestre da Ordem de Avis – irmão bastardo do rei 
falecido – que lutou pelo poder e tornou-se regedor de Portugal em 1383 e posteriormente 
rei em 1385, inaugurando assim uma nova dinastia, a Dinastia de Avis. Dessa forma, 
inferimos em especial o cronista Fernão Lopes - também guarda-mor da Torre do Tombo -, 
que ao receber a tença vitalícia de 14 000 réis é incubido da tarefa de contar  em crônicas 
os eventos que levaram a Dinastia de Avis a alcançar o trono. Dessa forma, é de nosso 
interesse nesta pesquisa, a terceira crônica escrita por Lopes – Crônica de El-Rei D. João I, 
da Boa Memória - que diz respeito aos acontecimentos entre os anos de 1383 e 1385, no 
caso a Revolução de Avis. Nascida a nova dinastia, era necessário que se criassem 
elementos legitimadores que garantissem a perpetuação do poder nas mãos de D. João I e 
seus herdeiros, já que este não possuía aquilo que era conhecido como carisma de sangue, 
por sua condição de bastardia (REBELO, 1983, p. 19). Logo, é importante notar que o 
cronista, utilizando-se de seus conhecimentos teológicos, faz-se valer das ideologias em 
voga na época de produção das crônicas. Tais escritos apresentaram antes de tudo, 
características messiânicas e milenaristas em volta de seus monarcas. Assim, apresentamos 
o conceito de messianismo. Segundo o sociólogo Henri Desroche o mesmo pode ser 
entendido “essencialmente” como a “crença religiosa na vinda de um redentor que porá 
fim à ordem atual das coisas, quer seja de maneira universal ou por meio de um grupo 
isolado, e que instaurará uma nova ordem feita de justiça e de felicidade”. (DESROCHE, 
2000, p.20). O monarca D. João I, nas obras de Fernão Lopes, é apresentado como 
monarca ideal e “salvador carismático” do reino português. Um dos primeiros sinais de que 
este possuiria expectativas profético-messiânicas, encontra-se na interdependência com a 
Crônica de El-Rei D. Pedro, onde tal monarca, segundo Fernão Lopes, tem um sonho 
profético, em que via Portugal arder em chamas. O responsável pelo cessar do fogo seria 
seu próprio filho D. João, bastardo e sem direito a linha de sucessão do trono português. 
Dessa forma, nesta pesquisa temos como objetivo geral compreender a Revolução de Avis 
no Portugal medieval como um tempo de crise política, conflitos bélicos, aflições, carestia 
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e expansão de ideias de cunho milenarista e messiânico. Ainda, construir o percusso do rei 
a partir da análise da obra de Fernão Lopes e distinguir de que maneira o discurso 
messiânico régio foi colocado em prática para a consolidação de uma “nova era” e para a 
produção do passado português. Por isto, têm-se por metodologia análises e conjecturas da 
Crônica de El-Rei D. João I, escrita por Fernão Lopes. A fonte encontram-se na Biblioteca 
Nacional de Portugal e está disponível para a consulta online em três volumes. A edição 
presente na BNP é do ano de 1644 e foi dedicada ao rei D. João IV de Portugal, monarca 
da dinastia bragantina. Dessa forma, pretende-se analisar a obra escrita no século XV e seu 
discurso – com bases messiânicas e milenaristas - legitimador da dinastia de Avis. Para 
isto, foram realizadas diversas leituras acerca da temática da monarquia feudal e do poder 
régio na Europa durante a Idade Média e Moderna. Assim como leituras de obras que 
abordam o messianismo e o milenarismo destacando as formas com que estes foram 
utilizados como legitimação de poder e ideologia. Diante de tais aspectos, como toda obra 
é produto do seu tempo, a crônica irá trasmitir realidades e noções que estavam presentes 
no seu momento de produção. Dessa forma, é importante notar que as obras escritas por 
Fernão Lopes e a história estão presentes na conjuntura do Grande Cisma do Ocidente 
(1378 - 1417). Este representou uma crise que ocorreu na Igreja Católica e 
instantaneamente deu ao homem do medievo a noção de que o Apocalipse estava próximo. 
A existência de dois papas, um em Roma (Itália) e outro em Avignon (França), ambos 
reclamando o poder do Papado, fez com que os reinos europeus se dividissem entre as 
políticas religiosas de cada uma destas regiões. Assim, Fernão Lopes, apropriando-se de tal 
temporalidade, cria a noção de que D. João de Avis, exemplo de rei justo e bom cristão – o 
“Messias de Lisboa” – estaria do lado do verdadeiro papa, residente em Roma. 
Conseguintemente, D. João de Castela, caracterizado como o Anticristo, era apoiado pelas 
forças do Antipapa, proveniente de Avignon. Ainda, é importante notar que a época desta 
grande crise na Cristandade, fazendo com que as ideias do abade calabrês, Joaquim de 
Fiore (1132-1202), se expandissem com maior rapidez. Ainda, infere-se que a principal 
obra do abade foi lançar uma teoria – De unitate trinatis - sobre três idades em que se 
dividiriam o curso da história da Cristandade: a Idade do Pai, a do Filho e a do Espírito 
Santo. A última delas, nomeada também de Idade dos Monges, onde aconteceria a 
reunificação da Igreja, depois de um longo período de tribulações. Diante de tais aspectos, 
o discurso que foi feito por Fernão Lopes, para criar a legitimação da Dinastia de Avis e 
consequente consolidação da figura de D. João I como a do “Messias de Lisboa”, vale-se 
inteiramente da associação e reinterpretação das ideias de Joaquim de Fiore. O Mestre de 
Avis surge na crônica como o fundador da Idade dos Monges, uma espécie de Imperador 
dos Últimos Dias, combatedor do Anticristo e libertador carismático do reino português. 
Entretanto, vale ainda ressaltar que não foi somente de Joaquim de Fiore que Fernão Lopes 
apropria ideias e as adapta. Têm-se ainda o caso de Beda, o Venerável (672-753), monge 
anglo-saxão que elaborou uma teoria que lhe permitira enquadrar todo o movimento 
histórico-religioso dentro do plano da providência sagrada. Beda dividiu a história em sete 
idades cristãs. A última delas está claramente associada à chegada do Mestre de Avis. 
Ainda, Fernão Lopes observa que esta pode ser considerada como um período de quietude 
e repouso, consumação da obra e da criação. Igualmente, vale notar que a Teoria das Sete 
Idades composta por Beda, está inteiramente associada às profecias presentes no 
Apocalipse de São João, onde apresenta-se de maneira essencial, o advir de uma Nova Era 
e o retorno de Jesus Cristo. Isto significa dizer, basicamente com outras palavras, que o 
cronista Fernão Lopes, em seu glorioso trabalho, associou a imagem de D. João I à própria 
imagem do filho de Deus, assim como a de seus companheiros e defensores da terra com 
outras figuras dos Evangelhos. Decerto, construindo assim, uma analogia poderosíssima no 
imaginário medieval português. Evidentemente, a Crônica de D. João I representa antes de 
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tudo, o imbricamento entre o político e o maravilhoso medieval. Na propaganda de 
legitimação da nova Dinastia encontra-se também presentes a noção de “shadow king” 
criada para D. Fernando. Tal figura histórica é apresentada por Lopes como um rei que 
teria sido levado pelas paixões e destruído importantes ações políticas do reino ao ser 
enfeitiçado por Dona Leonor Teles, mulher castelhana, casada e com filho. O rei volúvel 
casa-se com a dama castelhana e assim teria angariado o desgosto dos seus súditos, que 
não aprovavam a união. A caracterização negativa da mulher possibilita uma má imagem 
para a Dinastia de Borgonha em detrimento de uma visão positiva e legitimação para a 
nova dinastia que nascia, Avis. Ainda, o momento deixado em crônica por Fernão Lopes 
representava o surgimento de um novo direito contrário ao direito tradicional ou dinástico 
que correspondia ao direito de um senhor suceder o outro na posse do patrimônio e do 
título. Identifica-se com a descrição de um sentimento de pertença, chamado por Fernão 
Lopes de “mundanal afeiçon”. Para isso, o elemento bastardo é deixado de lado de D. João 
I é apresentado no escritos de Lopes somente como filho de rei. Vale notar que muitas 
foram as demais alegorias utilizadas por Fernão Lopes ao construir sua narrativa. Estas 
representariam sinais de que Portugal estaria destinado à vitória contra Castela e 
conseguintemente, do Anticristo. Por fim, para legitimar a figura do Mestre de Avis, foi 
necessária a associação de sua figura com as camadas populares. D. João I havia tornado-
se o pai da “arraia-miúda”, grande defensor da cidade de Lisboa, que se encontrava viúva 
e clamava por um novo representante. Associado à sua figura estava ainda, a nobreza 
secundogênita, com seu maior representante em Nuno Álvares Pereira, imagem de uma 
nobreza ideal, cuja ligação primordial seria com o reino e com o monarca. Em oposição 
estava a nobreza tradicional, acusada de apoiar o reino de Castela na invasão a Portugal. A 
guisa de conclusão vale ressaltar que o verdadeiro trabalho elaborado por Fernão Lopes, 
foi ter criado uma espécie de Evangelho Português, fortalecendo assim o epíteto do “Rei 
da Boa Memória. Por fim, é importante destacar que cultura criada em volta dos reis 
imaginários, ou até mesmo aqueles que se tornaram reis messiânicos, possui forte 
influência sobre o pensamento ocidental. As imagens dos reis são representadas como de 
grandes provedores: asseguram a justiça e a paz de seu povo, cuidam das suas 
necessidades. Os atributos messiânicos de monarcas e figuras históricas foram construídos 
– para além da legitimação política - com a intenção de se tornarem sinônimos de 
felicidade, esperança e abundância. Caracterísiticas que atualmente ainda são procuradas 
em uma espécie governante-modelo, tal como desejaram os homens na Idade Média e por 
todas as eras posteriores a ela. 

 
Palavras-chave: D. João I – Messianismo – Portugal. 
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POSSE, COMÉRCIO E CIRCULAÇÃO DE IMPRESSOS A PARTIR DOS 
ANÚNCIOS NOS JORNAIS LUDOVICENSES (1831 – 1841) 
 
Orientando: Frankdene Lemos BELO – bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmico do curso de História Licenciatura – DHG/UEMA 
 
Orientador: José Henrique de Paula BORRALHO 
Profº. Drº da Universidade Estadual do Maranhão 
 
Ao pesquisarmos sobre os impressos ludovicenses, encontraremos uma gama de 
informações que podem nos auxiliar na compreensão da circulação de livros e jornais no 
Maranhão, mais especificamente em São Luís no século XIX. Desse modo, podemos 
afirmar que havia um comércio de livros e impressos bastante expressivo, assim tomamos 
como base os anúncios desse período para fazer tal afirmação. Os anúncios que são o ponto 
chave da pesquisa nos mostram de maneira bem quantitativa, a grande variedade de 
produtos que eram colocados para venda e principalmente anúncios da venda de impressos 
e livros. Por várias vezes, encontramos listas de livros e jornais que estavam à venda. 
Devemos ressaltar outro fator de grande importância ao falarmos sobre os anúncios, afinal, 
ao observarmos os anúncios encontramos a divulgação de outros jornais, da venda de 
livros, sendo estes vários volumes, muitas vezes em francês e inglês e isso mostra que 
existia a presença de livreiros em São Luís, devido ao fato de que os livros pedidos quando 
aqui chegavam eram voltados para a prática comercial em geral, encontramos anúncios que 
possuíam listas de livros a venda. Desse modo esta pesquisa é importante principalmente 
pelo fato de que a mesma propõe a realização de um levantamento documental inédito, que 
ainda não havia sido realizado no Maranhão, em que, através deste mapeamento estamos 
conseguindo mostrar que já havia uma atividade comercial na circulação de impressos no 
período em questão (1831 – 1841). Temos como “marco inicial” da pesquisa o jornal O 
Conciliador (1821). Mesmo que o período não seja o mesmo, afinal a pesquisa é voltada 
para os anos de 1831 – 1841, enquanto que o Conciliador é do ano de 1821, seria pouco 
provável se falar de impressos no Maranhão sem citar o primeiro jornal a circular nestas 
terras, que com sua criação abre um novo “caminho” para a intelectualidade maranhense e 
para o desenvolvimento tipográfico no Maranhão. A tipografia pode ser considerada como 
um dos eixos da comercialização dos impressos, não somente pelo fato de que estes eram 
produzidos nesse estabelecimento, mas sim pelo fato de que a tipografia costumava ser o 
principal ponto de vendas desses impressos e no decorrer da pesquisa foi bastante comum 
encontrarmos várias referências à venda de impressos e livros na tipografia. A tipografia 
era exatamente conforme nos relata CHARTIER (1998), uma oficina de produção da 
escrita, ou seja, era o espaço no qual se realizava não uma simples produção de impressos, 
mas sim algo a mais, que podemos chamar de uma produção da cultura escrita, 
considerando o tipógrafo como o “intermediário cultural” que é um conceito defendido por 
Robert Darnton, em que, podemos observar que as redações trabalhavam junto com a 
tipografia para o desenvolvimento dessa cultura. O significado dos impressos não é 
simplesmente a tiragem do papel ou os jornais que circulavam. Afinal, o impresso não é só 
o jornal, mas também o livro, o panfleto, o folhetim. A evolução da tipografia trouxe 
consigo novas concepções e o que hoje conhecemos como liberdade de expressão, afinal os 
impressos surgiram em um período marcado por disputas políticas e com uma forte 
censura. De modo que, se controlava o que era publicado ou não, assim a liberdade 
adquirida com a publicação dos jornais, marca profundamente a sociedade atual. O fato de 
que, esta pesquisa trata principalmente da circulação de impressos, já mostra a relevância 
da mesma, devido principalmente à condição, de que, com a compilação dos dados 
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encontrados conseguimos localizar os primeiros aspectos da comercialização não só de 
impressos, mas também de livros. Com base nesses dados que poderão ser vistos e 
analisados é notória a importância da tipografia nesse período como o centro comercial não 
só de impressos, mas também de outros itens “extravagantes”. O impresso é a 
transformação da ideia em algo físico, para que esta possa circular para o maior número de 
pessoas. Entre os principais jornaisludovicenses temos o Argos da Lei: São Luís, 07 jan. – 
10 de jul. 1825, O Censor: São Luís, 24 jun. – mar. – dez. 1825, fev. – mar. – mai. – jul. 26 
mai. 1827, out 1828, abr. mai. nov. 1829, mai. 1830; A Cigarra, São Luís, 12 out 1829, 17 
abr. 1830; O Conciliador do Maranhão, São Luís, 15 abr. – mai. nov. – dez. 1821, jan. 
1822, 16 jul. 1823; O Despertador Constitucional São Luís, 14 ago 1828; A Estrella do 
Norte do Brazil, São Luís, 11 jul, 1829, 15 mai 1830; Farol Maranhense, São Luís, 26 dez 
1827, ago 1828, jan-dez 1829, jan-jun-jul-dez. 1830, jan-;dez 1831; Gazeta Extraordinária 
do governo da província do Maranhão, São Luís, 1823; O Jornal dos Annuncios, São Luís, 
01-15 mar 1831; A Minerva: folha política, litteraria e commercial São Luís, 21 ago, 1828, 
5 mai 1829; O Poraquê, São Luís, 10 set 1829, 04 fev, 1830; Publicador Official, São 
Luís, 21 out-dez, 1831; O SemanarioOfficial, São Luís, 22 dez 1830, jan, mar, 20 abr 
1831. Esses impressos são os nossos principais referenciais teóricos sobre a circulação de 
Impressos no Maranhão na primeira década dos Oitocentos e estão localizados em sua 
maioria, na Hemeroteca da Biblioteca Pública Benedito Leite, na qual inicialmente foram 
mapeados os anúncios de jornais situados entre 1821 e 1841. Na tentativa de realizar uma 
ligação entre tipografia, escrita, comercialização, impressos, anúncios e assinantes, 
observa-se que, por vezes um desses aspectos “dependia do outro” para manter-se, e essa 
ponte entre esses segmentos nos permite ampliar as fontes iniciais da pesquisa que buscará 
metas ainda maiores. Através dessas metas temos que analisar os registros documentais 
sobre posse, comércio e circulação de impressos em São Luís como um movimento 
contínuo, considerando a hipótese da existência de uma familiaridade com o mundo da 
escrita bem maior do que o até então suposto, mapear os anúncios referentes a impressos 
nos jornais ludovicenses à procura de pontos de venda, títulos, livreiros, público-alvo, 
preços e repercussões sobre os escritos e analisar os circuitos derivados dessas 
informações, articulando-os a outros conjuntos documentais, como os registros da Real 
Mesa Censória sobre a circulação de livros entre Lisboa e São Luís. Desde o surgimento da 
tipografia até os dias atuais observamos mudanças contundentes com relação ao comércio 
e circulação de impressos. Mas vale ressaltar que recebemos heranças do período do 
Conciliador, sobre certa medida ainda se tem um longo caminho com relação a 
pesquisa.Os impressos são a fonte da informação no século XIX e até mesmo antes. Desse 
modo ficou perceptível que os jornais e livros desse período de 1831 – 1841 nos mostram 
informações preciosas que iram contribuir para a historiografia maranhense, e para a 
compreensão da economia, cultura e política da época. Através desta pesquisa com base no 
tema Posse, comércio e circulação de impressos a partir dos anúncios nos jornais 
ludovicenses (1831 – 1841), percebemos a importância do conjunto de práticas e meios que 
regem a produção dos impressos, além do que, ficou bem mais claro o objetivo de se 
estudar essa circulação de impressos a partir dos anúncios que são o ponto chave da 
pesquisa. Os anúncios eram e ainda devem ser considerados o principal meio para o que 
conhecemos como propaganda, ou seja, é a forma para divulgar o seu produto, fato que já 
faz parte da sociedade maranhense de forma concreta desde 1821, século XIX até os dias 
atuais. O anúncio nos mostra as melhores opções disponíveis para os conhecidos bons 
negócios, ou seja, anunciar é tentar “mover a economia”. O anúncio fortalece a prática das 
ideias e consequentemente a propagação das mesmas, para que dessa forma as pessoas 
possam ficar conscientes dos seus interesses. Desse modo no período do XIX a melhor 
forma de se manter informado sobre o que acontecia é através dos impressos, mesmo que 
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nem todas as pessoas tivessem acesso ao mesmo, principalmente pelo fato de que o 
impresso desse período era mais voltado para uma classe média, algo bem diferente dos 
dias atuais, em que, observamos o jornal voltado para “todas” áreas da sociedade. Assim 
podemos afirmar que o impresso ainda é no século XXI um dos principais meios de 
propagação da notícia. 
 

JORNAIS ANO QUANTIDADE DE 
ANÚNCIOS 

O Censor 1825 – 1830  Mais de 10 anúncios de 
venda de livros e 
impressos. 

A Minerva 1828 – 1829  7 anúncios de vendas de 
livros e outros impressos. 

A Chronica Maranhese 1838 – 1841  23 anúncios de venda de 
livros e impressos. 

O Legalista 1840 4 anúncios de venda de 
livros e impressos. 
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DOCUMENTOS SOBRE A SETEMBRADA (MARANHÃO-1831) 
 
Orientada: Rafaelly de Jesus Xavier de OLIVEIRA- bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmica do curso de História-Licenciatura CECEN/UEMA 
 
Orientador: Marcelo Cheche Galves 
Professor II Adjunto (DHG-CECEN) 
 
A presente análise sobre a documentação da Setembrada tem como objetivo apresentar um 
dos maiores episódios de caráter antilusitano vivido no Império. Este levante ocorrido em 
1831 vai além de uma revolta acontecida no mês de setembro, sendo essa eclosão situada 
em uma circunstância de consolidação do processo de independência, ante a permanência 
de conflitos entre “brasileiros” e “portugueses”. Para tanto, estabeleci um diálogo com a 
historiografia situada na década de 1930 - momento de comemoração do centenário do 
movimento, caso do livro A Setembrada, de Dunshee de Abranches – e com uma nova 
historiografia produzida sobre o movimento, além dos registros das Atas do Conselho 
Presidial1, preservados nos Códices 1337, 1338, 1339 (APEM2), fonte privilegiada em 
nossa pesquisa. Transcrevendo e analisando a Ata do Conselho Presidial da sessão do dia 
13 de Setembro de 1831, e considerando as atas como registro oficial do movimento, nos 
deparamos com a noticia recebida pelo presidente da província Cândido José Araújo Viana 
(1829-1832) de que um grupo de insurgentes estava reunido no Largo do Quartel do 
Campo do Ourique3, e que armavam-se em prontidão para tomar o poder na província. Tal 
episódio demarca a eclosão do movimento posteriormente denominado como Setembrada. 
O presidente da província foi orientado pelo comandante das armas Clementino Lisboa a 
convocar uma Assembléia Geral. Os conselheiros da província que se faziam presente 
nomeiam os conselheiros Manoel Pereira da Cunha e Joaquim Raimundo Correia Machado 
para irem até o Campo do Ourique, e saber quais os motivos daquela reunião, bem como as 
intenções do agrupamento ali reunido. “Tropa e povo” eram guiados e inflamados pelo 
jornalista José Cândido Morais e Silva e por Frederico Magno de Abranches4, que se 
impuseram sobre o governo da província sem se valer do uso da força. Basicamente, 
exigiam que os “portugueses” e os “inimigos ativos da independência do Brasil e de suas 
instituições liberais” deveriam ser excluídos de cargos de oficialidade militar, magistratura 
e Tribunal da Relação e expulsos do Maranhão, incluindo-se aqui religiosos do Convento 
de Santo Antônio. Araújo Viana foi vencido5 e protela para um momento mais oportuno a 
sua vingança, atendendo parcialmente as requisições dos sublevados, como as demissões 
solicitadas e as transferências dos frades do Convento de Santo Antônio para o Pará, 
medidas que acalmaram provisoriamente os rebelados6. Nesse sentido, nosso estudo 
apontou para a relevância do tema Setembrada nas pesquisas centradas no Maranhão 
imperial, especialmente aquelas com a construção do Estado e da Nação e das relações 
entre as províncias e o Rio de Janeiro, novo centro de autoridade. Destacamos também, o 
movimento a partir de figuras pouco destacadas pela historiografia, em conexão com as 

                                                             
1 Criado pela Carta de 20 de outubro de 1823 foi instituído no Maranhão em meados de 1825 e manteve-se em funcionamento até 1834.  
2 Arquivo Público do Estado do Maranhão. 
3Região hoje que compreende mais ou menos a área das escolas BCA (Bartolomeu Coelho de Almeida) e Liceu, e da Praça Deodoro, no 
Centro de São Luís. 
4 Segundo Meireles (2001, p. 229), Frederico Magno de Abranches conseguiu após a Setembrada a indicação para secretário do 
Presidente Antônio Pedro da Costa Ferreira (1834-1837). Com base em Dunshee de Abranches, (1970, p.172) Frederico galgou ainda o 
cargo de parlamentar pela província, vencendo personalidades como Odorico Mendes. 
5 Ainda analisando a ata 1337 e a sessão do dia 13 de Setembro de 1831,Araújo Viana tentou atenuar as exigências pedindo que o prazo 
fosse estendido, pois o mesmo era de apenas 24 horas e que se excluísse “a proscrição dos portugueses que exercessem cargos de eleição 
popular e dos magistrados brasileiros natos”, o que foi negado pelos revoltosos. 
6 A movimentação quanto às exigências e concessões pode ser acompanhada a partir do Livro 1337 - Atas do Conselho Presidial, 
preservado pelo Arquivo Público do Estado do Maranhão.  
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principais interpretações apresentadas até o momento. Outra questão é em relação ao 
diálogo estabelecido entre a matriz inaugurada por Dunshee de Abranches – com base nas 
memórias da família, ainda na década de 1930 -, e os registros produzidos sobre esse 
movimento. Os Códices 1337, 1338 e 1339 do Arquivo Público do Estado do Maranhão, 
que foram manuseados, apontam para uma farta documentação, e o mesmo vale para a 
documentação da seção de Avulsos e para os periódicos que circularam a época. Lançamos 
novas perspectivas sobre a movimentação a partir da discussão historiografia com esse 
conjunto documental pouco explorado, como sendo um movimento em que os revoltosos 
pegam em armas, mas não as utilizam não se tem o uso da força e nem o derramamento de 
sangue, um movimento que começamos a perceber que alguns conselheiros também 
almejavam as reivindicações de “tropa e povo” e analisamos desde o contexto da 
abdicação de D. Pedro I no mês de abril de 1831. Manuscritos e impressos produzem a seu 
modo representações sociais. Identificar, classificar e analisar tais discursos pode trazer 
organicidade ao conjunto documental inicialmente selecionado, oferecendo elementos para 
a metodização da pesquisa (DIEHL, 2002). Os primeiros contatos que tivemos com esses 
registros apontaram para uma heteroglossia (BURKE, 1992, p.15) em torno de termos 
como “independência”, “liberdade”, “nação”, “brasileiro” e “português”, vocabulário 
introduzido deste lado do Atlântico pelos ventos da Revolução do Porto e que também 
reforça o caráter de permanência atribuído ao movimento. Com a analise detalhada dos 
registros suscitados pelo movimento, vislumbramos personagens que permeiam a 
Setembrada, como Frederico Magno de Abranches e José Candido Morais e Silva, 
desmistificando noções apressadas como “heróis” ou “vilões”. Estes eram considerados 
“liberais exaltados”, por serem a favor de uma independência do Maranhão em relação a 
Portugal e por lutarem pelas causas nativistas que aconteciam no momento: queriam nos 
altos cargos públicos os nativos e a expulsão imediata dos “portugueses”, questões que 
remontavam ao período imediatamente após a Independência, em julho de 1823. A 
“adesão” do Maranhão ao Império brasileiro, de acordo com Mathias Assunção (2005, 
p.345-347), pode ser apreendida “a partir dos fatores internos em que se observa a 
participação de “classes subalternas”, uma probabilidade de “anarquia” através de levantes 
escravos, e os interesses pelo poder local e regional”, que se multiplicavam, construindo 
termos como “brasileiros” e “portugueses”, sendo que essas novas identidades vão para 
além do local de nascimento. O “brasileiro” era aquele que lutava por liberdade, monarquia 
constitucional e representativa, e ia contra as medidas recolonizadoras da Corte, não 
importando se seu local de nascimento fosse Brasil ou Portugal. As disputas políticas entre 
“brasileiros” e “portugueses” levava a vários conflitos e abusos de poder. A elite 
maranhense era predominantemente portuguesa, e esses controlavam o setor comercial e os 
altos cargos, suscitando assim insatisfação entre os “brasileiros”, esquentando o clima da 
província. O ano de 1831 começa tumultuado, no mês de abril tem-se a abdicação de D. 
Pedro I, gerando assim conflitos entre o imperador com suas tendências absolutistas e as 
elites brasileiras que almejavam uma monarquia mais liberal e uma resistência a 
recolonização. No Maranhão, a abdicação não satisfaz nenhum dos dois partidos7 e o 
receio de uma recolonização aumenta. Observamos no códice 1337, na sessão do dia 14 de 
Maio de 1831: “após abdicação de D. Pedro I o governo foi confiado em uma regência 
provisória de representantes da nação”. Ou seja, essa afirmação nos leva a pensar que a 
abdicação se deu de forma passiva, mas o sentimento de umrevanche aumenta na 
sociedade logo após o acontecido de 7 de abril, sendo a  abdicação vista no Maranhão  
como uma “ameaça” ao “retorno de uma dominação portuguesa”. Em relação ao livro de 
Dunshee de Abranches, A Setembrada, notamos uma efervescência dos ânimos desses 
                                                             
7 Os Corcundas analisavam o sete de Abril como um ato de covardia, traição inominável. Já para os Exaltados, não passava de uma farsa 
indecorosa. Dunshee de Abranches. A Setembrada, pag.142. 
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partidos maranhenses, em que a população não se conformou com a abdicação e o 
sentimento antilusitano aflora. Frederico Magno chega a afirmar, “que se o 7 de Abril fôra 
de fato uma revolução e, se, por ela, tinham de triunfar as ideias liberais, o movimento 
redentor ainda não fora feito no Maranhão” (1931, p. 141).   Prosseguindo e analisando as 
sessões do Conselho Presidial do ano de 1831, a notícia de abdicação do rei só chega à 
província maranhense no mês de Maio, momento em que o presidente Araújo Viana, 
preocupado com a difusão dessa notícia, propõe que se proclamasse aos habitantes um 
comunicado e que conservassem tais pessoas tranqüilas. O Conselho aprova esta proposta, 
mas contendo um voto contra, que é o do conselheiro Joaquim Raimundo Correia 
Machado, que julga insuficiente por ora a providência da proclamação. E resolveu-se que a 
proclamação fosse concebida nos seguintes termos: Maranhenses, sucessos de grandes 
transcendências tiveram lugar na Corte. Segundo as notícias recentemente chegadas 
pelo Bergatin Inglês Pericles. O imperador D. Pedro I abdicou a coroa deste império em 
seu Augusto Filho e partiu para Inglaterra. “O governo foi confiado em uma regência 
provisória nomeados pelos representantes da nação com as atribuições que a 
constituição lhe marca até que se reúna a Assembléia geral” (ACP8, 1825-1834, fl. 115, 
verso I). Em suma, observamos a Setembrada como um movimento antilusitano, que se 
liga desde o processo de Independência do Maranhão, com os embates entre “portugueses” 
e “brasileiros”  e se aflora no momento de abdicação de D. Pedro I. Entre “tropa e povo” e 
conselheiros, novas diretrizes historiográficas foram construídas que ambos almejavam as 
mesmas exigências. 
 
Palavras- chave: Setembrada. Maranhão. Historiografia. 
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SOB A BATUTA DO MESTRE: O TAMBOR DE CRIOULA DE SÃO VICENTE 
FÉRRER (1980-2008) 
 
Orientando: Alex Silva COSTA - bolsista PIBIC/FAPEMA 
Graduando do curso de História Licenciatura 
 
Orientadora: Júlia Constança Pereira CAMÊLO 
Profa. Drª do DHG/ CECEN-UEMA 
 
O Tambor de Crioula é uma “dança de divertimento, de origem africana, sem época fixa de 
apresentação, e que se incorpora às práticas do catolicismo tradicional e da religiosidade 
afro-maranhense” (FERRETTI, 2002, p.15). A dança possui caráter profano, mas também 
possui aspectos religiosos, porque é uma expressão religiosa a São Benedito. O santo é 
muito homenageado e devotado na manifestação com promessas, festas, altares, dentre 
outras coisas. Temos como indagação historiográfica as representações e apropriações 
sofridas pela manifestação após a utilização da mesma pelas políticas culturais do poder 
público institucionalizado. O Tambor de Crioula ganhou maior representatividade e seus 
membros adquiriram um status social renovado com o reconhecimento da manifestação a 
âmbito nacional com o título de Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro. E se 
anteriormente o Tambor de Crioula era tida como “uma atividade ritual, praticada por 
determinada camada social, como divertimento e pagamento de promessas” (FERRETTI, 
2002, p.15-16). Atualmente encontra-se sob o contato de todas as classes sociais. E a 
mesma é mais praticada nos centros urbanos como espetáculo do que como uma festa de 
pagamento de promessas. Esse dado confirma a efetivação da política de apropriação 
cultural. Temos como objeto de análise historiográfica a figura do Mestre Felipe de Sibá e 
de sua elevação a íc one representativo do folclore maranhense. Ele fora um grande 
mestres 
da manifestação folclórica, e era referenciado como uma das maiores expressões do 
Tambor de Crioula. O Mestre não tornou os elementos de tradição da brincadeira em algo 
estático e rígido, pelo contrário, de maneira interessante mesclou as bases e os rituais da 
manifestação com os novos parâmetros estabelecidos pela indústria cultural. Mestre Felipe 
nasceu no município de São Vicente Férrer localizado na Baixada Maranhense em 06 de 
junho de 1924 e faleceu no Hospital Universitário Presidente Dutra em São Luís, no dia 18 
de julho de 2008. Todo o prestígio cultural do Mestre veio com o reconhecimento de seu 
notório saber popular sobre o Tambor de Crioula. Trata-se do que Chartier definiu por 
“representação como exibição de uma presença, como apresentação pública de algo ou de 
alguém” (CHARTIER, 1990, p. 20). A pesquisa tem como Objetivo Geral analisar o 
sotaque do Tambor de Crioula da Baixada Maranhense, em especial, do Mestre Felipe de 
Sibá que tem suas raízes no município de São Vicente Férrer. Além de identificar a 
representatividade do mestre e a política de apropriação cultural. E Específicos: fazer um 
levantamento histórico e bibliográfico sobre Mestre Felipe de Sibá, um dos maiores 
expoentes do Tambor de Crioula, identificar o sotaque do Tambor de Crioula de São 
Vicente Férrer tendo com referência o Mestre Felipe e seu grupo de Tambor e discutir a 
política de apropriação cultural desenvolvida pelo poder público. A sua Metodologia foi 
feita através da realização de entrevistas com membros de Tambores de Crioula da 
Baixada, de São Luís, estudiosos da área e pessoas próximas ao Mestre Felipe 
contemplando a História Oral. Análise de documentários, notícias de jornais e revistas que 
destacam a figura do Mestre Felipe, o sotaque da Baixada, e a política de apropriação 
cultural. Leitura de teóricos para fundamentação da pesquisa e aprofundamento dos 
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respectivos assuntos, dentre eles: Sérgio Ferretti (Tambor de Crioula), Roger Chartier 
(representatividade e apropriação), Michel Foucault (análise dos discursos) dentre outros, 
que possibilitaram a melhor compreensão dos nossos questionamentos. Temos como 
resultados no tópico O Mestre Felipe: Desde criança já brincava em cima dos tambores da 
casa de sua avó, sempre lembrava as festas realizadas por sua avó, respeitava os rituais de 
pagamento de promessas, e era visível sua devoção a São Benedito, o santo padroeiro da 
brincadeira. O Mestre “ainda muito jovem, já percorria os grotões da Baixada Maranhense 
tocando nas festas do interior de São Vicente” (PUNGADA DO TAMBOR, 2011, p.03). 
Mas foi aos doze anos segundo o próprio Mestre “que tocou Tambor Grande pela primeira 
vez em ‘Festa de Janta’, ou seja, uma grande festa de Tambor: ‘Botaram um banco para eu 
subir, me amararam de lado no tambor e eu toquei’” (CLIPPING CULTURAL, 2010, 
p.01). Mestre Felipe quando veio morar em São Luís não era mestre: “Quando eu vim 
embora pra cá pro Maranhão eu não era Mestre. Mestre era meu pai mais meus irmãos, 
mais eles morreram e me deixou e agora só Jesus Cristo pra me tirar esse nome, de Mestre 
Felipe”11, no entanto, já eram reconhecidas suas qualidades no canto e no toque pelos 
tamborzeiros do local. Por outro lado, deve-se atentar ao fato que ele era mais conhecido 
em São Vicente como patrão de bumba-boi: “No interior do Estado Seu Felipe era 
conhecido como patrão de bumba-boi. Ele era famoso como patrão de bumba-boi. Então 
assim pra Tambor de Crioula pelo que eu pude perceber, ele era frente aos antigos da 
época um tamborzeiro de destaque, mas ele não era o melhor porque não existia o melhor, 
existia as turmas” (SÉRGIO COSTA12, 2011). Já no tópico O Sotaque da Baixada é 
destacado que no sotaque do Mestre Felipe é utilizado três instrumentos ao invés dos 
quatro utilizados em outros grupos de tambor de São Luís, são eles: meião, crivador e 
tambor grande. O quarto instrumento a matraca, o mestre não usava e criticava sua 
utilização, não permitia de jeito nenhum que ela fosse utilizada no seu leão da faveira 
(denominação que gostava de dar ao tambor grande). A ausência da matraca é uma das 
principais características visíveis do seu sotaque. Já que é difícil aos que não são grandes 
conhecedores da arte crioula notar diferenças no ritmo, canto e dança da manifestação. 
Maria Oliveira esclarece que as matracas são duas varetas de madeiras, “que servem para 
tocar na parte traseira do tambor grande, executada por um tocador que fica ‘agachado’ 
atrás deste tambor. Essas matracas fazem a sincronia do ritmo do tambor, produzindo 
interessantes variações de acompanhamento” (OLIVEIRA, 1997, p.24). Mestre Anivó, 
outro grade mestre de Tambor enfatiza que: A matraca é o seguinte, a gente toca sem ela, 
mais é uma coisa desconsolada; até os brincantes não têm aquela animação. Mas na hora 
que eu bato a matraca, ou qualquer uma pessoa que sabe bater ela, elas se animam, dá um 
som legal a matraca. Ela é do tambor, ela anima (MESTRE ANIVÔ apud 
OLIVEIRA,1197, p.24 ). Para Mestre Felipe “matraca era pra bumba-boi”, ela depositava 
toda animação no canto e no toque dos tambores, a ausência da matraca em seu tambor era 
umaquestão sonora. Isso exigia muito de quem cantava e de quem tocava, pois eles é que 
tinham que animar os brincantes o som da matraca ás vezes cobre o som dos tambores, e 
isso pode encobrir o timbre dos outros instrumentos. Já que para Oliveira “as matracas dão 
maior animação às brincantes, podendo dizer: as matracas dão uma ênfase no tambor” 
(OLIVEIRA, 1997, p.25). Para o Mestre Felipe o ritmo, o canto e o toque é que dão toda 
essa ênfase e alegria a brincadeira. Por fim na Política de Apropriação Cultural 
destacasse que foi perceptível nos periódicos (jornais) a injeção de investimentos 
financeiros pelos órgãos públicos e privados com a finalidade de beneficiarem as 
manifestações populares eao mesmo tempo a si próprios estabelecendo assim a política de 
apropriação cultural como via de mão dupla. Está seria o fenômeno das apropriações 
culturais, onde a priori, há um choque entre os dois elementos, para no final haver a 
composição de um elemento novo com características de ambos os elementos que se 
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encontraram. De fato essa discussão é instigante, e pretendemos aprofundá-la através do 
pensamento do teórico francês Roger Chartier que utiliza a vertente da apropriação como 
via de mão dupla. Este será um fatorde compreensão da assimilação e das inovações que 
atingirão as manifestações folclóricas. Temos como Conclusão que o Tambor de Crioula 
ao se constituir espetáculo passa a fazer parte da Indústria Cultural e começa a ser 
veiculado nos meios de comunicação de massa, absorvendo novas características que 
contribuem para a divulgação, valorização e reconhecimento da manifestação diante da 
sociedade. Por outro lado este mesmo fator torna-se um catalisador da perda de elementos 
sagrados e ritualísticos que são peculiares a manifestação. Esses elementos compõem o 
universo representativo do ritual e cada dia vem se esfacelando com a aplicação da política 
de apropriação cultural. Temos que tomar ciência da importância dessas práticas 
ritualísticas para a própria manutenção da brincadeira. Essas práticas permitem a ligação 
com o plano divino, sem elas desaparece o sentido e a função da prática religiosa da 
manifestação. É nesse momento que ocorre a quebra do real sentido da manifestação, já 
que sai do seu sentido ritualístico e sagrado para atender a demanda da espetacularização 
da produção de um discurso que é ao “mesmo tempo controlado, selecionado, organizado e 
redistribuído por um certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus 
poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 
materialidade” (FOUCAULT, 2004, p. 8-9). 
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GRANDE IMPRENSA NACIONAL E OS EMBATES EM TORNO DA 
CONSOLIDAÇÃO DO NEOLIBERALISMO NO BRASIL (1989) 
 
Orientanda: Mariana da Sulidade - bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmica do Curso de História Licenciatura – CECEN/UEMA 
 
Orientadora: Monica Piccolo Almeida 
Prof.ª Dra. do Departamento História e Geografia CECEN/UEMA 
 
Esta pesquisa foi desenvolvida através de análises de editorias de jornais de circulação 
nacional (Folha de São Paulo e Jornal do Brasil) e o jornal maranhense (O Imparcial). 
Acompanhada pela discussão teórica de embasamento conceitual do trabalho. É marco 
temporal da pesquisa o ano 1989, momento da primeira eleição presidencial direta após o 
período de ditadura civil-militar. Este momento foi contraposto dois projetos distintos 
enfrentaram-se ao longo da campanha eleitoral: aquele apresentado por Fernando Collor e 
o defendido por Luís Inácio Lula da Silva. O presente trabalho investigará o 
posicionamento de jornais (a nível estadual e nacional) diante de ambas as propostas 
políticas. O relatório final aqui apresentado presume-se, expõe um balanço das atividades 
exercidas durante o período da pesquisa “Grande Imprensa Nacional e os Embates em 
torno da consolidação do Neoliberalismo no Brasil (1989).” do curso de História sob a 
orientação da Prof.ª Dra. Monica Piccolo Almeida. É de total importância justificar 
algumas mudanças que ocorreram no decorrer da pesquisa, lembrando que toda e qualquer 
mudança na pesquisa foi decidida com a orientação da professora. A pesquisa sofreu 
algumas mudanças, por isso é necessário esclarece-las. Primeira justificativa é a troca dos 
editoriais do jornal O Globo pelo Jornal do Brasil. Essa decisão foi tomada mediante 
algumas limitações que sofremos no contato com o jornal O Globo, pois este não se 
encontra on-line, gerando muita dificuldade para analisá-lo. Outra decisão que foi tomada 
no decorrer da pesquisa foi não ter trabalhado com o jornal de circulação local (O Estado 
do Maranhão) que se encontra disponível na Biblioteca Benedito Leite do Estado do 
Maranhão - Seção de Jornais Periódicos. Justificamos esta decisão por motivos de tempo, e 
principalmente porque este jornal foi posto para analise no segundo ano da bolsa, por isso 
optamos por não trabalha-lo neste momento. A bolsista tomou contato nos primeiros meses 
de pesquisa com um conjunto de referenciais teóricos construídos por Antônio Gramsci 
acerca do papel desempenhado pela imprensa como “aparelho privado de hegemonia”. A 
imprensa, assim, é caracterizada pelo intelectual italiano como uma das mais importantes 
“casamatas do capitalismo”. O cenário eleitoral apresentado converge como uma série de 
discussões a respeito das possibilidades, ou não, do cumprimento da Agenda Neoliberal, 
esta se apresenta como alternativa de recuperação política do país pós-ditadura civil-
militar. O ano de 1989, além de reinaugurar o processo de democracia nacional, também 
acalora os debates acerca dos modelos de crescimento do Brasil. Portanto, o ano de 1989, 
que se configurou a retomada do processo democrático no Brasil interrompido pelo Golpe 
civil-militar de 1964, torna-se um ano estratégico, devido as eleições presidenciais para o 
desenrolar das escolhas políticas e econômicas da Nova República. Diante destas 
profundas mudanças nacionais, em processo de integração do país a uma nova fase do 
capital internacional, a imprensa aqui estudada, é considerada, segundo Gramsci como 
casamata do capitalismo. A escolha dos editoriais como corpus da análise não é aleatória, 
entendemos que o editorial representa, entre as diversas seções do jornal, aquela em que se 
manifestam, com maior clareza determinadas posturas ideológicas adotadas pelo jornal. A 
análise dos editoriais é importante pelo que significam no jornal, emitindo a opinião do 
jornal. O texto é opinativo, com o cuidado de ser escrito de maneira impessoal, preocupado 
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com os assuntos relevantes. A análise do editorial é de fundamental importância para 
identificarmos o que pensa cada veículo de comunicação. Segue abaixo uma Tabela com 
alguns dos títulos de editoriais analisados. 
 

 
A escolha de editoriais como corpus da análise não é aleatória, entendemos que o editorial 
representa, entre as diversas seções do jornal, aquela em que se manifestam, com maior 
clareza determinadas posturas ideológicas do jornal, e é exatamente ali que podemos 
identificar os interesses do jornal. Tomar o jornal como fonte não significa pensá-lo como 
receptáculo de verdades, ao contrário, o que se propõe é pensá-lo a parti de suas 
parcialidades.  Para identificar a tendência do jornal buscamos trabalhar com a teoria de 
hegemonia em Gramsci. A concepção de hegemonia em Gramsci nos faz pensar sobre o 
exercício de dominação de uma classe sobre a outra não apenas através da força, mas 
fundamentalmente pela persuasão. 
 
Palavras-chave: Governo Collor - Imprensa – Eleição. 
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 Jornal Folha de São Paulo 
13/01/1989 “O imperativo da privatização” 
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03/10/1989 “Demagogia Petista” 
03/12/1989 “Terror Esquerdista” 
14/12/1989 “Alucinação Totalitária” 
 
Tabela – Sistematização de alguns editoriais selecionados para 
analise: Folha de São Paulo, Jornal do Brasil e O Imparcial. 
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A FORMAÇÃO DA ELITE POLÍTICA NA CAPITANIA DO MARANHÃO E OS 
SERVIÇOS DA CONQUISTA, SÉCULO XVII 
 
Orientando: Walker Crysthian de Sousa Lima - bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmico do curso de história — DHG/UEMA 
 
Orientador: Helidacy Maria Muniz Corrêa 
Profª Drª da Universidade Estadual Maranhão 
 
A Formação da elite política na capitania do Maranhão e os serviços da conquista, século 
XVII é o tema de nossa pesquisa que se propôs a investigar as elites políticas da capitania 
do Maranhão, a partir dos documentos avulsos digitalizados do  Arquivo Histórico 
Ultramarino(AHU) e dos livros de Acórdãos da Câmara de São Luís referentes ao mesmo 
período. A investigação nesta etapa se concentrou nos estudos bibliográficos dos aspectos 
conjunturais do antigo regime e das especificidades locais a partir da recente produção 
historiográfica sobre as elites na America portuguesa e, em especial, o Maranhão. Também 
foram realizados os primeiros levantamentos e sistematização de dados relativos aos 
serviços prestados pela elite local. Do ponto de vista metodológico, a investigação iniciou 
com um levantamento bibliográfico a respeito da conjuntura luso imperial no século XVII, 
em seguida procedeu-se ao levantamento historiográfico sobre a conjuntura do Brasil e do 
Maranhão seiscentista. Com base nessa seleção foram realizadas leituras e discussão de 
textos relativos ao império português no ultramar e sobre as “elites da terra” na colônia. 
Tais estudos foram realizados durante as reuniões do grupo de estudos MAREGRAM, 
vinculado ao Centro de Documentação e Pesquisa sobre o Maranhão e Grão-Pará, 
cadastrado no CNPq. Concomitantemente, foi realizada a seleção do corpus documental. 
No que tange o aspecto historiográfico, investigações realizadas no âmbito da recente 
historiografia portuguesa como as encabeçadas por Antonio Manuel Hespanha foram de 
suma importância para um novo olhar sobre o Brasil Colonial, abrindo novas 
possibilidades de investigação aos pesquisadores brasileiros especializados em colônia. A 
historia do Brasil Colonial tinha como principal baliza teórica explicativa, os trabalhos 
econômicos que buscavam entender o país como um todo e sobre o viés do binômio 
metrópole versus colônia. Nessa acepção o Brasil seria apenas um entreposto de 
abastecimento periférico para os lusos. A colônia era marcada principalmente pelo caos 
administrativo em que pessoas não tão nobres chegaram a altos cargos no âmbito local. 
Autores como Maria Fernanda Bicalho, João Fragoso e Maria de Fátima Gouvêa 
observaram que a economia das mercês, um tipo de resignificação e renomeação da 
economia moral do “dom” de Hespanha. explicada como a tríade “dar, receber e retribuir”, 
foi de extrema importância para se pensar o Brasil, pois nas Conquistas ex-soldados e 
pessoas de extratos sociais não nobres começaram a ganhar cargos e ofícios, como forma 
de remuneração, chegando assim a postos então improváveis em terras lusas. Houve, 
portanto, nas coloniais uma ampliação do conceito de nobreza, para que estes novos 
“nobres” fossem inseridos no jogo político das Conquistas empreendidas pelo Império 
Português. Para Hespanha foi nesse momento em que a aproximação entre a esfera publica 
e privada se tornou mais intensa em Portugal, sendo esse fator predominante nas relações 
de poder existentes entre reis e súditos na monarquia lusa (uma monarquia 
corporativa).Para assegurar a posse da conquista do Maranhão com o intuito de defender, 
fortificar e impulsionar a colonização na região, foi fundada em 1619, a Câmara de São 
Luís e, em 1621 a criação do Estado do Maranhão e Grão –Pará,  território compreendido  
entre os atuais estados do Ceará até a Amazônia Legal. Tal região se tornou fundamental 
para as duas coroas por serem divisas entre o vice-reino do Peru e o Estado do Brasil. O 
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ato de se instalara câmara em São Luís, alem de significar uma ligação com a monarquia 
lusa, foi um importante instrumento de conservação da terra, uma vez que a organização da 
vida conselhia implicava na instalação de um aparato administrativo, judiciário e tributário 
que se voltava para a consolidação da conquista e domínio do território. Dos órgãos 
existentes nas colônias, as câmaras municipais se tornaram o principal elo entre metrópole 
e suas possessões por ser constituição de membros dos “principais da terra” que viviam e 
trabalhavam nas terras lusas na colônia. Para os moradores da terra, ter um oficio e ser 
membro da câmara municipal de São Luís era o principal meio de obtenção do status de 
nobreza, pertencer a um grupo de privilegiados e se distinguir socialmente. Segundo as 
Ordenações Filipinas, principal ordenamento da época, somente aqueles considerados 
“melhores da terra” poderiam participar de tal instituição. No Maranhão, participar ou ser 
descendente daqueles que conquistaram a região com a expulsão de franceses e holandeses 
foi o principal meio de recebimento de benesses e mercês que atribuíam o status de nobres 
da terra. Em Portugal, no século XVII, segundo Nuno Monteiro, o status de nobreza 
passou por suscetíveis e cruciais mudanças. Ao lado de conceito como  o de nobreza e 
clero, Doutrina Jurídica criou um “estado do meio” que não era uma nobreza 
tradicionalmente titulada originaria do medievo, mais também não era o povo 
propriamente mecânico. Forjava-se assim o conceito de “nobreza civil ou política”. No 
Maranhão, ao participarem da expulsão das forças estrangeiras que tomaram posse, em 
1612(franceses) e 1640 (holandeses), da região, os moradores recorreram à economia das 
mercês, com o intuito de serem agraciados, aumentarem seu cabedal político e econômico 
e ainda ascenderem ao status  de “nobres da terra”, principalmente com cargos da câmara 
de São Luís ou outras instituições de cunho administrativo ou militar, no Maranhão, 
Arlindyane dos A. Santos, afirma que existiu uma forma de resignificação no conceito de 
nobreza, se relacionando agora principalmente com a participação nos serviços e nos 
cargos camararios, além é claro dos serviços militares. Portanto nesta pesquisa tem sido 
essencial o dialogo com a recente historiografia portuguesa e nacional. Por meio de todo 
este arcabouço teórico, podemos iniciar a compreensão sobre as teias políticas que 
enredavam as praticas das elites que compunham o Maranhão durante o século XVII. 
Circunscrita ao universo do Antigo Regime acima exposto, as elites políticas do Maranhão 
elaboraram formas e vínculos para se manterem conectadas ao poder do centro 
administrativo de Lisboa. Nesta primeira etapa da pesquisa começamos a localizar alguns 
desses vínculos manifestados nos pedidos de mercês feitos pela primeira elite da terra na 
capitania do Maranhão. 
 
Palavras-chave: Elite. Política. Maranhão. 
 
REFERÊNCIAS 
 
BICALHO, Maria Fernanda Baptista. As câmaras ultramarinas e o governo do império. In: 
FRAGOSO, João, BICALHO, Maria Fernanda Baptista & GOUVÊA, Maria de Fátima 
(orgs.) O Antigo Regime nos Trópicos: a dinâmica imperial portuguesa séculos XVI-
XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Ocidental, 2001, p. 189-221.  
 
CHAMBOULEYRON, Rafael. Povoamento, ocupação e agricultura na Amazônia 
colonial (1640-1760). Belém: ed. Açaí/PPGH-UFPA/Centro de memória da Amazônia 
(UFPA), 2010. 
 
CORRÊA, Helidacy Maria Muniz. “Para o aumento da conquista e bom governo dos 
moradores”: o papel da câmara de São Luís na conquista, defesa e organização do 



429 
 

território do Maranhão (1615-1668). Tese de doutorado defendida na Universidade Federal 
Fluminense. 2011. 
 
ENES, Thiago. De como administrar cidades e Governar impérios: Almotaçarias 
portuguesa, o minério e o Poder (1745-1808). Dissertação apresentada ao programa de pós-
graduação da Universidade Federal Fluminense, 2010. p:136-207. 
 
HESPANHA, António Manuel; XAVIER, Ângela Barreto. A representação da sociedade e 
do poder. In: HESPANHA, António Manuel. (Coord.) História de Portugal: O Antigo 
Regime (1620-1807). Lisboa: Circulo de Leitores, vol. 4, 1993. 
 
SANTOS, Arlindyane dos Anjos. “Gente nobre da gorvernança”: (re) invenção da 
nobreza no Maranhão Seiscentista 1675-1695. Monografia de Graduação. Curso de 
História (UEMA). São Luís, 2009.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



430 
 

O APÓSTOLO PAULO E A EXPANSÃO DO CRISTIANISMO PELO 
MEDITERRÂNEO: INTERAÇÕES CULTURAIS, MAGIA E POLÍTICA NO 
SÉCULO I d.C 
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Este projeto visa analisar através do viés da história as relações politico-culturais que 
teceram o movimento cristão no inicio do século I focando na atuação do apóstolo Paulo. 
Esse movimento é marcado essencialmente pela sua heterogeneidade, coexistindo dentro 
do mesmo, diversas formas de concebimento sobre como deveria ser manifestada sua 
esfera de atuação na região do Mediterrâneo, até então dominada pelo império romano. 
Com isso, faz-se necessário explicar que experiências religiosas são sempre plurais, com 
seus eixos formativos mostrando-se amplo demais para analisá-los em linhas fechadas, 
como certo e errado, ortodoxo e heterodoxo, sendo mais coerente tratarmos esses 
movimentos como “cristianismos”. (CHEVITARESE, 2011). A inclusão do movimento 
em um ambiente dominado por aspectos políticos e culturais do império romano não deve 
ser tratado somente através do âmbito religioso, mas também pelo plano político, de forma 
que nos ofereça uma leitura mais ampla deste segmento social. Contudo, no decorrer da 
história, o contexto politico-cultural do movimento cristão foi sofrendo um rápido processo 
de obscurecimento desses fatores, muito por conta das ações de grupos distintos no interior 
do movimento que eram favoráveis a uma maior aproximação com as estruturas sociais 
romanas. Soma-se á isso também, a separação entre Estado e Igreja ocorrido no século 
XVIII em que ambas se comprometeram em não atuar em suas esferas de atuação, o que 
“calou” os elementos políticos, sociais, culturais e econômicos com as quais a bíblia tem 
relação na elaboração de estudos literários cristãos. Pretende-se com essa pesquisa realizar 
uma leitura mais ampla dos tipos de  cristianismos do século I, sobretudo focando na figura 
do apostolo Paulo, despersonalizando assim, a imagem de um homem focado apenas nas 
questões do espírito, percebendo assim, as formas como o mesmo estabelece uma nova 
cultura política em contraponto ao império romano nas suas áreas de atuação. A pesquisa 
sobre a temática começa a ser desenvolvida com leituras básicas sobre o contexto sócio-
cultural da antiguidade no século I que tratam sobre a questão, mas de fundamental 
importância para a compreensão da mesma. Posteriormente, a mesma constituiu-se da 
análise das fontes secundárias e primarias e, desta forma, no levantamento dos dados 
relevantes ao desenvolvimento da pesquisa. O Novo Testamento é a fonte primária para a 
introdução ao estudo sobre o Cristianismo primitivo. Sobre ele convém ressaltar a 
pluralidade de projetos históricos e teológicos escritos nessa seção bíblica, assim como a 
sua ambigüidade referente a coerência textual entre um autor e outro, e ate mesmo sobre o 
mesmo autor, no caso de Paulo, como veremos posteriormente. Porém, os documentos 
escritos mais antigos e preservados do Novo Testamento não são os materiais sobre Jesus 
de Nazaré e sim sobre o apóstolo Paulo. Este produz toda a sua obra escrita nos anos que 
vão de 50 do século I até aproximadamente o ano 90. Suas cartas são a fonte mais antiga e 
mais direta para o estudo do desenvolvimento das primeiras comunidades cristãs. Diferem-
se dos evangelhos por serem instrumentos de política eclesiástica e não uma forma para 
comunicar verdades religiosas, o seu objetivo primordial é, portanto, promover a 
organização continua e a manutenção das comunidades cristãs formadas por ele. A Paulo é 
atribuído a autoria de 13 cartas do Novo Testamento. Contudo, pela crítica literária 
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constatamos que somente 6 correspondem a sua linha teleológica,estilo de escrita e 
direcionamento ás comunidades ás quais fundou, sendo a realização desta pesquisa 
concentrada nas análises das cartas paulinas ( como 1 e 2 aos Coríntios e a carta aos 
Romanos) e pseudopaulinas ( 1 e 2 á Timóteo). Durante a referida pesquisa constatamos 
como o apóstolo Paulo através da mensagem cristã começa a desenvolver um projeto 
contra imperial ao projeto romano, projeto este de total ruptura com as estruturas sócio-
culturais romanas. A fundação de comunidades, chamadas de Ekklêsias (HORSLEY, 
2004) é um ponto chave para entendermos tal ação do apóstolo, pois através dessas 
organizações serão desenvolvidas estratégias e institucionalizações de comportamentos que 
diferiam das práticas políticas e culturais cotidianas do império romano. A contínua 
formação dessas Ekklêsias nas diversas cidades por onde Paulo passava constituía também 
após seu estabelecimento, um objeto de disputa por autoridade na medida em que vários 
lideres locais diferiam da forma como deveria ser praticado o cristianismo em cidade 
diversas, como por exemplo, na cidade de Corinto, Éfeso e Roma. Isso fica claro na carta 
aos 1 Coríntios 1:12-13 em que Paulo entra em conflito com diversos líderes. Isso nos 
mostra que a base cultural associado ao contexto político local de cada comunidade foi 
decisiva para a institucionalização ou não de determinados tipos de cristianismos no 
mundo mediterrâneo no que concerne á participação política (com o regime de patronato 
romano), e a participação ou não de mulheres líderes nas Ekklêsias. Portanto, almeja-se 
com esta pesquisa ampliar de forma considerável a percepção daquilo que hoje pensamos 
como cristianismo. Entender que este movimento na sua fase primitiva foi caracterizado 
por sua pluralidade de concepções será viável para respondermos questões da atualidade no 
que concerne a diversas práticas, como o relacionamento desta com outras esferas sociais 
como a política e a cultura. As cartas também clarificam os rituais e crenças, as normas de 
comportamento, admoestações, preceitos que Paulo formulara. Entrementes, suas 
concepções não representam a totalidade dos pensamentos cristãos do século I. Ao 
contrário, as cartas nos dão indicio de outras idéias que perpassavam as comunidades, a 
partir das contestações impostas, as quais Paulo procura responder. A organização das 
comunidades não foi simplesmente alicerçada na fé, uma leitura estruturada neste aspecto 
nos fornece uma compreensão não global da realidade da igreja primitiva, pois não leva em 
consideração a correlação entre crenças, estruturas sociais e contexto histórico. Ainda no 
aspecto cultural, é importante ressaltar a postura das mulheres nas assembléias, o que é 
discutida nas cartas. Paulo permitia que as mulheres exercessem o ministério nas igrejas 
em igualdade de condições com os homens. Reconhecia seus dons como vindos do Espírito 
Santo, os quais não contestava como forma de participação nas assembleias. No entanto, 
levando em consideração o ambiente pelo qual circulava, seria surpreendente que não 
houvesse surgido movimentos de contestação entre os membros que, ate então, não tinham 
se dado conta do quanto Paulo era "subversivo". Em 1 Cor 11:11-12 por exemplo, ele 
ressalta que homens e mulheres são iguais, posto que a mulher foi tirada do Homem. Esse 
versículo é uma defesa da completa igualdade das mulheres no novo testamento. Nesse 
contexto, 1 e 2 Timóteo tratadas teologicamente como cartas pastorais, mas que não foram 
escritas por Paulo, deixa transparecer as tensões violentas presentes quanto a questão da 
participação feminina nas assembleias, conservando as mulheres  em um lugar de 
submissão ao homem. Assim sendo, a igualdade paulina foi negada pela desigualdade pós-
paulina naquela sociedade. Podemos pensar essa a pseudo-epígrafes de 1 e 2 Timóteo 
como uma reação aos ordenamentos politico-religiosos de Paulo e como uma forma de 
institucionalizar um determinado tipo de cristianismo por meio da desqualificação do 
discurso. A não participação feminina traria benefícios a quem e porque, levando em 
consideração a aproximação de outros lideres das assembléias do regime de patronato 
romano após a morte de Paulo. Deve-se lembrar o caráter extremamente patriarcal daquela 
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sociedade, na qual somente as mulheres abastadas financeiramente possuíam transito para 
também se legitimarem em determinados espaços. Todas essas indagações sugerem que o 
discurso paulino ainda estava sendo construído e reconstruído mediante cada resposta dada 
pelo apostolo aos conflitos que surgiam.  
 
Palavras – Chave: Cristianismos – Paulo – Império Romano. 
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A MULHER ESCRAVA NO MARANHÃO OITOCENTISTA: cotidiano e resistência 
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A pesquisa “A Mulher Escrava no Maranhão Oitocentista: cotidiano e resistência” está 
inserida no projeto “Mulher e Escravidão no Maranhão Oitocentista”, cujo objetivoé 
analisar a vivência de mulheres cativas e suas formas de resistências dentro do contexto da 
sociedade escravista maranhense no século XIX. Para isso, avaliamos estas mulheres 
escravas nos aspectos étnico, social e de gênero, mostrando o lado humano das mulheres 
escravas na luta pela resistência à coisificação. Estas mulheres no cotidiano eram 
exploradas como amas de leite, trabalhavam nas ruas da cidade como negras de ganho e 
realizavam todas as atividades domésticas, tendo que conviver com o abuso sexual dos 
seus senhores ou mesmo com a prática forçada da prostituição em alguns casos. As 
mulheres escravas lutavam como podiam utilizando algumas práticas de resistência como o 
suicídio, aborto e infanticídios, em algumas situações a própria sedução. O diferencial do 
gênero no tocante a exploração do trabalho escravo deve ser mais bem avaliado, haja vistaa 
existência de serviços que eram de predomínio exclusivo das mulheres escravas,que em 
alguns casos estava localizado dentro do âmbito familiar. Porém, vale destacar a respeito 
nesses trabalhos restritos ao âmbito doméstico o maior favorecimento do desenvolvimento 
de relações de concubinatos dos senhores e suas cativas, levantando o questionamento da 
possibilidade das escravas utilizarem sua sexualidade para conseguirem alguns privilégios 
dos seus senhores. Para historiadora Antonia da Silva Mota (2004), as relações de 
concubinatos entre senhor e escravas podiam se constituir em laços afetivos. Porém, alerta 
para possibilidade destes laços serem relações de interesses por parte das cativas, como 
forma de conseguirem proteção contra os maus tratos, portanto, uma tática de resistência e 
sobrevivência dessas mulheres cativas às condições que o sistema escravista impunha. O 
historiador Josenildo de Jesus Pereira (2001) analisa justamente esta perspectiva de 
interpretação da condição social do escravo, que não pode ser vista nem como vítima ou 
tão somente rebelde, mas sim verificar como os escravos promoviam suas próprias táticas e 
estratégias para sobreviver. Segundo Josenildo de Jesus Pereira (2001, p. 180), os escravos 
criaram meios de integração no mundo da escravidão, todavia, alerta ainda que este 
posicionamento não levou a um caráter menos violento expresso pela condições 
subumanas imposta aos escravos, mas “dependendo das circunstâncias em que se podia se 
encontrar, tomou atitudes que negam a sua coisificação pretendida e, por isso, aquela parte 
pôde configurar espaços de barganha demarcando territórios próprios”.Outra questão 
apontada por Josenildo Pereira, diz respeito às diferenças das práticas utilizadas pelos 
escravos no sistema escravistas no campo e na cidade.No meio rural as condições de 
trabalho e tratamento para com os escravos eram bem rígidas, apesar de alguns 
escravizados receberem parcelas de terras dos seus donos para plantarem quando 
terminassem sua jornada de trabalho, que já era penosa. O autor ressalta ainda que às vezes 
algumas amas de leite dos filhos de fazendeiros eram alforriadas, isto ocorria devido ao 
bom comportamento das mesmas no seio das famílias na qual trabalhavam. Já com relação 
ao meio urbano, os escravizados homens e mulheres eram explorados como escravos de 
ganho ou de aluguel. Essa categoria de escravos transitava pela capital da província do 
Maranhão, morando em cortiços ou em senzalas dos casarões (compartimentos pequenos 
localizados na parte inferior dos casarões). Diante da não vigilância dos feitores e dos seus 
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senhores, os escravos puderam garantir mais espaços de autonomia e liberdade (PEREIRA, 
2001). Quanto às formas de resistência, Josenildo Pereira (2001) destaca a forma particular 
da mulher escrava na prática do suicídio motivado pelo amor materno, que provavelmente 
eram separadas de seus filhos para amamentarem os herdeiros dos seus donos, tendo ainda 
a questão dos escravos não aceitarem as transações comercias que separavam casais com 
ou sem filhos e a captura do escravo fugido, também levando a prática do suicídio. 
Segundo Cristiane Jacinto (2008) o meio urbano favoreceu de certo modo o 
desenvolvimento de relacionamento entre sujeitos escravizados. Contudo, a pesquisadora 
constatou que as famílias escravas não eram necessariamente compostas unicamente por 
escravizados, pois seus integrantes tinham condições jurídicas distintas, havendo assim 
libertos e escravos na mesma família. A família escrava geralmente era formada apenas 
pela cativa e sua prole, juntamente com os padrinhos e parentes próximos como as avós. 
Estes filhos das cativas na maioria das vezes eram frutos de enlaces consensuais entre os 
sujeitos escravizados. Por conseguinte, a relevância da mulher escrava na constituição do 
grupo familiar tinha um peso grande, pois eram elas que ficavam responsáveis em 
transmitir os valores e aspectos culturais das nações africanas de origem para seus filhos. 
Mesmo porque o papel do homem como agente permanente na vida dos filhos se dava de 
forma rara. Jacinto (2008, p. 122) aponta que “o homem escravo por causa do valor 
econômico estava mais sujeito a venda do que as mulheres”. Estas mulheres cativas ou 
livres pobres no seu cotidiano de trabalho exerciam várias atividades como lavadeiras, 
cozinheiras, tabuleiras (mulheres cativas ou libertas que vendiam gêneros alimentícios em 
tabuleiros pelas ruas), ama-de-leite, mucama. Dessa forma, não se enquadravam no modelo 
burguês “restrito ao lar” de mulher de família difundido na época, todavia, as mesmas 
tiveram atuação intensa na dinâmica da cidade. Constatamos que sua condição jurídica de 
escravos não impediu esses sujeitos de lutar contra o jugo da coisificação e consequente 
exploração da escravidão, de modo que esta pesquisa enfoca os aspectos de resistências e o 
cotidiano dos sujeitos escravizados, com destaque para “mulher escrava” como forma de 
mostrar suas lutas contra a escravidão. De modo geral, a pesquisa tenta elucidar a vivências 
das mulheres escravas na sociedade maranhense oitocentista e os mecanismos de 
resistência de que dispunham para isso. As mulheres escravas dentro do sistema escravista 
foram relegadas a uma posição secundária diante dos escravos masculinos. Todavia, as 
fontes analisadas sobre a mulher escrava no Maranhão Oitocentista, tais como jornais, 
passaportes, testamentos, documentos de polícia, literatura, nos fez perceber o grande 
indício da participação efetiva das mulheres escravas na sociedade maranhense. As partes 
de policias e os ofícios analisados nos demonstraram a situação de riscos que as mulheres 
escravas e livres pobres estavam sujeitas dentro de uma sociedade patriarcal e escravista. 
Ademais dentro do sistema escravista havia alusão à probabilidade das cativas fugirem 
serem menores. Talvez por causa destas mulheres não conseguirem deixar seus filhos para 
trás e também por estarem mais desamparadas nas ruas sujeitas as agressões e abusos 
sexuais. Em suma, neste primeiro ano de pesquisa sobre “A Mulher Escrava no Maranhão 
Oitocentista: cotidiano e resistência” se buscou analisar a vivência diária das cativas e 
mecanismos e táticas de resistências utilizadas por elas para sobreviver dentro do sistema 
escravista. Na tentativa de elucidar as experiências de vida das mulheres escravas se 
buscou na historiografia e fontes variadas que tratavam da escravidão, destacando em 
particular a condição da mulher escrava no Maranhão do século XIX. No testamento de 
Catharina Rosa Ferreira de Jesus, mais conhecida como Catarina Mina, beneficiou como 
herdeiros de sua fortuna constituída por dinheiro, ouro, prata e moradias, sua escrava 
Catharina e seu filho Alexandre. No seu testamento percebermos dados peculiares de sua 
vida. Ela se declarava de nação mina e se dizia cristã apostólica romana, teve um filho 
chamado Pedro, falecido e sepultado no jazido da Igreja de Santo Antônio em São Luís, 
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onde a mesma foi enterrada. As ocorrências policiais dos jornais indicaram que os delitos 
de vadiagem, furtos, fugas e rebeliões cometidas pelos escravos tinham a participação 
efetiva das cativas. No tocante a mulher escrava para fugir do trabalho Mott (1991, p. 30) 
destaca que “algumas escravas tomavam chá de café que provocava inchaço no corpo todo, 
o que fazia com fossem dispensadas do serviço até que o inchaço desaparecesse”.  Já nos 
anúncios dos jornais era promovida a comercialização das escravas, cujos proprietários 
especificavam as qualidades domésticas das cativas. As atividades como de cozinheiras, 
engomadeiras, lavadeiras, negras do tabuleiro e amas de leite, eram apontadas para melhor 
negociá-las.De fato, o cotidiano dessas mulheres era sofrido e duro, onde as tensões 
psicológicas e a exploração dos seus corpos não tinham limites para se manifestar. 
Todavia, vale ressaltar que era a exploração da atividade como ama de leite que atingia 
mais fortemente as cativas, pois levava a separação delas dos seus filhos. Contudo, as 
cativas não aceitavam passivamente esta separação, utilizando todos os meios legais ou 
costumeiros para manter seus filhos junto de si. No geral percebemos nos anúncios dos 
jornais analisados, o grande valor econômico que as mulheres escravas tinham no mercado 
escravista de São Luís na segunda metade do século XIX. Os passaportes analisados sobre 
os Guias de Viagens dos Escravos Expedidas pelas Secretarias de Polícia de Diferentes 
Províncias (1859-1889) evidenciaram que se fazia “cumprir” a Lei do Ventre Livre de 
1871, no aspecto referente ao fato dos ingênuos acompanharem as cativas nas viagens. Nos 
passaportes podemos obter informações importantes sobre as mulheres escravas, como a 
idade, o lugar onde foram matriculadas, quem era seus proprietários e se tinham filhos. 
Portanto, os resultados dessa pesquisa apontam para um novo olhar sobre a mulher 
escrava, buscando sempre destacar seu protagonismo como sujeito histórico. 
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No final do século XIX e início do século XX efetivou-se uma das lutas mais sangrentas no 
sertão maranhense. Este conflito político partidário ocorreu na cidade de Grajaú e atingiu 
regiões do Centro-Sul do Maranhão, norte de Goiás e Sul do Pará. Denominada 
primeiramente de Guerra do Léda, pelo historiador jornalista e geógrafo autodidata, João 
Parsondas de Carvalho, esta foi vastamente manchete de importantes periódicos do 
Maranhão e do Rio de Janeiro. No primeiro foi noticiado pelos jornais a Pacotilha (São 
Luís), Jornal O Norte (Barra do Corda), Jornal  O Lábaro ( Caxias) e no Rio de Janeiro foi 
divulgado pelo Jornal do Brasil, depois do conflito armado. Por meio do corpus 
documental que está sendo levantado e analisado, é possível identificar uma intensa 
insatisfação de algumas lideranças locais9na situação em que se encontrava o sertão. 
Políticos de São Luís queriam exercer o controle político e econômico da região, mas os 
sertanejos mantiveram-se contra esse domínio. Em Grajaú as facções partidárias entravam 
em desacordo constantemente e tinha como chefes dos dois partidos existentes10, o coronel 
Francisco de Araújo Costa11 e Jeferson da Costa Nunes12 contra Leão Rodrigues de 
Miranda Léda, o liberal Leão Léda, “risonho, de olhos aquilinos.” (ABRANCHES, 1993, 
p.102). Em torno desta guerra, objetivou-se ampliar e aprofundar a compreensão da 
natureza das relações políticas travadas entre o sertão e a capital, além de continuar a 
transcrição da documentação coligida na etapa anterior para mapeamento das questões 
norteadoras dos debates em torno do conflito; pesquisou-se relatórios dos Presidentes de 
Províncias referentes ao período estudado para mapear os temas relativos ao sertão no 
período da Guerra do Léda; investigou-se os jornais “O Lábaro”, “Correio do Sertão”,” O 
Norte”, “ O Federalista”, “ Diário do Maranhão” para fazer um contraponto entre os 
mesmos.  Estes documentos podem ser encontrados na Biblioteca Pública Benedito Leite e 
no Arquivo Público do Estado do Maranhão (APEM). É importante deixar claro que, a 
transição do Império para a República causou agitação no sertão maranhense e implantou 
na região um sentimento de independência contra a opressão e o despotismo do senador 
Benedito Leite. Enquanto na capital este momento acontecia de forma mais “cautelosa”, no 
sertão o movimento republicano ganhou força, formando grupos políticos em Grajaú, 
Barra do Corda, Caxias, Mirador e etc. “O centro propulsor dos ideais republicanos foi 
Barra do Corda, onde se concentrou a maior parte dos líderes. Aí se organizou, em 1888, o 
Clube Republicano” (CABRAL, 2008,p. 129). Esses novos clubes discutiam questões que 
envolviam o meio nacional e local, organizavam-se em rodas de estudos, debatiam 
problemáticas que norteavam a região do sertão e/ou suas relações com as demais 
localidades e manifestavam suas insatisfações. “A repercussão dessas manifestações 
chegaram a São Luís, onde os ideias republicanos não tiveram expressão (...) a nova ordem 
inaugurada, reforçou ainda mais o controle por parte do poder regional.” (CABRAL, 2008, 
p.130). Com a Proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889, implantou uma 
nova fase política nos sertões maranhenses. E isso se contrapõe a historiografia tradicional, 
que afirmava não existir um partido republicano no Maranhão, como defendeu Barbosa de 
                                                             
9 Lideranças locais de Grajaú, Barra do Corda, Caxias, Mirador e etc 
10 (Conservador e Liberal, após a República, o partido Federalista e Republicano) 
11 Piauiense, chefe do partido conservador de Grajaú e aliado do senador Benedito Pereira Leite, chefe político de São Luís. 
1212“Comerciante tenente viera a exercer mais tarde todos os cargos de projeção social no município e no Estado.” (NETO, 1979, p.186)  
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Godois (1904) que os republicanos do Maranhão eram pequeno número de pessoas “n’uma 
terra em que não passavam de uma dúzia e com escassa expressão política.”. A passagem 
do Império para a República incitou ainda mais os conflitos em Grajaú e agravou a Guerra 
do Léda, que tornou-se mais afinca com o  advento do novo regime e com o assassinato do 
promotor de justiça Estolano Eustáquio Polary, em 16 de agosto de 1898. “Na noite do 
delito achavam só na cidade de Grajaú 20 praças do batalhão de infantaria do Estado, sob 
as ordens do tenente coronel de polícia Fontenelle.” (Jornal O Norte, 1899, p.2). As lutas 
sangrentas ocorridas em Grajaú se propagaram para outras localidades sertanejas. Os 
periódicos que circularam na época, em defesa dos sertanejos, concitava o povo a lutar 
contra a política instaurada por Benedito Pereira Leite. Para os contrários “o governo do 
Estado era o fomentador da revolta e toda a responsabilidade recaia sobre Benedito Leite, 
que desejava ter a hegemonia do sertão” (VIVEIROS, 1960, p.196). Os conflitos entre as 
oposições políticas atingiam todos os campos. Os sertanejos, convencidos pelos liberais 
não aceitavam as medidas repressivas adotadas pelo governo, resistindo ao mandonismo da 
capital. As delegacias viviam cheias, por isso, as fugas e os arrombamentos aconteciam 
repetidamente, todos temiam permanecer naquela localidade, haja vista que qualquer 
atitude “suspeita” era vista por ambas as tropas como “ aliado” ou de Leão Léda, ou de 
Jeferson da Costa Nunes, este ligado ao senador Benedito Leite. As perseguições não 
cessavam e a população grajauense vivia temerosa em ocasião dos ataques, que ora atingia 
a cidade baixa e ora chegava à cidade alta. Os sertanejos seguidores do político Leão Léda 
não queriam a submissão do poder local ao poder centralizado em São Luís, e isso foi um 
dos elementos mais importantes para a explosão da guerra em Grajaú. O final do século 
XIX e início do século XX foi marcado por disputas políticas partidárias naquela 
localidade, deixando medo, tensão e violência nas regiões alcançadas pela disputa. 
Referindo-se a espacialidade geográfica, os jornais aqui citados deixam bem evidentes as 
localidades que sofreram influências dessa disputa que teve origem na antiga vila da 
Chapada13. A Guerra do Léda atingiu as localidades citadas devido a forte ligação política, 
econômica e cultural que o município de Grajaú estabeleceu com outras regiões sertanejas, 
no caso dos municípios goianos de Boa Vista, hoje Tocantinópolis, Porto Nacional, se 
abasteciam de sal na cidade maranhense, já Conceição do Araguaia, teve seu inicio no 
ciclo da castanha, muitos maranhenses (principalmente habitantes de Grajaú) para lá se 
deslocaram e fixaram residência. O próprio Leão Léda lá fixou residência e viveu seus 
últimos dias. E aqui destaco que um dos pontos mais surpreendentes dessa pesquisa, é 
perceber as articulações que os líderes sertanejos, representados pela figura de Leão Léda 
construíram para conseguir o apoio dos chefes políticos de outras localidades, com o 
objetivo tão somente de afrontar a política da capital, representado pelo senador e ex-
governador, Benedito Pereira Leite. 
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SÃO LUÍS DURANTE OS SÉCULOS XVII E XVIII: UM RESGATE DE SUAS 
IMAGENS E UM PANORAMA DA SUA HISTÓRIA 
 
Orientanda: Thallyne Rayane Barros CASTRO - bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo - CCT/UEMA 
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Ao longo dos seus 400 anos a cidade de São Luís do Maranhão construiu um grande 
acervo iconográfico muito variado e rico o qual, encontra-se espalhado pelos diversos 
acervos da cidade. Essa fonte de pesquisa contribui muito para o entendimento e 
visualização da história da cidade de São Luís. O trabalho aqui apresentado consiste em 
um aprofundamento de uma pesquisa maior intitulada “São Luís 400 anos: um resgate de 
suas imagens e um panorama da sua história”. Este trabalho tem por objetivo elaborar um 
documento que reúna as imagens mais representativas (mapas, gravuras, desenhos) 
fazendo um banco de dados e um panorama da história da cidade de São Luís ao longo dos 
séculos XVII e XVIII. Dessa forma, foram discorridos assuntos como: História Urbana; A 
importância da iconografia; A Herança Portuguesa e São Luís nos séculos XVII e XVIII. 
Para alcançar os objetivos propostos, utilizamos uma metodologia que contemplou 
pesquisas iconográficas e bibliográficas. Primeiramente iniciamos com uma revisão 
bibliográfica sobre o conceito de História Urbana (Lepetit, 2002) e sobre a Iconografia 
(Burke, 2004). Paralelamente iniciamos também olevantamento de fontes primárias e 
secundárias (iconográficas e bibliográficas) que nos revelaram imagens e registros sobre a 
história regional de São Luís, pesquisados em acervos particulares e públicos, como o 
Arquivo Público do Maranhão e a Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
UEMA. Dentre as fontes iconográficas destacamos os mapas contidos no CD-R “Imagens 
das vilas e cidades do Brasil colonial” de Nestor Goulart que mostram os mapas de São 
Luís ao longo dos dois séculos estudados. 
 

Figura 1- VRBS S. Ludovici In Maragnon. 
Fonte: CD ROM – Imagens de Vilas e Cidades do Brasil 
colonial (2000). 

 



441 
 

O século XVII correspondeu ao período de origem da cidade de São Luís, que se estrutura 
nesse momento em torno de três núcleos: a área do Forte, a Praia Grande e a área do 
Carmo. Sua forma urbana mostrava grande influência renascentista confirmada pela malha 
com suas ruas retas, quarteirões quadrados, e lotes uniformes, originando uma cidade 
bastante regular (ZENKNER, 2002). O século XVII deixa como legado o traçado urbano 
da cidade, elaborado pelo engenheiro militar português Francisco Frias de Mesquita. No 
século XVIII a população goza de pouca notoriedade. Mas com a criação da Companhia 
Geral do Grão-Pará e Maranhão que funcionou entre os anos de 1755 e 1777, a cidade se 
tornava um importante polo comercial, incentivada pelo Marquês de Pombal, então 
secretário de Estado em Portugal, e se “religava” assim ao próprio processo de 
colonização.  A partir 1780, a economia estava baseada principalmente na monocultura do 
algodão, e voltada especialmente para suprir o abastecimento das indústrias inglesas. São 
Luís passa por melhoramentos urbanos como a exemplo, da renovação do Largo do 
Palácio, e a Rua dos Remédios (atual Rua Rio Branco), construída em 1775, durante o 
governo de Joaquim de Melo e Póvoas. Concluímos que o Maranhão durante os séculos 
XVII e XVIII ainda não se destacava no cenário nacional, mas se integrará ao Brasil 
Imperial de forma surpreendente. A prosperidade econômica atingirá o seu apogeu no 
século XIX, com a exportação de algodão, arroz e matérias-primas (agricultura de 
exportação). 
 
Palavras-chave: História Urbana. São Luís. Séculos XVII e XVIII. 
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A PERSISTÊNCIA DE BENS CULTURAIS VAGOS EM UM SÍTIO URBANO 
TOMBADO DE SÃO LUÍS 
 
Orientando: Luís Fernando de Sousa Araujo – bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo – CCT/UEMA 
 
Orientador: Alex Oliveira de Souza 
Prof. Dr. Departamento de Arquitetura e Urbanismo – CCT/UEMA 
 
Os Centros Urbanos de várias cidades do mundo, com valor patrimonial, sofreram e 
sofrem de um problema semelhante: a degradação física de seus imóveis e 
consequentemente a perda de sua qualidade habitacional. Nesse sentido, São Luís possui 
um histórico de preservação patrimonial significativo, no entanto, os bens que não 
possuem uso no sítio tornam-se um problema à medida que o processo não consegue 
integrá-los a dinâmica urbana. Primeiro pela perda cultural que os bens vagos representam 
a sociedade atual, herdeira direta do patrimônio construído, além da perda econômica 
quando se olha da perspectiva turística no sítio. Segundo pela relação de degradação que se 
estabelece entre os locais vagos e o entorno, quando os mesmos são usados de formas 
indevidas. E terceiro pela perda constante do valor patrimonial e humano do sítio, que se 
encontra num estado que não condiz com sua importância histórica. O Objetivo dessa 
pesquisa é discutir e apresentar dados relacionados aos bens vagos que se encontram no 
sítio, e entender por que ainda não foram integrados a dinâmica urbana. Foram feitos três 
roteiros para entrevista, um dedicado aos técnicos, outro aos usuários (moradores, 
visitantes etc), e por ultimo, um dedicado aos empresários ou investidores. A ficha de 
caracterização dos imóveis foi atualizada e a partir disso, foi possível ir a campo para 
realizar o diagnostico arquitetônico dos bens. Com o aumento considerável da população 
em meados do século XX, a expansão da cidade é necessária, e ocorreu principalmente ao 
longo do caminho grande nos bairros que foram surgindo ao seu redor, como o João Paulo 
(ANDRÈS, 2008). No entanto, é interessante observar que essa expansão não apenas 
trouxe novas áreas habitáveis para a cidade como também remanejou uma parcela 
considerável da população do Centro. Uma das explicações seriam as duras exigências da 
política higienista adotada na década de 30. Já na década de setenta a expansão se deu em 
direção as praias (LOPES, 2008). A preservação do Centro sempre se baseou na 
reconstrução, reforma e recuperação dos bens construídos, ficando em segundo plano a 
parte que lhe é humana, seus ocupantes. Dessa maneira, o não envolvimento da 
comunidade acaba sendo também um vetor de abandono. Trazer novos usos para as 
construções do sitio é importante, sobretudo aquelas que estão vagas, ou em ruínas, afinal 
recupera-se um importante bem cultural para a cidade. O que acaba trazendo visitantes e 
turistas. Isso ajuda a economia da cidade como um todo, e principalmente a do Centro. No 
entanto, na medida em que se investe em uma infra e uma supraestrutura voltada para os 
visitantes os moradores novamente ficam de lado. E o que é pior, os locais tornam-se 
ocupados durante o dia, mas durante a noite ficam desertos. Outros fatores geram o 
abandono, como o nível de renda baixo da população moradora que a coloca à margem dos 
arranjos produtivos locais, e gera uma precarização do uso dos imóveis, acentuada pela 
dificuldade de manter edifícios históricos com alto grau de refinamento arquitetônico. 
Assim os bens encontram- se vagos, visto que o poder publico não consegue sustentar a 
grande quantidade de imóveis em uso, e nesse sentido não incentiva a ocupação desses 
pela comunidade ou por setores da economia, através de políticas publicas e urbanas para 
esse fim.As pessoas que moram ou trabalham próximas à esses imóveis sentem-se 
ameaçadas diretamente pelo perigo que existe de desabamento. E também por atraírem 
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uma grande diversidade de animais como cobras, ratos, baratas e mosquitos da dengue, que 
vivem entre a vegetação de médio e grande porte que se desenvolveu dentro dessas 
construções abandonadas, demonstrando um risco a saúde dos moradores. Essas mesmas 
construções muitas vezes acabam tonando-se depósitos de lixo. Outro problema 
relacionado a esses bens vagos é a insegurança gerada por um espaço que pode servir 
como esconderijo para ladrões durante a noite, para a prática de prostituição ou para o 
tráfico de drogas. São atividades que assustam o morador, o trabalhador, bem como o 
turista. Alguns imóveis ainda são utilizados de forma irregular e até clandestina, como 
habitação multifamiliar. A figura 1 refere-se aos imóveis que não possuem uso, e que estão 
divididos em 3 categorias: vago, em obras e em ruínas. As figuras 2 e 3 proporcionam uma 
visão geral do estado de conservação e preservação desses imóveis. Para os usuários os 
principais problemas relacionados ao Centro Histórico de são Luís são: sujeira nas ruas, 
mobilidade, acessibilidade, usuários de drogas e assaltos constantes. E para os empresários 
essencial é o estado ir em busca dos que se interessam pela preservação do patrimônio e 
não o contrario.A conservação e preservação desses imóveis históricos é tão necessária 
quanto à preservação dos seus moradores. Manter essa população no sítio e promover a 
reabilitação do uso residencial é primordial para uma conservação começar a surgir dentro 
do próprio sítio. Com a integração dos usos, isso seria possível, através, por exemplo, da 
geração de emprego e renda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 - Uso, 2013 
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Palavras-chaves: Patrimônio. Vacância. São Luís. 
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Figura 2 – Conservação dos imóveis. ARAUJO, 2013           Figura 3 – Preservação dos Imóveis. ARAUJO, 2013 
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DINÂMICA IMOBILIÁRIA DO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS 
 
Orientado: Victor Hugo Limeira Nunes – bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo – CAU/CCT/UEMA 
 
Orientadora: Marluce Wall de Carvalho Venancio – Prof.ª Dr.ª da Universidade Estadual 
do Maranhão 
 
O presente trabalho se propõe a estudar um aspecto das mudanças sofridas pelo centro da 
cidade transformado em histórico: o impacto destas transformações nos valores 
imobiliários do centro. Justifica-se este Plano de Trabalho, na medida em que, ao se 
estudar as tensões entre expansão e centro no processo de produção da cidade dispersa, 
tornaram-se evidentes as inversões dos valores imobiliários no centro, ocorrendo uma 
desvalorização relacionada ao uso residencial e uma valorização imobiliária relacionada 
com o uso comercial. Esta inversão, como analisado em Venancio (2011), aprofundou e 
acelerou a substituição do uso residencial pelo uso comercial. Na prática, estimulando a 
saída do uso residencial ao mesmo tempo em que estimulava a chegada do uso comercial, 
levando à situação típica dos centros das cidades transformados em áreas monofuncionais 
que, ao encerrar as atividades comerciais, não raro se transformam em áreas fantasmas. Por 
outro lado, as novas áreas residenciais, a seu tempo, acabaram por atrair novas áreas 
comerciais, como muito bem coloca Villaça (2000), construindo para si novas 
espacialidades comerciais, movimento que se aprofunda com o advento dos shopping 
centers, acabando por ocasionar o abandono do centro também pelos empreendimentos 
comerciais e de serviços. Ao mesmo tempo, as propostas, planos e projetos de revitalização 
e preservação do Centro Histórico têm proporcionado novos usos que se fazem 
acompanhar do interesse de alguns empreendedores, especialmente estrangeiros, que vem 
comprando os casarões coloniais para uso comercial e de serviço ou mesmo para uso 
residencial. Isto, e mais as reabilitações para uso habitacional, promovidas pelo Estado e 
pela Caixa, as instituições de ensino e de cultura que vem se instalando ali, tem modificado 
o panorama do centro histórico sem, no entanto, resolver o problema anterior do abandono 
do uso residencial, sem resolver problema da permanência dos imóveis vazios e sem 
resolver a questão do seu encortiçamento. Esse quadro já seria suficiente para justificar 
uma investigação dos valores imobiliários do centro, com o objetivo de contribuir para o 
entendimento das mudanças que vem se processando naquele espaço. Coloca-se, no 
entanto, outra questão que nos leva a considerar esta investigação mais que oportuna neste 
momento: o fato da orientadora deste Plano de Trabalho ter sido convidada a proceder a 
esta investigação pela Prof.ª Dr.ª Norma Lacerda para coordenar a pesquisa no Centro 
Histórico  de São Luís  como parte do seu projeto intitulado: “Funcionamento do mercado 
imobiliário  nos centros históricos das cidades brasileiras” aprovado pelo CNPq. Para 
Norma Lacerda (2011), “a proposta de pesquisa justifica-se a partir da constatação de duas 
situações, quais sejam: os estudos sobre os centros históricos praticamente não abordam o 
mercado imobiliário e os estudos sobre o mercado imobiliário desconhecem os centros 
históricos”. Neste sentido, ela propõe como objetivo geral: analisar comparativamente os 
mecanismos de funcionamento dos mercados imobiliários, formal e informal nos centros 
históricos das cidades brasileiras, verificando as suas diferenças e similitudes, em áreas 
degradadas e em áreas que passaram por processos de recuperação.  Neste ponto, nos 
parece fundamental, integrar este grupo de pesquisadores que conta ainda com a 
participação de professores da Universidade Federal do Pará e da Universidade Federal da 
Bahia. Mais especificamente, tem-se a intenção de: 1) distinguir, nessas áreas, as 
características dos bens imobiliários transacionados quanto ao uso (habitacional, comercial 
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e de serviços), à intensidade de ocupação, à tipologia edilícia e ao grau de conservação; 2) 
Reconhecer os principais agentes que atuam no mercado formal de aluguel e de compra e 
venda nas áreas históricas recuperadas e degradadas, identificando as suas respectivas 
lógicas mercantis; 3) Identificar os determinantes da formação dos preços imobiliários 
nessas áreas, bem como a sua evolução; 4) Identificar as modalidades de documentos 
utilizados nas transações imobiliárias; e 5) Estabelecer os gradientes de preços do mercado 
formal e informal. Considerando que a pesquisa, observando os centros históricos e sua 
conformação atual propõe a comparação entre mercado imobiliário formal (o impacto dos 
mecanismos deste mercado no Centro Histórico) e o mercado informal (que se reconhece a 
partir da existência mesmo dos cortiços e das ocupações informais dos casarões 
abandonados) o aprofundamento teórico passa necessariamente pelo estudo dos trabalhos 
de ABRAMO (2003, 2007, 2009) BESSY, C.; FAVEREU, O. (2003). FERREIRA, LEAL, 
S. e LACERDA, N (2010), ZANCHETI, S. M., LACERDA, N. (1998); ZANCHETI, S. 
M., JORDELAN, G (2011); VENANCIO (2011), entre outros. Para este Plano de Trabalho 
propõem-se os seguintes objetivos (que seguem os objetivos propostos por Lacerda (2011): 
Objetivo geral: Identificar os bens imobiliários do Centro Histórico quanto ao uso 
(habitacional, comercial e de serviços), à intensidade de ocupação, à tipologia edilícia, ao 
grau de conservação e ao valor a ele atribuído. Objetivos específicos: 1) Delimitar as áreas 
recuperadas e as áreas degradadas do Centro Histórico de São Luís caracterizando os 
aspectos socioeconômicos, demográficos e relacionados ao uso e à ocupação do solo. 2) 
Analisar as áreas a partir das suas diferenciações espaciais internas.3) Levantar os usos 
(habitacional, comércio e de serviços) presentes nestas áreas, confrontando a situação atual 
com aquela(s) levantada (as) anteriormente pelos órgãos públicos. Metodologia: Etapa 1: 
revisão de literatura com o intuito de aprofundar os referenciais teóricos, aprofundar o 
entendimento da metodologia e identificar estudos similares. Nesta etapa é importante 
aprofundar os conceitos (degradação, por exemplo) e critérios para a delimitação das áreas 
de estudo. Etapa 2: Identificação das áreas e caracterização considerando (i) o sítio e a 
posição de cada área em relação ao centro histórico e (ii) os aspectos socioeconômicos, 
demográficos e relacionados ao uso e à ocupação do solo. Para tanto, serão utilizados os 
estudos realizados pelas instituições públicas e os dados censitários de 1990, 2000 e 2010. 
Etapa 3: Levantamento e análise da estrutura física de cada área mediante aplicação de 
métodos de análise morfológica, tipológica e patrimonial (estruturas espaciais construídas 
e naturais) para a caracterização física de cada área, utilizando-se imagens de satélite, 
fotografias, observações in loco. O resultado será a identificação dos padrões de ocupação 
da área. Etapa 4 – Levantamento inicial dos valores imobiliários associados aos diferentes 
usos. Etapa 5 – Sistematização, conclusão, elaboração de relatório. 
 
Palavras-chave: espaço urbano, dinâmica imobiliária, centro histórico. 
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CAMINHOS DO PROJETAR: UM ESTUDO SOBRE METODOLOGIAS DE 
CONCEPÇÃO COLABORATIVA EM PROJETO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO 
 
Orientada: Amanda Belo da Fonseca JOSINO - bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo – DAU/UEMA  
 
Orientadora: Maluce Wall VENANCIO 
Profª. Drª da Universidade Estadual do Maranhão  
 
O presente estudo faz referência às metodologias de concepção colaborativa, as formas de 
incentivar que grupos trabalhem com o objetivo principal de criar em arquitetura e 
urbanismo. A metodologia utilizada para a realização da pesquisa foi baseada em leituras 
de literatura específica acerca da psicologia e sociologia da profissão do arquiteto e 
urbanismo, as influências do Modernismo sobre tais, as novas metodologias de ensino da 
profissão, um estudo geral sobre como acontece o processo criativo, além de uma reflexão 
acerca da existência de “gênios”. Para melhor análise e visualização do material, foram 
organizados fichamentos contendo citações importantes e conclusões específicas sobre o 
material reunido. Ao final da pesquisa foi compreendido que as metodologias 
participativas têm se feito cada vez mais presentes na realidade da profissão do arquiteto e 
urbanista, principalmente após o século XX, que é quando se inicia o Movimento 
Moderno. Nos primórdios, a arquitetura era considerada uma profissão elitista, restringida 
a determinado público e construções (STEVENS, 2003). Seu ensino, diferente de hoje, era 
pouco acessível e patrocinado pela burguesia e o clero, portanto os resultados em projetos 
eram restritos para esse meio, e os estudantes eram selecionados a dedo. Havia necessidade 
de monumentalidade uma vez que a arquitetura servia para reforçar a ideologia 
disseminada no período, favorecendo as construções públicas em geral (do Estado e da 
igreja). Não havia projeto arquitetônico para pessoas específicas, exceto se tivessem 
grande poder aquisitivo. Essa cultura (que, não por acaso reuniu numerosas críticas ao 
longo do tempo) foi cultivada até o início do Movimento Moderno, quando houve quebra 
dos padrões clássicos e esse habitus se perdeu (MONTANER, 2001). As artes em geral 
passaram por muitas rupturas devido à disseminação da nova ideologia anti-historicista, 
que buscava um novo padrão estético que traduzisse melhor a atualidade (GULLAR, 
2003). No caso da arquitetura e urbanismo, funcionalismo virou palavra de ordem e 
influenciou fortemente em todos os outros aspectos que se seguiram ao movimento 
moderno. Muitos paradigmas foram quebrados com o advento de novos conceitos, novos 
objetivos, descobertas de novos materiais, novas formas de estruturar edifícios de grande 
porte, novo conceito de monumentalidade. A arquitetura, a partir desse momento, se 
tornava mais simples, mais rápida, mais acessível, e consequentemente, a metodologia de 
ensino dos cursos para formação de futuros arquitetos também muda. A icônica escola 
alemã Bauhaus, fundada em 1919, por exemplo, tinha como principal objetivo a interação 
dos mais diversos profissionais mostrando diferentes campos do conhecimento para os 
futuros formandos, integrando os antigos meios de produção (artesanais) com os novos 
(industriais), abrindo um novo e abrangente leque de possibilidades (GROPIUS, 2001). 
Com a produção em massa, houve grande facilidade de alcançar pessoas diferentes pela 
arquitetura e o urbanismo, portanto, havia um novo público alvo para a profissão – aos 
poucos deixa de se elitista, logo, o estudo e os estudantes também mudaram devido às 
novas condições (STEVENS, 2003). Durante muito tempo a psicologia procurou provar a 
existência do gênio criativo – aquela pessoa que teria simplesmente nascido com o dom de 
criar, como uma habilidade específica intransferível (STEVENS, 2003). Dessa forma, era 
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dito que não havia como alguém se tornar criativo, nem como explorar o potencial criador 
de alguém – era algo simplesmente natural e intrínseco de pessoas selecionadas. Diferente 
do que se pensava na psicologia, foi comprovado, em estudos sociológicos, que isso não é 
um fato, e que qualquer pessoa tem potencial para criar, dependendo de diferentes formas 
de influência/motivação (OSTROWER, 1977), mas desta vez, formas que não são mais 
restritas à genética e particularidades de indivíduo para indivíduo, mas sim relacionadas à 
convivência em sociedade e experiências vividas. Há características da mente humana, tais 
como a memória, a capacidade de associação, as tensões psíquicas, entre outros atributos 
que são características comuns a todos. Isso comprova o fato de que qualquer um tem 
potencial criativo, e dessa forma, qualquer um tem o poder de criar (OSTROWER, 1977). 
Consequentemente, isso torna o planejamento participativo possível, principalmente de 
forma inclusiva. O que foi percebido é que, mesmo sendo uma questão pertinente nos dias 
de hoje, as metodologias colaborativas ainda estão em processo gradativo de se tornarem 
parte de uma nova cultura e fazerem parte definitivamente da rotina. De qualquer forma, é 
um método muito importante e útil principalmente aplicado ao urbanismo. A questão é 
simples: cada cidade é uma realidade única, e cada pessoa que está incluída dentro do 
ambiente urbano tem plena capacidade de analisá-la a seu favor (como já foi dito sobre a 
capacidade criativa individual). Tendo as habilidades comuns de criação de um humano 
(memória, associação, tensões psíquicas, etc), as pessoas são capazes de avaliar as 
situações do seu dia-a-dia, as dificuldades urbanísticas e arquitetônicas que encontra, e 
criticá-las, podendo facilmente sugerir soluções em benefício próprio. Claramente, seu 
benefício não significa o benefício de toda uma população, e é por isso que as 
metodologias participativas se fazem importantes: porque é o momento em que há reunião 
dos mais diversos tipos de pessoas, idades e necessidades específicas debatendo sobre um 
único tema e apresentando todas as possibilidades para melhorias de tal, e isso é de grande 
importância para a arquitetura e o urbanismo, tendo em vista que agora, ambos são feitos 
em prol de grupos de pessoas (se encaixando no conceito de funcionalismo, ideal muito 
dissipado pelo modernismo). Há reunião de várias ideias, sugestões, espaço para discussão 
e compreensão do próximo, tudo a favor de um bem maior. Por exemplo: apresentar tais 
dificuldades diárias ao governo permite que sejam criadas medidas a favor de cada um – 
talvez nem sempre agradando a todos, mas criando a possibilidade de suprir as 
necessidades da maioria. As cidades não são estáticas, não são iguais; as realidades, o povo 
e as culturas diferem de local para local, portanto não se pode simplesmente repetir um 
projeto urbanístico/arquitetônico em duas cidades diferentes, porque não há relação – nem 
que ambas sejam minimamente semelhantes em aspectos naturais, na cultura popular, ou 
quaisquer outros atributos. Há sempre a possibilidade da criação de projetos semelhantes, 
mas jamais iguais. Também não há como se fazer projetos baseados no conhecimento 
tecnocrático, criar de forma estritamente racional, porque desta forma os projetos correm 
risco de se tornarem inúteis, não funcionais. O motivo é simples: por não levar em 
consideração questões subjetivas, o projeto perde aquilo que o torna único para 
determinada situação. O projeto se torna genérico, portanto, não vai ser o melhor para a 
situação – pode até ser incompreendido, esquecido, ignorado, etc. Este trabalho serve para 
expor como conseguimos evoluir, com o passar da história, até o ponto de compreender a 
importância das metodologias participativas, como começou a ser disseminada e como 
hoje em dia ela é vista, seus benefícios e como pode se fazer possível. 
 
Palavras chave: Processos criativos. Metodologia. Modernismo. 
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DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS BARREIRAS NAS CALÇADAS DE SÃO 
LUÍS: ASPECTOS PAISAGÍSTICOS 
 
Orientanda: Izabella Maciel ANDRADE – bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo/UEMA 
 
Orientadora: Barbara Irene Wasinski PRADO 
Prof.ª Doutora do curso de Arquitetura e Urbanismo/UEMA 
 
Arborizar quer dizer plantar ou guarnecer de árvores um local. Por sua vez arborização é o 
efeito de arborizar. A arborização urbana é caracterizada principalmente pela plantação de 
arvores de porte em praças, parques, nas calçadas de vias públicas e nas alamedas e se 
constitui hoje em dia uma das mais relevantes atividades da gestão urbana, devendo fazer 
parte dos planos, projetos e programas urbanísticos das cidades (DOS SANTOS, Antônio 
Silveira Ribeiro). Objetivou-se com esse trabalho o levantamento do fluxo pedonal nas 
calçadas em 60 quadras da cidade de São Luís, somando-se com o registro fotográfico e 
pesquisas bibliográficas para identificar e registrar as barreiras vegetais que levam à 
inacessibilidade delas; agrupando por tipos de barreiras e identificando suas tipologias. O 
alcance de tais objetivos possibilitará a propositura de soluções relacionadas a 
acessibilidade e a educação sobre o plantio e uso da vegetação. O fluxo pedonal foi 
realizado em diversos bairros da cidade, tais como: Alemanha, Alto do Calhau, Angelim, 
Anil, Anjo da Guarda, Araçagy, Apeadouro, Aurora, Bacanga, Bairro de Fátima, 
Bequimão, Calhau, Camboa, Cidade Operária, Cohab, Cohafuma, Cohajap, Cohama, 
Cohatrac, Coroadinho, Coroado, Filipinho, Ipase, Jordoa, João Paulo, João de Deus, 
Maranhão Novo, Monte Castelo, Olho D’gua, Parque Shalom, Parque Vitória, Ponta do 
Farol, Ponta D’Areia, Recanto dos Vinhais, Renascença, São Cristóvão, São Francisco, 
São Raimundo, Turu, Vicente Fialho e Vinhais. Após o levantamento das 60 quadras, e a 
análise das barreiras paisagísticas existentes, foi feito uma síntese das principais barreiras 
encontradas, são elas: proteção da plantação, enraizamento, porte da árvore, confronto com 
a fiação elétrica e interferência na faixa livre de pedestres. Em relação à proteção da 
plantação, aproximadamente 40% da arborização das quadras analisadas, estão incorretas. 
Isso ocorre, pois apresentam canteiro ou grelha metálica em volta da base da árvore, não 
apresentando uma área mínima permeável na forma de faixa ou piso drenante que permita 
a infiltração da água ou aeração do solo. Levando em consideração as vegetações que 
apresentaram enraizamento na base das árvores, foi encontrada 45%, este caso ocorreu em  
função do impróprio espaço subterrâneo disponível e da largura imprópria disponível da 
calçada. Em relação ao porte das árvores inadequado, 55% das árvores estão incorretas. O 
porte da árvore é inadequado em relação a largura da calçada, pois essas árvores estão com 
porte de copa menores que 2m. Foram encontradas 31% de árvores em confronto com 
fiação elétrica. Danificando assim, a rede de energia e dificultando a sua manutenção. E 
por fim, a ultima classificação, foi encontrado 65% de árvores obstruindo a faixa livre de 
pedestres, por conta do desconhecimento da população geral nas leis e regras para o plantio 
da arborização nas calçadas. Os resultados das principais barreiras paisagísticas da capital 
maranhense serão de primordial importância para dar suporte ao ensaio das soluções 
técnicas legais para as calçadas e passeios da cidade. Tendo como partida o fato de que as 
quadras analisadas representam uma amostragem de todo o caso existente, nota-se que o 
problema dos passeios públicos é geral e ocorre em grande escala, problema que decorre 
do crescimento da urbe não acompanhado e sem projeto. A máxima do “faço eu mesmo” 
foi adotada no inchaço urbano provocando os problemas aqui expostos. 
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Tabela 01: Resultados agrupados por barreiras, oriundos do levantamento das 60 quadras 
da cidade de São Luís, 2013. 
 

 
B1=Proteção da plantação; B2= Enraizamento; B3= Porte da árvore 
inadequado; B4= Confronto com a fiação elétrica; B5= Obstrução da faixa 
livre de pedestres. 
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Foto 01: Barreiras observadas nas quadras analisadas; A- Arborização em confronto com a 
fiação elétrica, quadra no bairro do Angelim; B- Proteção inadequada e obstrução da faixa 
de passagem de pedestres, quadra no bairro Calhau; C- Porte inadequado, proteção da 
plantação inadequada e obstrução total da calçada, quadra no bairro Cohajap, São Luís, 
2013. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS ESPAÇOS URBANOS PARA PEDESTRES 
NA ORLA MARÍTIMA DE SÃO LUÍS NO TRECHO SÃO MARCOS – CAOLHO 
 
Orientada: Patrícia Monteiro Lima - bolsista PIBIC/FAPEMA 
Graduanda do Curso de Arquitetura e Urbanismo – DAU/UEMA  
 
Orientadora: Profa. Nadia Rodrigues  
Profª. Mestra da Universidade Estadual do Maranhão  
 
No presente estudo, realizou-se uma análise qualitativa dos espaços de circulação de 
pedestres no litoral dos bairros Caolho, Calhau e São Marcos na cidade de São Luís com a 
finalidade de identificar os problemas enfrentados pelos pedestres que interagem nesse 
espaço. A metodologia utilizada para a confecção deste estudo se baseia na pesquisa de 
referencial teórico; pesquisa de campo com registo fotográfico e aplicação de questionário; 
análise dos resultados obtidos; elaboração de sugestões de melhorias e considerações 
finais. O método para verificar o Índice de Qualidade das Calçadas (IQC) é de Ferreira e 
Sanches (1998) e se desenvolve em três etapas: a) avaliação técnica dos espaços para 
pedestres, com base em indicadores de qualidade (segurança, seguridade, conforto, 
continuidade e atratividade), b) ponderação desses indicadores de acordo com a percepção 
dos usuários; c) avaliação final dos espaços através de um índice de avaliação do nível de 
serviço. A escolha deste método se deve ao fato de que a avaliação é aplicada levando em 
consideração os anseios da população e não apenas a visão técnica. Compreender e atender 
as necessidades da população em relação aos espaços destinados ao transito exclusivo de 
pedestres é de suma importância para uma melhor qualidade de vida.  Além deste método, 
utilizou-se do questionário aplicado no estudo realizado sobre a acessibilidade e 
mobilidade na orla marítima de João Pessoa de Rodrigues (2006), que avalia o usuário 
sobre os seguintes aspectos: identificação social; satisfação quanto os aspectos 
urbanísticos, riscos acidentários e meio de transporte utilizado para ir à orla. Assim, 
obteve-se um total de 200 pessoas entrevistadas, no período compreendido entre outubro 
de 2012 e janeiro de 2013, das quais 91,5% são moradoras da cidade de São Luís (104 
mulheres e 79 homens) e 8,5% são turistas (11 mulheres e 6 homens). Sobre o perfil 
sociocultural, notou-se que a faixa etária predominante na orla no período em que foram 
aplicados os questionários é a entre 15 e 20 anos (32,5% do total de entrevistados), seguida 
pelas faixas de 21 a 30 (31%), 41 a 40 (19%) e mais de 60 (2,5%). Quanto ao nível de 
escolaridade, predominou o superior incompleto, correspondendo a 38,5% do total de 
entrevistados. Sobre o motivo da caminhada, constatou-se que a orla é mais frequentada à 
procura de lazer (37%), seguida pela prática de esportes (29,5%). Além disso, constatou-se 
que o modo de transporte mais utilizado para ir à orla é o carro (43%), seguido pelo 
transporte coletivo (31,5%). Em relação à investigação realizada sobre os possíveis riscos 
acidentários para os usuários constatou que 20,5% dos entrevistados já caíram ao caminhar 
ou praticar espartes na área, 15% torceram o pé, 16,5% já escorregaram, 72% já 
tropeçaram, 5,5% foram vítimas de assalto e 4,5% já foram vítimas de atropelamento. 
Sobre os resultados voltados ao IQC, em primeiro lugar, a maioria dos entrevistados 
presam pela seguridade (32,5%) e em seguida a segurança (27%). Para a análise do Índice 
de Qualidade das Calçadas, foram selecionadas todas as calçadas do lado da praia e todas 
paralelas a estas e em seguida divididas em faces. Como a orla dos bairros não é composta 
por quadras, mediu-se as quadras internas dos bairros São Marcos, Calhau e Caolho e 
constatou-se que estas medem em torno de 100 e 200 metros. Logo, estabeleceu-se a 
divisão dos trechos de análise em torno de 100 e 200 metros cada. Assim, com os 
resultados da percepção dos usuários, encontrou-se o Índice de Qualidade das Calçadas 
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(IQC), através da ponderação desses resultados com a análise técnica. Constatou-se que 
dos 61 trechos analisados, 1 está em condição péssima, 21 estão em condição ruim, 17 em 
condição regular e 22 encontram-se em boa condição. Quanto ao nível de serviço, tem-se a 
maioria dos trechos avaliados em Nível C, que equivale a uma condição de qualidade boa, 
entretanto a diferença entre o número de faces analisadas como nível C e nível D, que 
equivale a uma condição de qualidade ruim, é de apenas 1. A única calçada que se encontra 
em condição péssima, localiza-se na orla do Caolho em uma área de dunas, onde a área 
reservada para circulação de pedestres é inexistente. Assim, mesmo com a maioria das 
calçadas apresentando um padão bom de qualidade, conclui-se que os fatores como 
conforto, continuidade, seguridade e atratividade visual necessitam de melhoria afim de 
trazer inclusão social e melhor qualidade de vida aos usuários da orla, sejam moradores ou 
turistas. Constata-se também que as calçadas que se encontram em pior situação, são as 
paralelas as do lado da praia, as condições destas só se alteram para regular nos trechos 
onde são encontrados hotéis, restaurantes, bares, onde se vê uma maior preocupação em ter 
um calçamento, entretanto também são os locais onde mais se encontram obstáculos e 
desníveis, dificultando o transito de pedestres com dificuldade de locomoção e por vezes, 
até os pedestres que não possuem limitações físicas. Por fim, sobre a satisfação dos 
usuários quanto aos aspectos urbanísticos, notou-se que os cinco itens de maior 
insatisfação são: com um percentual de 75%, empatados os itens largura das calçadas e 
área para uso de bicicleta; seguidos pela proteção aos pedestres e ciclistas em travessias 
(70%), manutenção das calçadas (69,5%) e iluminação pública (69%). Já os itens que 
apresentaram maior grau de satisfação foram: nível de ruído (53,5%), limpeza pública 
(43%) e presença de salva-vidas (40%). Mesmo que o item “grau de satisfação quanto ao 
nível de serviço” não tenha ficado entre os cinco com maior índice de insatisfação (57,5%), 
vale ressaltar que muitos entrevistados reclamaram quanto à falta de farmácias e agências 
bancarias na orla. Muitos alegaram que a presença de agências bancárias na orla é 
fundamental, pois ali existe uma forte atividade comercial. Através de todos os resultados 
obtidos, é possível concluir que a área estudada se trata de um espaço excludente e carente 
de manutenção; sua atual estrutura não promove interações positivas de crianças, 
cadeirantes e idosos com o espaço; não há uma separação entre os diversos fluxos que 
existem na orla, como correr, andar de bicicleta, caminhar livremente ou por atividade 
física; e ainda, existem diversas barreiras arquitetônicas e atitudinais que impedem o 
transito livre dos pedestres, entre outros problemas que tornam a orla menos atrativa. 
Observa-se que até a área recém-ampliada, já apresenta problemas ergonômicos e de 
manutenção como, por exemplo, rampas desrespeitando os padrões da NBR9050 (2004), 
rachaduras e desníveis no calçamento. Também é possível notar que além da carência de 
acessibilidade, a mobilidade para quem se desloca na orla através de transporte público, é 
bastante reduzida. Visto que a orla necessita de melhorias urgentes, justifica-se a realização 
de intervenções, tendo como base as diretrizes do Desenho Universal e a adoção das 
recomendações da NBR9050 (2004). Sugere-se o alargamento de alguns pontos da 
calçada; criação de ciclovias; criação de espaços de lazer, para as diversas faixas etárias 
que frequentam a orla; e por fim aplicação de revestimento adequado para prática os 
diversos fluxos existentes na orla (caminhada, prática de esporte, uso de bicicleta), nas 
calçadas opostas à praia. Investir nas melhorias citadas seria um atrativo para moradores e 
turistas; implicaria em uma melhor qualidade de vida aos usuários; promoveria uma maior 
inclusão social na cidade de São Luís; incentivaria o pedestrianismo (modo de transporte 
saudável). Além disso, poderia incrementar a economia local, já que mais pessoas 
frequentariam a orla. Para que tais melhorias sejam possíveis, é necessária uma ação 
conjunta entre o poder público - responsável pelas intervenções e manutenção necessárias 
na orla, e o poder privado - responsável pelas calçadas opostas à praia onde existem as 
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edificações, para que ambos os lados da orla apresentem o mesmo tratamento. Aos 
cidadãos cabe a responsabilidade pela boa utilização dos espaços públicos e pela prática de 
urbanidade no local. Outra questão fundamental é a fiscalização urbana e o investimento 
em políticas públicas para mobilidade e para educação, visto que barreiras atitudinais 
também configuram um problema para a acessibilidade. Ressalta-se ainda que a 
manutenção e a preservação da área são de fundamental importância para a garantia de um 
ambiente de qualidade que todos possam usufruir sempre.  
 
Palavras chave: Mobilidade. Acessibilidade. Urbanidade. 
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RESGATE HISTÓRICO DA CATEDRAL DE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA E 
CASA DAS MINAS 
 
Orientando: Mateus Aranha Lopes Monzini 
Acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo – CCT/UEMA 
 
Orientadora: Marcia Tereza Campos Marques 
Profª. Drª. do Departamento de Arquitetura e Urbanismo – CCT/UEMA 
 
Esta pesquisa tem por objetivo construir um conjunto de dados sobre a arquitetura religiosa 
em São Luís do Maranhão, levando em consideração as características históricas, 
arquitetônicas e religiosas de dois exemplares: Catedral Nossa Senhora da Vitória e Casa 
das Minas. Para o desenvolvimento da pesquisa estudou-se o conceito da arquitetura da 
cidade para então entender a arquitetura religiosa, principalmente em São Luís do 
Maranhão. Na cidade em estudo foi realizada a pesquisa sobre as principais religiões 
professadas, para então serem enfocados os exemplares em estudo. Considerando que a 
arquitetura da cidade é o primordial meio de comunicação da cidade com as pessoas, essa 
informação visual é responsável pela formação da noção de espaço de cada um. Nesse 
sentido, analisar a arquitetura da cidade exige uma busca da tipologia do espaço 
modificado pelo homem, tanto no seu contexto histórico quanto em sua extensão física, 
além da sua utilização e função social (KOHLSDORF, 1996). Podemos citar três 
categorias de edificações na cidade com arquiteturas características, são elas: a civil, a 
militar e a religiosa. A arquitetura civil é a que mais possui mudanças ao longo dos anos, 
pois se trata da arquitetura das moradias, prédios públicos ou particulares, dos elementos 
da cidade que compõem o cenário urbano. Com relação a arquitetura militar, esta não é 
mais tão visível e funcional nas cidades como era no período medieval, os arquitetos das 
cidades modernas não tem mais a preocupação de construírem um forte, por exemplo. Essa 
arquitetura é definida por edificações de caráter mais defensivo. Quanto a Arquitetura 
Religiosa esta é definida pelas edificações que tem como função abrigar os fiéis de 
determinada religião seja para cultos religiosos, cerimonias ou qualquer ação religiosa. Os 
exemplares de arquitetura religiosa não seguem exatamente um modelo estrutural, com 
exceção da religião católica, pois suas igrejas possuem nave, capela mor e sacristia. Para a 
construção de uma igreja católica, o seu projeto deve ser aprovado pelo Vaticano. A igreja 
dos mórmons, que possui especificidades em relação ao partido arquitetônico e quantidade 
de fiéis. Existem também as construções incomuns de igrejas, como a Sagrada Família em 
Barcelona, por sua extravagância, ou a Capela dos Ossos em Portugal, totalmente adornada 
por ossos humanos. Em São Luís do Maranhão, conta história que a primeira cruz foi 
encrustada, onde atualmente é a Avenida Pedro II. Na ocasião foi realizada missa com a 
presença das autoridades francesas, os padres capuchinhos e os indígenas. Todos com suas 
melhores vestimentas e os índios pintados, característica em dia de festejo. Das igrejas 
edificadas na cidade, algumas não conseguiram vencer o tempo e evolução da cidade, tais 
como a Igreja de Nossa Senhora das Mercês, Capela de Santaninha, Igreja de Nossa 
Senhora da Misericórdia, Igreja de Nossa Senhora da Conceição dos Mulatos, Capela de 
São Tiago e Ermida de Nossa Senhora da Guia. Além dessas há as que foram abandonadas 
e, atualmente, estão em ruínas (BOGEA; BRITO; RIBEIRO, 2008). No que se refere as 
religiões professadas, após as pesquisas, constatamos que existem alguns grupos de 
religiões professadas, como o Catolicismo, Protestantismo, Mormonismo, Testemunhas de 
Jeová, Espiritismo e Religiões de Matriz Africana. De acordo com os dados do Censo 
2010, 75% da população maranhense pertencem à Religião Católica Apostólica Romana e 
17% são Evangélicos Os outros 8% estão divididos em Testemunhas de Jeová, ou em 
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pessoas que não tem religião (IBGE, 2010). A Casa das Minas é o terreiro mais antigo de 
religião afro-brasileira em São Luís, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN), é localizada na Rua de São Pantaleão, número 857, no centro 
da cidade. É obra de escravos de etnia Jeje, Ewe ou Eoué, procedentes do Daomé, 
República do Benin, que a denominavam de Querebentã de Zomadonu. O terreiro, 
conforme depoimento de uma antiga nochê (líder da Casa), foi instalado primeiramente em 
um terreno baixo da Rua de Santana, entre a Rua da Cruz e a Godofredo Viana, no centro 
de São Luís. Posteriormente o terreiro foi transferido para a Rua de São Pantaleão. Em 
antiga escritura, consta o nome da africana Maria Jesuína como a primeira proprietária da 
casa da Rua de São Pantaleão (FERRETI, 1985). A Casa das Minas teria sido fundada pela 
rainha Nan Agontime, viúva do Rei Agonglô (VERGER, 1952). A Casa das Minas possui 
uma organização matriarcal, ou seja, é chefiada por mulheres (PIEDADE, 2009). Contudo, 
há uma forte presença de costumes católicos na Casa das Minas que marcam momentos 
como festas e cerimônia. As adeptas, hoje reduzidas a uma dezena de senhoras já muito 
idosas, não deixam de rezar em latim diante do altar da Virgem Maria e de outros santos 
católicos antes das cerimônias em homenagens aos reis-voduns africanos. O altar fica 
localizado em uma das salas na frente da casa, após rezar no “espaço católico” as mães e 
filhas vão para o “espaço africano” localizado na varanda aos fundos da casa, onde já 
incorporadas pelos voduns, dançam (FERRETI, 1995). 

 
 
A Catedral de Nossa Senhora da Vitória, conhecida como Igreja da Sé, é uma das 
edificações monumentais mais antigas de São Luís. Localizada na Praça Dom Pedro II, a 
igreja da matriz de São Luís foi construída no século XVII, em 1621 por ordem do capitão 
mor Domingos da Costa Machado que devido a uma epidemia de varíola quis reforçar a fé 
das vítimas (BOGEA; BRITO; RIBEIRO, 2008). Sobre a antiga Catedral (PACHECO, 
1969, pg: 22) era composta por “quatro paredes de taipa, nem ladrilhada, de telha vã”. Em 
1677, pelo Papa Inocêncio XI, ganhou o título de Catedral da Sé. Apesar do título, a igreja 
não vinha sendo conservada. Quase um século depois, em 1763, a antiga igreja foi 
demolida ordenada por uma Carta Régia que também destinava a Igreja de Nossa Senhora 
da Luz, pertencente aos jesuítas, para servir como nova Catedral (BOGEA; BRITO; 
RIBEIRO, 2008). Hoje, após muitas reformas a igreja da Sé apresenta fachada neoclássica, 
tomou formas simétricas, de frontão clássico encimado pela imagem de Nossa Senhora da 
Vitória, apoiadas sobre dois pares de pilastras compósitas. Três séries de aberturas compõe 
a fachada (de cima para baixo): janelas com vergas retas, sem bandeiras, encimadas por 
cornija triangular; janelas em arco de meio ponto, com bandeira e corpos guarnecidos por 
vidros, protegidos por balaustrada e vergas adornadas por frisos decorados; portas em arco 

              
Figura 01 - Vista da esquina da rua São Pantaleão com beco das Minas         Figura 02 - Planta baixa da Casa das 

Minas 
Fonte: Arquivo do DPHAP/MA, 2013. 
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Figura 03 – Fachada Principal                                              Figura 04 - Planta baixa da Catedral 

pleno com bandeiras de ferro, almofadas em portas de diamante trabalhadas. O altar-mor, 
em estilo barroco, é todo trabalhado a ouro e é mantido até hoje, sendo tombado pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional em 1954. Apresenta retábulo em estilo 
tradicional português, elementos escultóricos constituídos por folhas e frutos de parra e 
aves simbolizando a colheita eucarística (Arquivo do Departamento de Patrimônio 
Histórico Artístico e Paisagístico do Maranhão - DPHAP- MA). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Construir um conjunto de conhecimentos sistematizados sobre a Catedral Nossa Senhora 
da Vitória e Casa das Minas de modo a iniciar um processo de divulgação da Arquitetura 
Religiosa em nossa cidade e apresentar as especificidades que são pertinentes a cada estilo 
arquitetônico, de fato é uma contribuição importante para o meio acadêmico. A Casa das 
Minas tem muita história, o seu estudo proporciona o conhecimento aprofundado de outra 
cultura, costumes religiosos que são ignorados pela maioria da população. Adentrar na 
Catedral Nossa Senhora da Vitória é outro passeio pelos belos ornamentos e decorações 
além de conhecer a história e suas transformações. 
 
Palavras Chave: Arquitetura Religiosa; Religião; Estilo Arquitetônico. 
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ANÁLISE DE CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE 
TRÁFEGO E NÍVEL DE SERVIÇO DAS AVENIDAS MAL. CASTELO BRANCO 
E CEL. COLARES MOREIRA, SEGUNDO O HCM/2000 
 
Orientada: Marília Bezerra AMORIM – bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo – CCT/UEMA 
 
Orientador: Fabíola de Oliveira AGUIAR 
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A circulação em vias urbanas de cidades brasileiras tem apresentado baixos níveis de 
qualidade. Congestionamentos, reduções de velocidade e aumentos do tempo de viagem 
são consequências da visão equivocada de se investir na infraestrutura viária com enfoque 
no veículo particular motorizado em detrimento de melhorias no sistema de transporte 
coletivo. Esta medida, no entanto, tem sido tomada na tentativa também equivocada de 
conter ou resolver o problema atual da maioria das cidades cujo crescimento da frota de 
veículos circulantes tem ritmo superior à capacidade de absorção por parte do sistema 
viário. Como agravante desta situação, a falta de planejamento urbano com hierarquização 
do sistema viário, que considere o uso e a ocupação do solo pode causar problemas, como 
vias arteriais subdimensionadas para o fluxo de veículos ou inexistência de vias coletoras 
em bairros residenciais (MELO et al, 2005). Análises sobre Capacidade e Nível de Serviço 
(NS) das vias podem dar a direção para aplicação de investimentos de infraestrutura, já que 
permitem o fornecimento de dados sobre o comportamento do tráfego em determinada via. 
Isto significa dizer que o diagnóstico da via, com relação à capacidade de tráfego, facilita a 
análise do trânsito e possíveis intervenções voltadas para melhoria da circulação na área de 
determinado interesse. Entretanto, por serem análises que demandam uma série de 
informações e de metodologia apropriada para cada situação e, por reconhecer que na 
cidade de São Luis ainda não existem estudos direcionados para esta aplicação, se deu a 
motivação desta pesquisa. Assim, o presente trabalho tem como objetivo geral, elaborar 
uma pesquisa sobre quais os critérios que devem ser utilizados para análise da capacidade 
de tráfego para avenidas de São Luis, tomando-se como referência as características gerais 
das avenidas Cel. Colares Moreira e Mal. Castelo Branco. Como objetivos específicos, o 
trabalho pretende: i) levantar na bibliografia existente, os métodos de aplicação para 
avaliar a capacidade de tráfego das vias; ii) utilizar o HCM (highway capacity manual) 
como principal referência estrangeira, por ser este um manual utilizado como base para 
muitos países, inclusive o Brasil; iii) fornecer um procedimento metodológico (passo a 
passo) para futuras pesquisas que envolvam levantamento de campo e análises de 
resultados. Segundo MELO et al, (2005), uma sistemática de avaliação do nível de serviço 
(NS) de vias urbanas pode fornecer subsídios, aos tomadores de decisão, quanto às ações 
que deveriam ser feitas para melhorar a qualidade de circulação nas cidades brasileiras.No 
entanto, no Brasil não existe ainda um método padronizado que possa ser utilizado para 
avaliar o nível de serviço e, por isso, alguns  métodos criados em outros países são 
adaptados para a realidade brasileira para a obtenção da análise da capacidade e nível de 
serviço. O Highway Capacity Manual 2000 (TRB, 2000) é um manual americano criado 
para avaliação do nível de serviço e é um dos mais utilizados em diversos países. Ele 
apresenta métodos para analisar a capacidade e definir o nível de serviço de uma variedade 
de instalações viárias, como rodovias, vias urbanas, ciclovias, calçadas entre outros. As 
análises são feitas a partir de planilhas. A capacidade de uma via é a taxa máxima estimada 
de hora em hora que pessoas ou veículos podem razoavelmente atravessar um ponto ou 
uma seção uniforme de um espaço disponível para este fim, durante um dado período de 
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tempo nas condições viárias de tráfego e de controle existentes. Essas condições existentes 
devem ser razoavelmente uniformes para qualquer seção da instalação analisada. Qualquer 
alteração nas condições existentes modifica a sua capacidade. Portanto, segmentos com 
diferentes condições, terão capacidades diferentes. Pessoas por hora, carros de passeio por 
hora e veículos por hora são medidas que podem definir capacidade, dependendo do tipo 
de instalação e do tipo de análise. Já a qualidade do serviço das vias requer medidas 
quantitativas para caracterizar as condições operacionais dentro de um fluxo de tráfego. O 
nível de serviço de uma via é um indicador qualitativo que descreve as condições 
operacionais dentro de um fluxo de tráfego, mesmo que sejam obtidas através de dados 
quantitativos. Estas condições geralmente se referem à velocidade, tempo de percurso, 
liberdade de manobra, interrupções no tráfego, conforto e conveniência. O manual (HCM) 
define seis níveis de serviço para cada tipo de instalação. Foram designadas letras para 
cada nível (de A a F), com o nível de serviço “A” representando a melhor condição de 
operação e o nível “F”, a pior. Cada nível de serviço representa uma ordem de condição de 
operação e a percepção dessa condição pelos motoristas. Os fatores que afetam a 
capacidade e o nível de serviço são as condições básicas, tais como condições da pista, 
condições de tráfego, tipo de veículo, distribuição da direção, condições de controle e 
tecnologia. O HCM apresenta procedimentos que fornecem fórmulas, tabelas ou gráficos 
para um conjunto de condições padrões que são denominadas “condições básicas”. 
Segundo o HCM (2000), o primeiro passo, para aplicação operacional do NS, é definir a 
localização e extensão da via urbana. Em seguida, é determinar a classe da via usando-se a 
tabela de referência do HCM (Tabela 1). A Velocidade de Fluxo Livre também deve ser 
determinada (Tabela 2). O próximo passo é dividir a via em segmentos. O tempo em 
movimento é calculado para cada segmento, com atraso de controle de movimentos através 
de cada cruzamento. A velocidade média é calculada por segmento e por toda a instalação. 
Usando a velocidade média, o NS é determinado por uma terceira tabela fornecida no 
HCM (Tabela 3). A metodologia do HCM, no entanto, não traz todas as referências de 
fatores a serem analisados de forma condizente com a aplicação no Brasil. Por isso, alguns 
autores brasileiros foram incluídos neste trabalho para complementação de dados, de 
acordo com o perfil de vias utilizadas no Brasil. 
 

 
 
 

Categoria de projeto Categoria funcional 
primária secundária 

Alta velocidade I - 
Suburbana II II 
Intermediária II III ou IV 
Urbana (arterial ou coletora) III ou IV IV 

Tabela 1: Classificação de vias arteriais em função da categoria funcional e de 
projeto. 
Fonte: HCM 2000 (TRB, 2000). 

 
Classe de via urbana Padrão (km/h) 

I 80 
II 65 
III 55 
IV 45 

Tabela 2: Velocidade de fluxo livre (VFL) por classe de via urbana no HCM 2000.  
Fonte: HCM 2000 (TRB, 2000). 
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A partir da apresentação do método de classificação das vias urbanas proposto no Highway 
Capacity Manual – HCM/2000 (TRB,2000), este trabalho descreveu a metodologia de 
aplicação de critérios para classificação das vias urbanas, através do método americano, de 
forma que se possa avaliar a capacidade de tráfego das vias. Entretanto, na utilização do 
processo, recomenda-se cautela já que foram detectadas algumas incongruências entre os 
critérios do HCM 2000 e as condições operacionais das vias brasileiras. Como conclusão, 
já que a metodologia de análise de NS do HCM/2000 foi calibrada e validada para a 
realidade da malha viária urbana e da população usuária americana, sua aplicação na 
avaliação de vias urbanas brasileiras exige um significativo esforço de recalibração de 
parâmetros e, mais importante, de validação das faixas de nível de serviço em relação às 
expectativas dos usuários brasileiros quanto à fluidez em cada classe de via (DEMARCHI 
et al, 2004). Ainda segundo os mesmos autores, no que diz respeito ao método de 
classificação das vias urbanas, vale reforçar a importância de uma classificação totalmente 
compatível com a realidade das vias brasileiras, já que pelo HCM, é a classe da via que 
traduz esta expectativa do motorista. Entretanto, faz-se necessária sobre o conhecimento do 
método proposto no HCM e a discussão sobre métodos de pesquisa a serem desenvolvidos 
para que sejam iniciadas aplicações, inclusive de novos métodos e suas validações na 
cidade de São Luis. Este trabalho se resumiu a um breve estado da arte sobre o tema 
“avaliação da capacidade de tráfego viário e nível de serviço viário” que servirá de base 
para futuros trabalhos, os quais darão continuidade à aplicação metodológica apresentada. 

 
Palavras-Chave: HCM. Capacidade viária. Nível de Serviço viário. 
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Classificação da 

  
I II III IV 

Alcance da VFL 90 a 
 

 

70 a 55 
 

55 a 
 

 

55 a 40 
 VFL 

 
80 

 
65km/h 55 

 
45 km/h 

NS Velocidade média de percurso (km/h) 
A > 72 > 59 > 50 > 41 
B > 56-

 
> 46-59 > 39-

 
> 32-41 

C > 40-
 

> 33-46 > 28-
 

> 23-32 
D > 32-

 
> 26-33 > 22-

 
> 18-23 

E > 26-
 

> 21-26 > 17-
 

> 14-18 
F  26  21  17  14 

Tabela 3: Nível de serviço por classe. 
Fonte: HCM 2000 (TRB, 2000). 
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O conhecimento da relação existente entre a arquitetura e o clima é fundamental para a 
organização do espaço urbano. À arquitetura cabe amenizar as sensações de desconforto 
impostas por climas muito rígidos, como também proporcionar ambientes que sejam, no 
mínimo, tão confortáveis como os espaços ao ar livre em climas amenos.  Ressalta-se que 
juntamente com a preocupação de uma adequada organização do espaço urbano, deve-se 
considerar também a integração das edificações à totalidade do meio ambiente, de forma a 
torná-lo parte de um conjunto maior, como sugere a Arquitetura Bioclimática, preocupada 
com sua integração ao clima local, visando à habitação centrada sobre o conforto ambiental 
do ser humano e sua repercussão no planeta. A partir do exposto, percebe-se a necessidade 
de se planejar uma arquitetura com o fim de melhorar a convivialidade do ser humano no 
ambiente construído e no seu entorno, integrando-o às características da vida e do clima 
locais. Nesse contexto, apesquisa pretende determinar os microclimas dos bairros 
Renascença II, Ponta do Farol e Centro, localizados em São Luís, através da medição da 
umidade, da temperatura e da velocidade do vento, a fim de categorizar os microclimas dos 
bairros em questão, para se criar diretrizes de sustentabilidade ambiental mais adequadas 
para cada bairro, conforme mapa a seguir: 

 

 
 

 
MAPA 01: São Luís com a marcação dos três 
bairros em estudo. 
Fonte: http://www.maplink.com.br/transito/ma/sao-luis. 
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Destaca-se que para chegar à categorização dos microclimas, segundo os dados coletados a 
partir das medições nos locais supracitados, foi necessário realizar uma prévia 
caracterização da área com seurespectivo mapeamento, para posteriormente traçar algumas 
considerações a respeito da climatologia. Nesse propósito metodológico, realizou-se o 
estudo de cada bairro de acordo com a orientação da ventilação, as influências 
topoclimáticas e as cargas térmicas de acordo com o posicionamento e forma do edifício. 
Os resultados foram divididos em quatro etapas: dados da medição, análise dos resultados, 
diretrizes de sustentabilidade mais adequada para cada bairro e diretrizes de 
sustentabilidade mais adequada para São Luís. Para a operacionalização da pesquisa foi 
necessário, inicialmente, efetuar o levantamento bibliográfico de obras e autores que 
discorrem sobre as temáticas da sustentabilidade ambiental e arquitetura bioclimática. Em 
seguida realizaram-se as medições da velocidade do vento, da temperatura e da umidade de 
cada bairro estudado e para então identificar qual o microclima correspondente a cada 
região em análise. Destaca-se que para chegar à categorização dos microclimas, segundo 
os dados coletados a partir das medições nos locais supracitados, foi necessário realizar 
uma prévia caracterização da área com o mapeamento, conforme recomenda Monteiro 
Mendonça (2003) em seu livro Clima Urbano, para posteriormente traçar algumas 
considerações a respeito da climatologia, sobre o que se discorre a seguir. A primeira etapa 
reuniu todos os dados obtidos no período da medição, a segunda estabelece a comparação 
dos dados e a conclusão dos tipos de microclimas que cada bairro apresenta e a terceira e 
quarta etapa estabelece soluções sustentáveis para as problemáticas causadas pelos 
microclimas. As medições realizadas foram nos três bairros, Renascença II, Ponta do Farol 
e Centro, elas foram realizadas todas as segundas e sextas feiras em um intervalo de hora 
variando das 12 h as 16 h, no período de novembro de 2012 a maio de 2013. Os dados 
foram separados de acordo com as variáveis climáticas: velocidade do vento, temperatura e 
umidade relativa do ar. A partir dos dados coletados nas medições das variáveis climáticas 
foi estabelecida a categorização dos microclimas de cada bairro, o estudo foi realizado 
através de gráficos que comparam a média máxima e mínima dos dados de todos os meses. 
Após a categorização dos microclimas de cada bairro, realizou-se um estudo para 
estabelecer as diretrizes sustentáveis para cada bairro e posteriormente para São Luís. A 
partir da metodologia empregada obtiveram-se diversos resultados que conduziram a 
compreensão de que da forma como se apresenta o espaço urbano de São Luís, o conforto 
térmico em dois dos bairros estudados é mais comprometido, a saber, Renascença II e 
Centro. O microclima no Renascença II categorizou-se como ilhas de calor devido a 
disposição das edificações que configura alta densidade prejudica a circulação do vento no 
interior do núcleo, e a impermeabilização do solo. Já na Ponta do Farol a circulação da 
ventilação no local da medição recebe pouca influência das edificações e muita das massas 
de água, provocando microclimas nominados de costeiros. No Centro os paredões 
causados pelas edificações coladas umas as outras e alteradas por ações antrópicas 
prejudicam a ventilação, nos locais onde trafegam carros pode acontecer o aumento da 
poluição do local, o que contribui para a formação das ilhas de calor moderadas, pois os 
materiais utilizados, as paredes grossas e as altas inclinações dos telhados dos casarões 
originais constituem-se em elementos atenuadores do microclima. Os conceitos aqui 
ensejados referentes às bases de sustentabilidade ambiental em cidades, são conceitos 
anunciados, nem sempre preconizados, mas seu entendimento e sua defesa podem 
contribuir para a discussão aqui proposta. Desenvolvimento sustentável indica um processo 
a ser seguido, a partir de compromissos ambientais e sociais com as gerações 
contemporânea e futura, indispensáveis ao bem viver de todas as cidades e pessoas. 
Paradoxalmente, na maioria das cidades, existe uma contradição entre bases sustentáveise 
desenvolvimento sustentável. Assim, muitas cidades que poderiam ser julgadas 
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positivamente pelo critério do desenvolvimento - com a obtenção de resultados positivos 
em termos sociais, econômicos e políticos, os quais, acredita-se, poderiam garantir ganhos 
ambientais - podem apresentar alguns dos mais altos índices de retiradas de recursos da 
natureza, danos à camada de ozônio, desflorestamento, enfim, danos a sustentabilidade 
local e global, à saúde do planeta e à sobrevivência das cidades e indivíduos com 
dignidade. 
 
Palavras-chave: Categorização. Microclimas. Sustentabilidade. 
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LEVANTAMENTO, CLASSIFICAÇÃO E ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DA 
CONFIGURAÇÃO URBANA DAS CIDADES DE IMPERATRIZ E AÇAILÂNDIA 
 
Orientanda: Nadloyd da Conceição Pinheiro Moraes – bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmica do Curso de Ciências Sociais – DCS/UEMA 
 
Orientadora: Rosirene Martins Lima 
Profa. Dra. da Universidade Estadual do Maranhão - UEMA 
 
As cidades de Imperatriz e Açailândia estão situadas no sudoeste do Estado do Maranhão, 
cuja dinâmica urbana vem passando por mudanças significativas nos últimos anos, 
principalmente a partir da chegada de alguns empreendimentos econômicos e de 
infraestrutura. Estas cidades vêm apresentando intenso dinamismo, que se encontra 
relacionado às determinações oriundas dos grandes empreendimentos instalados na região. 
Diante disso, a análise consiste em identificar de que forma as mudanças na organização e 
reestruturação do espaço dessas cidades são impulsionadas pela chegada dos grandes 
empreendimentos. Apontaram-se os diferentes elementos que compõem a abordagem 
referente ao desenvolvimento urbano e analisaram-se as transformações na organização do 
espaço urbano destas cidades, identificando os aspectos subjacentes à chegada dos grandes 
empreendimentos nessa região. Nesse sentido, recorreu-se a Elias e Pequeno (2007) que 
discutem sobre a urbanização decorrente da expansão do agronegócio para analisar a 
influência de atividades relacionadas à agropecuária, siderurgia, ao cultivo de eucalipto e 
soja na organização e estruturação do espaço urbano. Nesse sentido, os autores afirmam 
que uma das vias de reconhecimento da sociedade e do território brasileiro atual é o estudo 
da reestruturação do espaço urbano. Desde então, Elias e Pequeno (2007) afirma que se 
organiza e difunde-se um novo modelo econômico de produção agropecuária, que 
denominam de agronegócio. Dessa forma, torna-se possível estabelecer uma relação destas 
cidades com a região agrícola que tem sua unidade devido à inter-relação entre mundo 
rural e mundo urbano, pois as cidades de Imperatriz e Açailândia abrigam atividades 
circundantes em seu território. Para analisar a influência dos grandes empreendimentos na 
dinâmica sócio espacial das cidades de Imperatriz e Açailândia, torna-se necessário 
identificar esses sujeitos participantes do processo de reestruturação das cidades. Assim, 
recorreu-se a Lungo (2004) que define um projeto urbano como uma estratégia que deve 
articular os eixos urbanos e socioeconômicos de grande dimensão e larga duração que 
incidem no desenvolvimento de uma cidade. O autor cita a classificação de Ezquiaga dos 
grandes projetos urbanos que caracteriza os mesmos como (1) uma construção de 
infraestrutura ou serviço urbano, com o protagonismo público, (2) rompem o limite 
geográfico das intervenções urbanísticas tradicionais, chegando à periferia e são (3) 
conhecidos como motores de desenvolvimento do espaço urbano. Por sua vez, Milton 
Santos, em A Urbanização Brasileira, analisa o espaço sob um viés marxista, a partir de 
algumas categorias como a divisão do trabalho. O mesmo também explora o processo de 
urbanização do país sob os olhares da história, afirmando que o mesmo deu-se no início do 
século XVIII, mas com estabelecimento no século seguinte. No entanto, as características 
atuais devem-se ao século XX, principalmente a partir da década de 70, em que houve um 
período de modernização agrícola, além da existência de um projeto desenvolvimentista. O 
autor também destaca que o processo brasileiro de urbanização revela uma crescente 
associação com o da pobreza, cujo lócus passa a ser a cidade, sobretudo a grande cidade. 
Com este projeto objetiva-se refletir sobre as mudanças na configuração urbana das 
cidades de Imperatriz e de Açailândia em decorrência da implantação dos grandes 
empreendimentos na região; levantar dados e informações sobre a configuração urbana de 
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Imperatriz e Açailândia; identificar os grandes empreendimentos instalados na região. 
Utilizamos a pesquisa bibliográfica para identificarmos a fonte e a bibliografia da temática 
em estudo e a pesquisa de campo, consistindo na coleta de dados em fontes secundárias e 
realizando visitas a órgãos estaduais, a órgãos públicos, assim como também fazendo 
consulta de jornais, revistas, sites da Prefeitura de Imperatriz e sites dos próprios 
empreendimentos. Dessa forma, o levantamento e discussão da bibliografia indicada pela 
orientadora possibilitou o desenvolvimento da pesquisa. Em jornais, revistas e sites foi 
possível ter acesso a notícias que apresentavam situações relacionadas ao objeto de 
pesquisa, como a recente publicação de um livro que divulga o perfil da cidade de 
Imperatriz. Este livro, ideia dos empresários locais, reúne os aspectos socioeconômicos 
daquela cidade, a fim de atrair mais investimentos e projetos desenvolvimentistas para a 
região. As informações conseguidas nos sites foram de grande importância para o 
desenvolvimento da pesquisa. Foi possível ter acesso a vídeos cujo conteúdo trazia 
opiniões de pessoas moradoras dessas cidades. Segundo o secretário de desenvolvimento 
social de Imperatriz, Sabino Siqueira, o boom imobiliário é resultado das características da 
cidade, por ter uma localização privilegiada do ponto de vista da logística, pois fica às 
margens da Belém-Brasília e da Ferrovia Norte-Sul, e por ser uma cidade polo com cerca 
de um milhão e meio de pessoas entre seus habitantes e cidades circunvizinhas consomem 
produtos e serviços de Imperatriz. Ele destaca também a instalação de grandes 
empreendimentos como a Suzano papel e Celulose, que deve gerar milhares de empregos, 
sendo que tais empreendimentos causam uma alteração na cidade. E através de fontes 
secundárias, identificamos os seguintes empreendimentos instalados nos últimos três anos: 
Mateus Supermercados, o grupo Mateus lançou o maior empreendimento do Maranhão, 
em Imperatriz; O Imperial Shopping Center que é o maior centro de compras do comércio 
varejista do Maranhão fora de São Luís; Aracaty Office é o maior centro comercial de 
Imperatriz e região e é também o maior empreendimento vertical da cidade, tendo um 
misto de serviços como, lojas, bares, restaurantes, bancos e lotéricas; Complexo 
Suplemento Mineral MATSUDA, um empreendimento do Grupo MATSUDA, que 
começou a atuar na região por meio de fabricação de sementes para cilagem; Museu Casa 
Branca sendo uma instituição não governamental sem fins lucrativos, localizada no 
Assentamento Itacira I, popularmente conhecido como Vila Conceição. É o primeiro 
museu de Imperatriz; Imperial Hotel, este empreendimento conta com 135 apartamentos, 
todos eles muito bem equipados. Com a inauguração do Hotel e Imperial Shopping já são 
1500 empregos diretos gerados na cidade; Suzano Papel e Celulose é uma das mais 
modernas fábricas de celulose do mundo com capacidade de produzir mais de um milhão e 
meio de toneladas de celulose ao ano para exportação. É a segunda maior produtora de 
celulose de eucalipto do mundo e líder no mercado de papel da América Latina. Segundo 
levantamento, foi possível relacionar tais mudanças na dinâmica das cidades de Imperatriz 
e Açailândia aos processos decorrentes da implantação dos grandes empreendimentos na 
região devido à inserção de atividades econômicas desenvolvidas pelas forças de 
desenvolvimento existentes como: investimentos no setor industrial, e fomento das 
atividades comerciais locais. O que caracteriza a dinâmica da cidade são as diversas obras 
e investimentos realizados no espaço urbano, através de crescente número de condomínios 
tanto residenciais como comerciais e, a verticalização do centro e outras áreas da cidade, 
além do aumento demográfico e fluxo de investimentos realizados principalmente por 
empresas de outras localidades que buscam se implantar nessa cidade em busca de novas 
oportunidades. Essa crescente verticalização chamam a atenção partindo do princípio de 
que com o surgimento dessas grandes obras, principalmente prédios, a paisagem muda, e 
em alguns locais, as mudanças causam impacto, na medida em que reorganiza e confere 
outras funcionalidades ao espaço. Apesar das dificuldades relativas ao levantamento de 
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informações e principalmente da dificuldade de deslocamento para Imperatriz e Açailândia 
para a realização da pesquisa de campo, foi possível identificar os empreendimentos que 
estão sendo implantados na região e nas cidades, e colher algumas informações que 
permitiram perceber que tais empreendimentos estão induzindo transformações na 
configuração dessas cidades, cumprindo assim os propósitos previstos no plano de 
trabalho. 
 
Palavras-chave: Cidade, grandes empreendimentos, configuração socioespacial. 
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CONFLITOS NAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL NA CIDADE DE SÃO 
LUÍS – MA 
 
Orientada: Taynara Sodré MENDONÇA - bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmica do Curso de Ciências Sociais – CCSA/UEMA  
 
Orientadora: Rosirene Martins LIMA 
Prof.ª Doutora da Universidade Estadual do Maranhão   
 
Observam-se vários sujeitos em disputa pela apropriação e uso da cidade, principalmente 
das áreas mais valorizadas, mesmo aquelas áreas destinadas à preservação ambiental, em 
flagrante desrespeito á Legislação Ambiental e ao Estatuto da cidade. Nesse sentido o 
projeto de pesquisa tem como objetivo identificar as áreas consideradas de proteção 
ambiental na cidade de São Luís, bem como os conflitos socioambientais decorrentes das 
formas de ocupação e uso dasAPA- Área de Proteção Ambiental. De acordo com o 
cronograma previsto no Projeto de pesquisa, as atividades desenvolvidas inicialmente, 
foram voltadas para o estudo e apropriação da bibliografia indicada no projeto bem como 
os textos de Henri Lefebvre O Direito á Cidade, Milton Santos A urbanização brasileira, 
Rosirene Martins Lima Conflitos Socioambientais Urbanos. Para tanto, seguiu-se uma 
sistemática de reuniões com a orientadora para discursões e estudo sobre as leituras feitas, 
tendo em vista que estas são fundamentais para o entendimento e andamento da pesquisa 
de campo.A pesquisa de campo foi inicialmente realizada mediante coleta de dados 
secundários em sites relacionados ao tema, na Secretária Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais- SEMA e Secretária Municipal de Meio Ambiente SEMMAM onde 
foipossível identificar três áreas de proteção ambiental na cidade de São Luís que são: 
APA do Itapiracó, APAdo Maracanã, APA da Lagoa da Jansen, recentemente reconhecida. 
sendo estas Estaduais;uma área de conservação ambiental, no caso a Estação Ecológica do 
Rangedor e um Parque: Parque Estadual do Bacanga.Deteremos-nos na pesquisa nas áreas 
de proteção ambiental visto que estas são prioridades no projeto. Ao identificá-las 
começamos a visita a cada uma destas áreaspara observar os conflitos socioambientais e os 
sujeitos envolvidos nestes processos. O passeio por alguns bairros de São Luís, Raposa, 
Paço do Lumiar, São José de Ribamar serviram para conhecer e melhor entender as 
diferenças em cada um destes, também os processos de expansão imobiliária que vem 
ocorrendo na ilha. No passeio á São Luís foi percebido as grandes diferenças de 
infraestrutura nos diversos bairros, onde existem áreas vazias sem uso e outras, no entanto 
onde a expansão imobiliária é crescente expressivamente no entorno das Áreas de Proteção 
Ambiental.Na trilha Baluarti como era visitada por vários turistas, a Acomtur queria 
melhorar algumas estruturas ali existentes, ergueu-se uma estrutura de telhado ao redor de 
um poço que havia dentro da trilha, o Iphan ao tomar conhecimento do fato resolveu 
embargar a construção alegando que houve uma descaracterização do local e as visitas 
feitas ali pelos turistas foram canceladas. Como a propriedade pertencia a um Chinês que á 
comprou por cinco milhões, vendeu o local por quinze milhões para o PAC Programa de 
aceleração do crescimento do governo federal.“Como pode nós só construímos um telhado 
e agora que vão derrubar tudo?” (Adriano, presidente da associação comunitária).Outro 
dado interessante que foi descrito é que do lado direito da APA do Maracanã onde existem 
muitas casas, haverá uma remoção da comunidade para duplicação da BR 135. 
Observamos no local um intenso movimento de caminhões, caçambas e identificou-se que 
nas proximidades é feita retirada de areia e piçarra.Há alguns meses o presidente nos conta 
que foi procurado por uma empresa Camargo Correia para ajuda-los a criar o Centro de 
visitação ecológica como forma de compensação ambiental. Contratou-se uma empresa 
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para cuidar de toda a documentação necessária, porém as terras não têm documentos e a 
Camargo Correia precisava para saber de quem de fato pertencia a terra. O presidente da 
associação relata que foram varias tentativas junto a Sema para conseguir tais documentos, 
porém as tentativas foram em vão, e a empresa acabou desistindo do projeto.O guia da 
associação relata que seria um bom atrativo aos turistas o centro ecológico, visto que cada 
guia cobra quatro reais por cada turista que deseja conhecer o local. Na APA do Itapiracó 
foi feito um primeiro contato com a área para conhecer o local, por ser uma área bem 
extensa e com várias trilhas abertas pelo caminho, o trajeto torna-se um pouco perigoso. 
No local existe uma guarita na entrada, onde só há guardas no posto do Batalhão 
Ambiental no final do percurso. Quanto às informações, ao perguntar aos guardas que ali 
se encontravam notamos certa resistência para disponibilizar algumas informações.Quando 
fala-se de sujeitos e conflitos dizem que na região existem muitos, porém sobre essas 
questões seria preciso irmos a SEMA para buscarmos mais informações. Esses são alguns 
entraves que a pesquisa encontra. Um fato interessante ocorrido no dia da pesquisa de 
campo é que no local havia uma pessoa que estaria utilizando um motor-serra para 
derrubada de arvores. Como o local é bastante utilizado para realizar caminhada uma 
destas pessoas informou ao guarda que prontamente foi verificar a questão. O que 
observamos também é que a quantidadede guardas florestais no Batalhão da APA do 
Itapiracó é insuficiente no local encontravam-se cinco guardas florestais. Ao questionar 
sobre isto os guardas informaram que contam com a cooperação das pessoas que fazem uso 
da APA de alguma forma para avisar se alguém está agredindo o local. Segundo o Tenente 
Gomes o posicionamento do posto do Batalhão Ambiental facilita o trabalho de 
fiscalização. Em uma breve entrevista, o Tenente informou que as principais ocorrências 
são de desmatamento e de alguns assaltos às pessoas que utilizam o caminho principal da 
APA para atividades esportivas, tais como, caminhada, ciclismo e corridas, pois segundo o 
entrevistado o maior problema enfrentado no processo de manutenção da APA é 
justamente a conscientização, pois algumas das localidades da APA encontram-se poluídas 
por lixo e entulho dos bairros adjacentes. Ainda segundo o Tenente, a APA era gerida 
anteriormente por uma Organização não governamental chamada ABARÁ, que realizava 
fortes trabalhos de ensino ambiental e conservação.  Mesmo com estas atividades tendo 
sido realizadas o rio que passa pela APA e que possui o mesmo nome da unidade de 
conservação está poluído por conta do esgoto desses Bairros – Cohatrac e os 
assentamentos Terra Livre e Canudos que se encontram no entorno da APA do 
Itapiracó.APA da Lagoa da Jansen era anteriormente um Parque Estadual e recentemente 
foi reconhecida como Área Proteção Ambiental, é um espaço, no qual, se realiza um 
grande numero de eventos comemorativos e shows. A infraestrutura da APA não apresenta 
boas condições, tendo esgotos à céu aberto e um alto nível de poluição nas aguas de sua 
laguna. A APA é consideravelmente extensa e por se encontrar em uma área nobre da 
cidade e ser um importante ponto turístico é bem arborizada e de rápida localização. A 
APA tem um alto índice de especulação imobiliária o que a torna um objeto de interesse e 
de grande valor de uso e de troca.Em março a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais do Maranhão (SEMA) realizou um mutirão de limpeza na Lagoa da 
Jansen, uma das primeiras medidas do plano de revitalização e recuperação do espaço 
físico econservação ambiental na APA da Lagoa da Jansen. Com o emprego de 
maquinários pesados desobstruíram as vias e córregos, essas ações fazem parte do projeto 
“Viva Lagoa”. A Secretaria de Urbanismo e Habitação realizou uma ação de desobstrução 
do espaço publico na Área de Proteção Ambiental da Lagoa da Jansen. O caso mais recente 
foi à remoção de uma empresa que teve toda a sua área construída de forma ilegal sob área 
verde do município. Diante do resumo exposto observamos que existem conflitos e estes 
podem vir de diferentes modos desde construtoras, empresários com seus 
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empreendimentos ou mesmo pessoas menos desprovidas de recursos. No entanto falar de 
sujeitos e conflitos não é tarefa fácil, pois sentisse certa resistência precisamente na 
pesquisa de campo ao questionar sobre tais conflitos. Estas são algumas das dificuldades 
que a pesquisa encontra. 
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REFERÊNCIAS 
 
ACSELRAD, Henri. Conflitos ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: RelúmeDumará, 
2004. 
 
LEFEBVRE, Henri. O direito á cidade. São Paulo: Ed. Moraes, 1991. 
 
LIMA, Rosirene Martins Lima. Conflitos sócio-ambientais urbanos: O lugar como 
categoria de análise da produção de Curitiba/ Jardim Icaraí. São Luís: EdiçõesUema 2008. 
 
LOPES, José Sério Leite (coord.). A ambientalização dos conflitos sociais. Rio de 
Janeiro: Relume Dumará, 2004.  
 
SANTOS, Milton. A urbanização brasileira. 5 .ed. São Paulo: Ed USP, 2005. 
 

 
 
 
 
 



472 
 

O MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO E MARANHENSE PARA 
MULHERES NA ÚLTIMA DÉCADA  
 
Orientada: Leonora de Jesus Mendes TAVARES – bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmica do Curso de Ciências Sociais – DCS/UEMA  
 
Orientadora: Vivian Aranha SABOIA 
Profª Drª  do DCS/CCSA  
 
A década de 2000-2010 apresentou-se como uma década de retomada do crescimento 
econômico tanto no plano nacional quanto no estadual, fato que teve repercussões no 
mercado de trabalho. (BALTAR, 2010; IPEA, 2010; IPEA, 2006; POLASKI, 2009; 
ROCHA, 2011; IMESC, 2008; HOLANDA, 2008). De uma maneira geral, a conjuntura 
nacional favoreceu a economia maranhense na última década elevando o PIB e 
aumentando a oferta de postos de trabalho, o que trouxe reflexos positivos para o mercado 
de trabalho brasileiro. Nesse contexto, pode-se constatar o avanço da formalização dos 
postos de trabalho, a redução da informalidade e do desemprego. Neste texto, 
apresentamos como o dinamismo da economia na última década tem afetado o mercado de 
trabalho e, em particular, o mercado de trabalho brasileiro e maranhense para as mulheres. 
Os objetivos da pesquisa foram a realização de um panorama da evolução do mercado de 
trabalho brasileiro ao longo da década de 2000 e suas implicações em função do gênero, ao 
identificar e compreender a evolução do mercado de trabalho brasileiro entre 2000 e 2010. 
A metodologia utilizada neste relatório é a pesquisa bibliográfica, realizando-se consultas 
nos sites do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos 
(DIEESE), do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), da OIT (OIT), do 
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (IMESC) e no site do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).Em seguida, buscou-se reconstituir 
um breve histórico do panorama econômico maranhense na década de 2000, visando 
elaborar um quadro socioeconômico dos anos 2000-2010. Dessa forma, buscamos 
compreender o desempenho do mercado de trabalho no Maranhão e, especialmente, como 
se deu a evolução deste no âmbito nacional, no que diz respeito ao emprego formal e 
informal.Busca-se compreender a evolução do mercado de trabalho brasileiro e 
maranhense no âmbito formal e informal, bem como suas implicações no que diz respeito 
ao emprego feminino.Observa-se uma melhora significativa nas taxas de ocupação, nas 
taxas de emprego com carteira assinada no maranhão, nas taxas de emprego sem carteira 
assinada no Maranhão. (IMESC, 2008; IMESC, 2010). Os resultados apontaram que na 
ótica do mercado de trabalho maranhense para as mulheres, houve significativas melhorias, 
acompanhando a tendência nacional do mercado de trabalho, o que trouxe para elas 
discreta redução da informalidade, aumento da taxa de formalidade, redução na taxa do 
desemprego e aumento na taxa de ocupação.A taxa de ocupação das mulheres apresenta 
resultados melhores, apesar de se manter em patamares inferiores aos dos homens, pois 
apesar da taxa de ocupação feminina ter aumentado sensivelmente nos últimos anos, 
verificou-se que nos anos 2000-2010, a diferença entre as taxas masculinas e femininas, 
permanecem quase intocadas. (OIT, 2009; BERG: RIBEIRO, 2010).Desta maneira, apesar 
das significativas melhoras quantitativas do mercado de trabalho na década 2000-2010 no 
âmbito nacional e também estadual, ainda o emprego feminino está sujeito às condições de 
trabalho precárias, apresentando diferenças marcantes se comparadas com o emprego 
masculino.  
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Gráfico 1 - Distribuição percentual das pessoas ocupadas de 16 anos ou mais de idade por 
agrupamentos de atividade do trabalho principal.  Brasil e Maranhão, 2004 e 2009. 
 

 
Fonte:Elaboração própria utilizando dados do IBGE/PNAD 
 
Gráfico 2 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência Brasil 
e Maranhão, 2009. 
 

 
Fonte: Elaboração própria utilizando dados do IBGE/PNAD 
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Esta pesquisa teve como objetivo inicial analisar a construção da etnicidade na comunidade 
quilombola Ramal de Quindiua, localizada no município de Bequimão, Estado do 
Maranhão. Para este fim pretendia-se entrevistar os moradores antigos de Ramal de 
Quindiua objetivando a construção da história de formação desta comunidade, bem como 
aplicar questionário visando o levantamento socioeconômico da comunidade e, por fim, 
realizar a tabulação e transcrição de dados e a produção de gráficos. Em consonância com 
estes objetivos foram realizadas pesquisas bibliográficas que contribuíram para a definição 
teórica da etnicidade. Sobre este aspecto várias perspectivas acerca da temática da 
etnicidade foram adotadas. Em FENTON (2003), por exemplo, o que se deve investigar 
está relacionado a descendência e a cultura, e mais especificamente como esses grupos 
constroem e mobilizam esses elementos. Para WEBER (2011), grupos étnicos são 
coletividades que nutrem uma crença subjetiva na procedência comum, não importando se 
tal crença é ou não objetiva. Na perspectiva de BARTH (2011), o que se deve analisar 
quando se trata de grupos étnicos são as fronteiras, ou seja, o que faz com que se 
estabeleça os limites do "eu" e do "outro", ou, em outras palavras, o que identifica os "de 
dentro" e os "de fora". Para Barth a etnicidade se define nas fronteiras, sendo 
extremamente relevante a autoatribuição e a atribuição por outros. Por último, utilizou-se 
da perspectiva de ALMEIDA (2011), para quem o étnico constitui uma singularidade em 
sua objetivação em movimento social, já que contribui para redimensionar as lutas pela 
terra onde há situações sociais de lutas identitárias, processos de territorialização e lutas 
econômicas. Estes foram os objetivos inicialmente estabelecidos e o referencial teórico 
adotado, entretanto, minha inserção no campo empírico, que nas ciências sociais é 
dinâmico, ou seja, esta em constante movimento e transformação, e meu posicionamento 
de pesquisador-militante, me fizeram reestruturar tanto os objetivos deste trabalho, bem 
como a forma com que passei a utilizar os autores supracitados. Por conta disso, os 
objetivos desse trabalho passaram a ser entender a relação entre etnicidade e política, bem 
como analisar o próprio lugar do pesquisador nessa relação, ou seja, sua neutralidade ou 
seu posicionamento diante do grupo estudado e, por fim, compreender qual seria o lugar 
dos sujeitos mediados na construção da etnicidade. Visando alcançar estes objetivos, o 
referencial teórico adotado foi reestruturado de forma que se mantiveram os autores 
utilizados (apesar de que outros foram acrescentados), porem com outra ênfase, já que 
durante a pesquisa percebi que o fio condutor que pode interligar estes autores é justamente 
a ligação, que todos fazem, entre etnicidade e política. Antes de mostrar como foi realizada 
esta reestruturação teórica, fez-se necessário discutir o lugar do antropólogo nessa relação 
entre etnicidade e política. Para isso, adotei a perspectiva de CARDOSO (2006) para quem 
o antropólogo está inserido numa relação conflituosa e contraditória entre sistemas 
culturais, sendo que o antropólogo não esta apenas estudando as culturas, mas atuando, 
consciente ou inconscientemente, sobre elas. Logo, se sempre se esta falando de algum 
lugar, ou seja, nunca se fala de uma perspectiva neutra, porque não posicionar-se a favor 
dos grupos mais fracos na relação de poder? A partir de tal afirmação Cardoso afirma que o 
lugar do antropólogo é na esfera meso, esfera do Estado, ou seja, entre a esfera micro, das 
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particularidades, e a esfera macro, dos valores universalizáveis. Tendo definido o lugar do 
antropólogo, passei então a rediscutir os autores visando entender a ligação entre 
etnicidade e política. Começando com FENTON (2003), este autor entende que etnicidade 
é uma construção e mobilização social de descendência e cultura, sendo que estes dois 
elementos tornam-se pontos de referência para ação, especialmente para ação política. Na 
perspectiva de WEBER (2012) a crença na afinidade comum de origem apresenta 
consequências importantes para a formação de comunidades políticas. Por outro lado, um 
destino político comum é um dos elementos que Weber elenca como tendo grande 
relevância para construção dos sentimentos de afinidade étnica ou comunhão étnica, ou 
seja, um sentimento de comunidade que facilita e fomenta as relações comunitárias e, 
especialmente, as políticas. Sobre esta questão, BARTH (2011) afirma que a organização 
do grupo étnico varia na medida em que a articulação étnica é procurada, sendo que o fato 
de contemporaneamente tal organização ser predominantemente política não diminui o 
caráter étnico do grupo, ao contrário, os novos movimentos políticos são meios de tornar 
diferenças culturais organizacionalmente pertinentes. O último autor aqui utilizado é 
ALMEIDA (2011), que em seus escritos torna central para análise da etnicidade a ligação 
entre o étnico e a política, particularmente a ligação com os movimentos sociais, como já 
foi explicitado acima. Após estabelecer esta ligação entre etnicidade e política, percebi 
durante o trabalho teórico e idas a campo que os sujeitos mediados tem papel central nesta 
ligação. Para compreender melhor este aspecto utilizei-me de ANDRADE (2009), que 
afirma que as diferenças entre a lógica da burocracia estatal e a lógica das comunidades 
quilombolas torna necessário, para que tais comunidades possam dialogar com o estado, 
uma gama mediadores, bem como estruturas de mediação. Nesse processo, podem surgir 
mediadores da própria comunidade, indivíduos que conseguem falar a linguagem tanto da 
burocracia estatal, quanto da sua comunidade, mas surge também a necessidade de agentes 
especializados com legitimidade para dizer quem são estas comunidades, como elas vivem 
e quais seus direitos. Na mesma linha de raciocínio, BARTH (2003; 2005) afirma que as 
lideranças são responsáveis pela mobilização dessas comunidades, bem como pelo 
acionamento das identidades na ação política coletiva. Metodologicamente, este trabalhou 
contou com pesquisa bibliográfica, registro em diário de campo de reuniões do Moquibom 
(Movimento Quilombola do Maranhão), das ações deste movimento social em que as 
lideranças de Ramal estiveram envolvidas, bem como registrou-se reuniões destas 
lideranças com os moradores de Ramal de Quindiua. Como conclusão pode-se afirmar que 
ainda que grupos étnicos tenham origens pré-modernas, no contexto do estado nação eles 
se estendem das esferas sociais e culturais para as esferas politica e econômica, ou seja, no 
contexto do Estado há uma politização do étnico, sendo que nessa relação entre etnicidade 
e política, marcada por contradições e conflitos, os mediadores tem papel central.  
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O trabalho apresenta a etnografia de rituais do Tambor de Mina, buscando o entendimento 
dos saberes que estão em jogo e as práticas de reprodução de conhecimento e analisando as 
diferentes modalidades de rituais que ocorrem no Ilê Assé Ossum Navê (AQUINO, 2011) 
(Figura 1), o qual, não obstante ser um terreiro de Tambor de Mina, apresenta-se como um 
espaço de manifestações religiosas provenientes de rituais típicos de outras (Figura 2) 
religiões, característica retratada na etnografia de três rituais que ocorrem no terreiro: a 
Festa do Divino Espirito Santo, a Cura e o Toque em Reverência a Iemanjá (AQUINO, 
2012). O objetivo do trabalho visa fazer o levantamento organizacional e da dinâmica 
funcional e ritualística do terreiro; reconhecer e caracterizar os elementos fundamentais de 
uma organização religiosa de matriz africana; identificar e descrever o papel do líder 
(Figura 4) dessa comunidade e a sua importância política e social; analisar as relações 
interpessoais e interinstitucionais do terreiro observado com outros terreiros de mina e 
verificar as ações desempenhadas pelo terreiro na localidade em seu entorno e como essas 
ações repercutem positiva e negativamente. A metodologia adotada constitui de 
observação direta no terreiro de Mina escolhido, entrevistas livres e direcionadas com o 
babalorixá (pai-de-santo) da casa, produção de um relatório etnográfico das festas e dos 
rituais observado, bem como a utilização de referencial teórico clássico e contemporâneo 
para entender a forma de análise dos sistemas, sua dinamicidade e vínculo ao ambiente 
cultural de modo a atingir seus objetivos e como produzem suas regras de interação, bem 
como foram utilizados livros voltados para a temática das religiões. Como resultado foi 
realizado a organização da dinâmica funcional e ritualística do terreiro, por meio de visitas 
e entrevistas diretas com o chefe do terreiro, que também concedeu consulta a 
documentação e registros próprios; A luz das leituras correlatas foram reconhecidos e 
caracterizados os elementos fundamentais de uma organização religiosa de matriz africana 
(FERRETTI, 1996), a saber: as divindades, os sacerdotes, os rituais, os adeptos, o culto, o 
templo e a hierarquia religiosa; Identificação e descrição do papel do líder dessa 
comunidade e a sua importância política e social; Analise das relações interpessoais e 
interinstitucionais do terreiro observado com outros terreiros de mina; Verificação das 
ações desempenhadas pelo terreiro na localidade em seu entorno e da sua repercussão. A 
pesquisa, resultou em três relatórios referentes à observação sociológica de rituais do 
terreiro e um relatório de entrevista com o líder da comunidade, o babalorixá José de 
Ribamar Aquino Junior.  Depreendeu-se da pesquisa, através de observação desses rituais e 
festas e entrevistas com o sacerdote do terreiro, que a religião observada tem sua origem 
africana muito bem preservada por boa parte de seus seguidores, porém contém elementos 
de outras religiões que tiveram contato no decorrer da história da região, mas procurou 
preservar suas fronteiras que apesar desses processos de exclusão e incorporação 
confirmam sua identidade enquanto religião afro-brasileira. Foram observados festas e 
ritos característicos do tambor de mina, porém com a especificidade de que algumas não 
são originarias da citada religião, o que despertou o maior interesse pela investigação e 
esclarecimento acerca de como se deu tal processo de inserção de ritos oriundos de 
religiões de matrizes diferentes a essa estudada. Torna-se interessante essa construção e 



479 
 

investigação, pois, ao entendimento do estudo isso marca a organização e os saberes 
apreendidos historicamente dessa religião. Obviamente, será dada continuidade a 
observação e aos estudos dando prioridade ao esclarecimento desse fenômeno, buscando o 
entendimento dos adeptos sobre isso e a compreensão desse processo tão específico e 
único. 
 

 
 
 

 
Fig. 1. Faixada do terreiro de Mina Ilê Asé Ossum Navê.  
Fonte: Elisângela Lima. 

 

 
 
Fig, 2. Realização de rituais no Ilê Asé Ossum Navê.  
Fonte: Elisângela Lima. 
 

 
Fig. - A pesquisadora Elisângela Lima e Pai Júnior. 
Fonte: Marconny Lima 



480 
 

Palavras–Chave: religião, rituais, etnografia. 
 
REFERÊNCIAS 
 
ABREU, Marilande Martins. Um olhar sobre a tradição: relacionando o campo religioso 
e campo intelectual. São Luís: EDUFUMA, 2009. 
 
AQUINO JÚNIOR, José de Ribamar. O tambor de Mina. São Luís. 11 nov. 2009. 
Entrevista concedida a Elisângela Lima. 
 
______. Festa do Divino Espírito Santo. São Luís. 04 mar. 2012. Entrevista concedida a 
Elisângela Lima. 
 
______. Ritual de Cura. São Luís. 25 abr. 2012. Entrevista concedida a Elisângela Lima. 
 
______. Toque em Reverência a Iemanjá. São Luís. 25 jun. 2012. Entrevista concedida a 
Elisângela Lima. 
 
BARBOSA, Marise. Umas mulheres que dão no couro. São Paulo: Empório de 
Produções & Comunicação, 2006. 
 
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. O trabalho do antropólogo: olhar, ouvir e 
escrever. In: CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. O trabalho do antropólogo. 2. ed. 
Brasília: Unesp, 2006. Cap. 1. p. 17-35. 
 
DOMINGUES, José Maurício. A Sociologia de Talcott Parsons. Nitéroi: Eduff, 2001. 
 
DURKHEIM, Èmile. As Formas Elementares da Vida Religiosa: O sistema totêmico na 
Austrália. Tradução de Joaquim Pereira Neto. São Paulo: Edições Paulinas, 1989. 
 
FERRETI, Munidcarmo Maria Rocha. Mina: Uma religião de origem africana. São 
Luís: Edufma, 1985. 
 
FERRETI, Munidcarmo Maria Rocha. Desceu na Guma: O caboclo do tambor de Mina de 
São Luís - A Casa Fanti-Ashanti. 2ª Ed. São Luís: Edufma, 2000. 
 
FERRETI, Sergio Figueiredo. Querebentã de Zomadônu: etnografia da Casa das Minas. 2ª 
ed. ver. atual – São Luís, EDUFUMA, 1996. 
 
MARTINS, Cynthia. É encontro, prefácio do livro Cartografia Social dos 
Afrorreligiosos em Belém do Pará. PNCSA/IPHAN. Ed. Casa 8. Rio de Janeiro, 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



481 
 

MOBILIZAÇÃO E SABERES EM COMUNIDADES TRADICIONAIS DE 
PENALVA NA REGIÃO DA BAIXADA MARANHENSE 
 
Orientada: Jhullienny Silva SANTOS 
Acadêmica do Curso de Ciências Sociais – CCS/ UEMA 
 
Orientadora: Cynthia Carvalho MARTINS 
Profa. Dr. CCS – UEMA 
 
Colaboradores: Cliciane Costa FRANÇA; Tacilvan Silva ALVES. 
Alunos de Graduação do Curso de Ciências Sociais – CCS/UEMA 
 
O seguinte projeto de pesquisa está sendo realizado em Lagoa Mirim, comunidade que faz 
parte do Território étnico de Formoso, Penalva, na baixada maranhense. Esse povoado faz 
parte do Território étnico de Formoso, que engloba povoados que vem se autodesignado 
como quilombos em cujos limites os agentes sociais vem sofrendo impactos como a  
privatização dos campos naturais, cercamento das áreas por fazendeiros, colocação de 
cercas elétricas e ameaças de morte.  As reflexões que seguem dizem respeito às formas de 
mobilização do grupo diante dos conflitos referentes à territorialidade e aos saberes que 
são utilizados como ferramenta de afirmação de identidade desse grupo étnico. Esse 
critério étnico de autodefinição está diretamente atrelado a um fator “político organizativo” 
(ALMEIDA. 2006). Vale ressaltar que o “tradicional” utilizado para se referir à 
comunidade não diz respeito a algo do passado e não está diretamente ligada à ideia de 
história como se fosse algo antigo. O tradicional aqui, que são os saberes, sofre impactos 
de ações do presente como o cercamento dos canteiros de plantação de ervas medicinais. O 
impedimento de colocação de canteiros de ervas exige que o grupo recrie suas estratégias 
reivindicação, atrelando os saberes à luta pelo acesso aos recursos naturais. Nota-se que os 
ameaçados de morte nessa área são os pajés, curadores, benzedores e aqueles que detêm os 
saberes. Eles representam uma ameaça porque tem se mobilizado contra os impactos 
causados pela privatização dos campos naturais, criação de búfalos e devastações e 
desmatamentos das áreas que preservam. Outro ponto ao qual tive acesso e que vale ser 
observado criticamente, diz respeito a categorias de grupos sociais que recebem 
denominações que vem acompanhada de uma grande quantidade de conceitos que nem 
sempre correspondem à realidade. Pode ser citado, como exemplo, a categoria quilombo, a 
qual desde o período colonial vem enfrentando uma séria dificuldade em “relação a auto 
evidência que envolve o significado de quilombo”(ALMEIDA. 2011). Atualmente são 
percebidos bem “menos como conceitos sociologicamente construídos, do que através de 
uma definição jurídico-formal historicamente cristalizada” (ALMEIDA, 2011), ou seja, 
tanto oriunda de natureza cientifica ou historiográfica, são tratados as características 
juridicamente determinadas como as mais evidentes, são traços que são reproduzidos desde 
muito tempo e que continuam a se disseminar em forma de conceitos, como se estes 
exprimissem com exatidão seu significado original. O fato de atribuir uma característica a 
qual um grupo não se reconhece como tal, que não corresponde à realidade, pode ser 
classificada como um ato arbitrário, pois é algo imposto. É preciso encontrar outras 
dimensões que possam expor o significado atual e contribuir para que se tenha uma 
redefinição de seus instrumentos interpretativos. Uma análise no nível de conceituação não 
pode ser realizada apenas com métodos fixos, como geograficamente definidos, construído 
historicamente a partir de documentos, nem puramente por fontes arqueológicas dadas, ou 
consultados pontos de vista apenas por uma classe isolada sem levar em conta a outra área 
envolvida. É preciso romper com a visão conceitual estática, pois “as relações sociais são 
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dinâmicas” e nem sempre os agentes sociais que compõe certos conceitos pertenceram a 
um passado comum, talvez nem tenham as mesmas origens, há outras formas de inclusão a 
uma categoria, senão essa materializada, é a presença da ancestralidade que é traduzida nas 
práticas, nas maneiras de compartilhar crenças e nas formas de territorialidade, vale 
ressaltar que ha diferenciação entre definições oficiais de fronteiras territoriais e as 
representadas pelos próprios componentes dos grupos. É incoerente estabelecer 
externamente sem conhecimento especifico a qual se fala, pois “cada grupo tem sua 
própria história, legitimando sua condição, e construiu sua identidade coletiva a partir 
dela” (ALMEIDA, 2011). Além disso, vale ressaltar que os “grupos étnicos são categorias 
atributivas e identificadoras empregadas pelos próprios atores” (BARTH. 2000) e não por 
agentes externos. A metodologia está pautada primeiramente no levantamento 
bibliográfico, incluindo as leituras teóricas e correlatas, viagens a campo, entrevistas e 
observação direta. Há um modo de produção cientifico que exige percepção e que só pode 
ser adquirido na prática ou através de observação, onde se observa o modo o qual se 
manifesta perante operações práticas, Bourdieu o nomeia de modus operandi (Bourdieu. 
2010), e o trabalho de campo é imprescindível para estabelecer contato com o objeto a ser 
estudado e estabelecer relações sociais com o grupo para que se possa obter o máximo de 
informação, pois grande parte do trabalho de pesquisa possui modos de aquisição 
inteiramente práticos. Lagoa Mirim é uma comunidade tradicional na qual o grupo se 
autodefine quilombola. Vale ressaltar que o conceito de quilombo não é estático, ao 
contrário, foi modificado ao longo do tempo e é passível de modificação. É uma área com 
predominância de quilombolas e de práticas religiosas seculares. Tais práticas não estão 
dissociadas da dimensão territorial, pois incluem saberes que articulam a dimensão 
religiosa às representações sobre as territorialidades. A comunidade congrega líderes 
religiosos como curadores, benzedores e doutores do mato. São agentes sociais de 
prestígio no grupo, engajados na defesa de seus territórios, de onde retiram ervas e outras 
matérias primas para exercitarem suas práticas de cura. Importa correlacionar essa 
autodefinição a elementos da religiosidade, pois nessas áreas as práticas de cura não estão 
isoladas da dimensão territorial. Aliás, são dimensões coligadas, pois os grupos 
representam aspectos religiosos como identitários. Os saberes religiosos são utilizados 
como uma ferramenta de afirmação de identidade. As práticas de cura, as danças, os 
tambores fazem parte de sinais, que segundo Barth, “constituem as características 
diacríticas que as pessoas buscam e exibem para mostrar sua identidade” (p 32. Pp2). As 
práticas que orientam a preservação ambiental estão fortemente ligadas a uma dimensão 
religiosa que permeia a vida das famílias e orienta suas práticas. Demonstram uma 
infinidade de conhecimento com as plantas medicinais, conhecendo cada uma e 
especificando detalhadamente os locais em que podem ser encontrados na mata. É uma 
relação de muita proximidade, assemelhando-se a uma relação familiar. Isso é percebido 
pela descrição minuciosa e riqueza de detalhes. Esse é um dos motivos pelo qual há tanta 
preocupação com a perda de território, pois se houver, consequentemente irá sucumbir 
todas as ervas utilizadas para suas práticas medicinais e realização e reprodução de seus 
saberes repassados tradicionalmente. O contato direto com a interpretação dos grupos 
foram de suma importância para o desenvolvimento da pesquisa, pois permitem um maior 
contato com sua realidade e são úteis para se conhecer de que forma essa realidade é 
construída “por que se compreende e como se compreende” (BORDIEU, 2010), e como 
essa realidade é interpretada pelo grupo. Partindo do ponto de que a realidade é 
interpretada não se pode elaborar conclusões acerca do assunto, pois as relações sociais são 
contínuas e variáveis, ela é construída. Partindo desse ponto, não se pode extrair uma 
conclusão acerca das relações sociais, e embora não se possa obter determinada conclusão 
fixa a respeito delas, pois são na verdade apenas interpretações que fazemos das 
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interpretações que os grupos fazem de si e dos outros (GEERTZ), através da pesquisa de 
campo foi possível observar que a influência das crenças religiosas orienta diretamente a 
ação dos indivíduos, consequentemente interfere nas decisões frente aos conflitos sobre 
territorialidade. Percebe-se também que a interação do grupo quanto aos conhecimentos 
compartilhados são repassados de forma oral e mantendo uma relação com o conhecimento 
dos antepassados, ou seja, são utilizados como estratégia de reprodução de saberes e 
contribuem para a manutenção da identidade. A identidade do grupo é reforçada devido o 
conflito, eles se unem e compartilham de ideais que envolvem a preservação do território. 
A luta por essa preservação é constante, levando em consideração que há vários 
fazendeiros que exploram as áreas, devastando, queimando e pondo em risco a vida de 
inúmeras famílias.  O sentimento que os une está fortemente ligado com a relação que os 
seus antepassados mantinham com as terras, pois “não está em jogo a ideia de propriedade 
privada e sim uma representação da territorialidade (...)”(SANTOS. 2011.p95). Vale 
ressaltar que as práticas à preservação ambiental estão ligadas também à uma dimensão 
religiosa que permeia a vida das famílias e orienta tais práticas, as quais não estão 
dissociadas da luta que envolve os conflitos de terra, assim os indivíduos se estruturam e se 
mobilizam na luta que envolve a manutenção de sua identidade e a preservação de seu 
território. Após observação dos relatos e entrevistas é importante destacar que estão 
ameaçados não somente os territórios, mas os próprios detentores dos saberes. A luta não 
está em torno apenas das terras, e os povos precisam não apenas ter seus saberes 
reconhecidos, mas sua integridade humana preservada. 
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A ROTA DO EMPREENDEDORISMO NO CONTEXTO DA ATUAL POLÍTICA 
DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
 
Orientada: Bianca Sampaio Corrêa - bolsista PIBIC/FAPEMA 
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Orientadora: Prof.ª Dra. Zulene Muniz Barbosa- Departamento de Ciências Sociais – 
CCSA/UEMA, Doutora em Ciência Política PUC/SP. 
 
O presente projeto de pesquisa pode ser remontado a partir de cenários do Estado do 
Maranhão durante os quais esteve praticamente isolado do restante dos estados brasileiro. 
Entretanto na segunda metade da década de 1950 se integra a dinâmica desenvolvimentista 
dos anos JK, quando o país vivencia um vigoroso processo de desenvolvimento industrial 
tendo a frente a indústria  automobilística . Nos anos 1960, prevaleceu no Brasil a 
ideologia do nacionalismo, desenvolvimentismo e o populismo tendo por base as reformas 
estruturais.  Esse período de instabilidade política do governo de João Goulart culminou 
com o golpe militar. Entretanto como bem ressalta Theotônio dos Santos (1994) o 
pensamento nacionalista se caracterizou (a direita e a esquerda) pela defesa de uma política 
desenvolvimentista, de combate à ideologia liberal que se opunha ao protecionismo e à 
indústria nacional com a participação do Estado na criação de uma infraestrutura para o 
desenvolvimento. A esquerda, sob a influencia do movimento operário e da classe media 
tendia para um capitalismo de Estado (defesa  de estatais  como Petrobrás , Eletrobrás etc) 
enquanto que a direita  defendia  o desenvolvimento  econômico  centrado  no capital 
privado, adotando uma posição em prol do capital internacional . Com a institucionalização 
do governo militar em 1964  toma posse  no Maranhão José Sarney (1965) que adotou um 
programa econômico para o Maranhão integrado às necessidades da expansão do capital 
monopolista no âmbito nacional. Jose Sarney iniciou seu governo realizando uma reforma 
administrativa para "modernizar" o aparelho estatal e desenvolver a economia maranhense. 
Dentre os seus principais projetos, se destacaram a criação da Superintendência de 
Desenvolvimento do Maranhão (SUDEMA), o Porto do Itaqui, a rodovia São 
Luís/Teresina e a "modernização" do setor agrícola, priorizando os grandes projetos 
agropecuários e criando um arcabouço jurídico para orientar a ocupação das terras, de 
modo a facilitar a ação dos grileiros (COSTA, 1997, GONÇALVES, 2000). Na década de 
1970, os governos federal e estadual, via incentivos fiscais disponibilizados pela SUDENE, 
pela SUDAN e pela COMARCO (Companhia Maranhense de Colonização), investiram 
nos grandes projetos agropecuários. Na década de 1980 o governo federal, por meio da 
Escola Superior de Guerra, cria o Programa Grande Carajás (PGC) cujas metas visavam, 
principalmente, cumprir os objetivos de "integrar para não entregar" a região da Amazônia 
Oriental e atrair divisas para o país pagar a dívida externa. O Programa foi divulgado, com 
forte apelo ideológico, como a grande alternativa para resolver o problema da dívida 
externa do país e para desenvolver a Amazônia Oriental. No plano regional, o PGC foi 
impulsionado durante o governo de João Castelo (1979/1982) ao governo do Estado, cujo 
lema era o "Grande Maranhão para todos", e a eleição de vários parlamentares e prefeitos. 
No plano transnacional, o Programa Grande Carajás correspondia aos interesses de alguns 
países de se apropriarem de grandes recursos minerais a baixos custos (FEITOSA, 1994; 
COSTA, 1997). Partindo desta análise histórica do Maranhão, este projeto de pesquisa tem 
como objetivo analisar os impactos que a Refinaria Premium I vem trazendo em torno da 
microrregião de Rosário, em especial o município de Bacabeira com o propósito de 
perceber e compreender os seus efeitos de médio e longo prazo. Tendo em vista que o 
Maranhão atualmente desponta de um crescimento econômico com o aumento do PIB. 
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Segundo dados do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos 
(IMESC) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Produto Interno 
Bruto (PIB) do Maranhão em 2008 alcançou o valor de R$ 38,487 bilhões. O crescimento 
real foi de 4,4%, o 18º maior no país no período, em 2010 foi de R$ 6.889, valor mais alto 
que o registrado em 2009, R$ 6.259,42.  O Estado possui inúmeras riquezas e tem grandes 
oportunidades de crescimento, mas se ainda existem um número significativo do índice de 
pobreza isso se deve aos modelos de desenvolvimento historicamente implantados – 
riqueza concentrada, mas também por uma política de pão e circo que não corresponde aos 
interesses da maioria da população maranhense.  Este fato se evidencia, sobretudo, porque, 
no Maranhão ainda há uma excessiva centralização de gestão pública sob a dominância da 
oligarquia Sarney. Esta centralização política se constitui um dos motivos do processo de 
“desenvolvimento” no Estado ocorrer de forma descontínua. Pode- se perceber o paradoxo 
entre o potencial econômico e as próprias desigualdades; de acordo com o IBGE de 2010, 
mais de 24% da população do estado ganham até R$ 70 por mês, conforme linha da 
pobreza extrema estipulada pelo governo federal. A pesquisa, por sua vez, se constituiu em 
dois momentos: no primeiro fizemos o levantamento bibliográfico e no segundo momento 
realizamos entrevistas com pessoas diretamente e indiretamente afetadas pela Refinaria 
Premium I. Assim podemos constatar que inúmeros impactos estão ocorrendo em toda a 
Microrregião de Rosário, impactos socioeconômicos e ambientais. Como exemplos desses 
impactos tem-se a comunidade Salva Terra que foi desalojada em decorrência da 
implantação da Refinaria e tem sofrido vários impactos, sobretudo no seu modo de vida e 
na relação de trabalho. Esta comunidade antes dispunha do igarapé chamado Rabo de 
Porco, do qual consumiam água, porém com o processo de terraplanagem da Refinaria o 
igarapé ficou poluído deixando assim a água imprópria para o consumo. Hoje, a 
comunidade enfrenta sérios problemas, como por exemplo: a falta de água, pois o poço 
artesiano não funciona, destaca-se ainda a casa de farinha, pois os moradores da 
comunidade têm que se deslocarem para outros locais, por sua vez, longe para fazer a 
farinha, sendo que onde moravam antes de serem desalojados tinham suas roças, seus pés 
de juçara, dentre outros. Em Bacabeira é possível perceber alguns impactos, como por 
exemplo, o aumento da especulação imobiliária, como de alugueis de quitinetes. Partindo 
da premissa que a implantação de uma Refinaria provoca o confronto entre duas lógicas: a 
do empreendedor que torna invisíveis os grupos sociais locais e percebe o território como 
espaço vazio e disponível para fortes intervenções ambientais e sociais e a lógica dos 
grupos sociais locais, que percebe o território como sendo plena de significados, fonte de 
sobrevivência e espaço de realização de modo de vida própria, tradicionalmente 
estabelecida relativamente pouco impactante ao meio. Pudemos constatar através das 
entrevistas que realizamos que os impactos causados pela Refinaria Premium I mudou 
bastante o modo de vida da população, nas suas relações de trabalho. E, quanto ao 
deslocamento da comunidade pode-se afirmar que “O que está em jogo não é o território 
em si, espaço físico apropriado ou pretendido, mas a territorialidade enquanto exercício de 
um domínio que se realiza ou se projeta pelas relações políticas, portanto historicizadas” 
(CASTRO, 1999). Portanto, a intervenção programada por atores empresariais é contestada 
por forças sociais portadoras de outras territorialidades. No fundo trata-se de um 
movimento de confronto entre espaços, de formas diferentes de domínio e de concepção 
coletiva do espaço. Identicamente, são percepções do tempo diferentes. 
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Figura 1. Área de implantação da Refinaria Premium I, em Bacabeira. 

 
                              

Fonte: GEDEPT, 2013  

Figura 2. Local de moradia da Comunidade Salva Terra depois que foram desalojados. 

 
Fonte: GEDEPT, 2013  
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A LOGISTICA DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA REFINARIA PREMIUM 
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O presente trabalho apresenta as atividades realizadas durante o primeiro e o segundo 
semestre da pesquisa financiada pela FAPEMA.  O foco é a logística desenvolvida pelo 
governo do Estado para implantação da Refinaria Premium em Bacabeira e a perspectiva 
de desenvolvimento associada a esta política. Problematiza-se a relação entre o Terminal 
Portuário do Mearim, e a relação com a cidade e seu entorno e os conflitos que desta 
relação emergem envolvendo poder local. Visa também Identificar a logística de 
estruturação para à implantação da Refinaria Premium especificamente a logística 
relacionada ao Terminal Portuário do Mearim. No processo da pesquisa privilegiamos as 
fontes secundárias (leitura e revisão do projeto, resenhas, jornais, artigos dissertações e 
relatórios de pesquisa) e as fontes primarias (pesquisa de campo) aqui entendido como 
local de pesquisa. Para tanto, foram construídos nos instrumentos analíticos (questionário, 
entrevistas, observações, etc). O método adotado foi o crítico – dialético que compreende a 
realidade como uma totalidade concreta. O Estado do Maranhão vive atualmente uma nova 
euforia com a implantação da Refinaria Premium I.  Desde a década de 1950 na sua 
segunda metade que o Maranhão se insere na dinâmica do capitalismo industrial 
inaugurado por JK. Período em que as desigualdades regionais começam a ser explicitadas 
e, espaços produtivos como o Maranhão e a Amazônia passam a ser definitivamente 
incorporados como fronteira de expansão (Barbosa, 2006).  A presente pesquisa  se propõe 
refletir sobre esta nova dependência  Almeida (2001) . O autor retoma essa noção   
associando-a com a perda da capacidade dos Estados nacionais (de nações dependentes) 
para implementarem políticas próprias.  Os Estudos de Almeida (2001) problematiza essa 
noção de dependência em face da globalização. A nova dependência segundo o autor se 
refere, agora, aos efeitos da estruturação do capitalismo no plano mundial sobre as 
assimetrias (não exclusivamente econômicas) das relações entre formações sociais. Neste 
sentido, a logística de grandes empreendimentos envolve organização, controle e 
realização armazenagem, transporte e distribuição de bens e serviços.  O Estado tem um 
papel decisivo nesse processo. No caso do Maranhão a política desenvolvimentista levado 
a cabo por sucessivos governos desenvolveu uma grande rede de infraestrutura com o 
objetivo principal de escoamento de produtos de exportação. O estado já possui uma 
localização privilegiada para implantação de grandes projetos, favorecidos principalmente 
pela estrada de Ferro Carajás, isso se completa com infraestrutura portuária. O porto de 
Itaqui estrategicamente localizado próximo a dois grandes mercados: o norte-americano e 
o europeu. Está próximo também do Canal do Panamá.   Sendo assim, percebe-se que as 
cidades portuárias, de uma maneira geral, se diferenciam das demais pela dinâmica de sua 
economia, e pela interdependência funcional que mantém com o porto. Os portos são 
assim, são cada vez mais modernizados para alcançar tais objetivos. Santos (1988) 
considera que, ao longo da história da formação do território de um país, objetos naturais 
são substituídos por objetos fabricados, técnicos, mecanizados e, depois, cibernéticos. 
Através dos objetos técnicos (hidrelétricas, fábricas, portos, estradas de ferro, cidades) o 
espaço é marcado por estes acréscimos que se definem, hoje, pela universalidade e 
tendência à unificação. O objeto de estudo dessa pesquisa é o Terminal Portuário do 
Mearim que será composto por duas áreas: Granéis líquidos e Granéis sólidos. Esse 
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terminal operará com o petróleo bruto e combustíveis. É uma instalação industrial que se 
destina a receber navios petroleiros e propaneiros para carga e descarga de matéria-prima e 
derivados gerados pelo refino do petróleo. Seu principal objetivo é manter a refinaria 
abastecida com matéria-prima e escoar a produção, que é gerada no estado liquido, para os 
centros de consumo atendidos por via marítima. Também são atividades típicas de um 
terminal aquaviário de granéis líquidos as operações de remoção de resíduos e o 
abastecimento dos navios que lá operem em água e combustíveis. As justificativas para a 
implantação desse Terminal são muitas, mas o que precisamos perceber é quais os 
impactos socioambientais esse empreendimento estará trazendo para a microrregião de 
Rosário, e como se dão as relações de interesse entre as administrações internas do 
Terminal e a cidade. Nota-se também que a população dessa região não foi consultada 
sobre da implantação desse novo projeto, portanto ninguém da sociedade civil pôde opinar 
a respeito disso, restando a essas comunidades afetadas direta ou indiretamente apenas o 
direito à luta por políticas de compensação. Observou-se, ainda, que para população a 
chegada da Refinaria, é sinônimo de crescimento econômico, o que é justificado pela falsa 
promessa de desenvolvimento para todos. O discurso oficial me parece perpetuar a ideia 
vazia de desenvolvimento e traz como benefícios o que para moradores da região se 
constitui como problemas a serem resolvidos urgentemente, como é o caso da questão 
imobiliária. Além disso, tira de si a responsabilidade do remanejamento das comunidades. 
Em síntese, essa pesquisa possibilitou o melhor entendimento da logística montada tanto 
para a implantação da Refinaria como do Complexo Portuário e as relações existente ente 
esses grandes empreendimentos e a cidade em que estão, percebemos que a principal 
expectativa é a geração de empregos e a circulação de um grande montante de capital. 
 

 
 
 
 

Figura 01: A- Principais rotas do Terminal Portuário do Mearim Fonte: 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=870282&page=205. B- Localização 
do Terminal Portuário Mearim em Bacabeira-MA: Fonte: 
http://www.edificaz.com.br/?page_id=494. 
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A ESCRITA COMO PRÁTICA MEDIADORA DAS RELAÇÕES ENTRE 
PROFESSOR E ALUNO NO CURSO DE LETRAS DA UEMA/CAMPUS SÃO LUÍS 
 
Orientada: Patrícia de Oliveira Sousa – bolsista PIBIC/FAPEMA  
Acadêmica do Curso de Letras com habilitação em Português e Inglês  
 
Orientadora: Fabíola de Jesus Soares Santana 
Profa. Dra. do Departamento de Letras / UEMA  
 
A partir da perspectiva da nova retórica de linha americana, autores como Marcuschi, 
Miller, Bazerman e Devitt compreendem os gêneros textuais como um grupo aberto 
possuidor de características sociocomunicativas, cognitivas e institucionais, isto é, gêneros 
como tipos de ações retóricas que as pessoas desempenham em seu cotidiano. (DEVITT, 
2004). De acordo com essa visão, os gêneros textuais, sejam eles orais ou escritos, 
desempenham um papel muito importante na organização e estabilização das atividades 
sociais humanas. Cada gênero se encontra integrado em atividades sociais estruturadas e 
dependem de gêneros anteriores que influenciam a atividade e a organização social. 
Bazerman (2005) nos apresenta essas noções como conjuntos de gêneros – conjunto de 
textos produzidos para uma situação determinada; sistemas de gêneros, coleções de 
conjuntos de gêneros utilizados em uma situação tipificada com relações padronizadas que 
se estabelecem na produção, circulação e uso desses documentos; e sistema de atividades 
que direciona as ações que as pessoas devem realizar, mostrando o que deve ser feito e 
como executar a atividade. Assim, compreender a forma e a circulação de textos nos 
sistemas de gêneros e nos sistemas de atividades pode nos ajudar a compreender como 
parar ou mudar os sistemas inadequados por meio de eliminação, acréscimo ou 
modificação de um tipo de documento (BAZERMAN, 2005). Apesar de possuir um grande 
poder preditivo e interpretativo das ações humanas em qualquer contexto comunicativo, os 
gêneros não são instrumentos estanques e enrijecedores da ação criativa (MARCUSCHI, 
2010), uma vez que o conhecimento comum muda, assim como os gêneros e as situações 
exigem mudanças. Diante dessa flexibilidade, o presente trabalho teve como objetivo 
investigar a produção de gêneros escritos como práticas mediadoras das relações 
interpessoais no curso de Letras da Universidade Estadual do Maranhão do campus de São 
Luís examinando de que maneira essa produção e a circulação de gêneros escritos 
tipificam ações, relações e identidades sociais e organizam o sistema de atividades dos 
agentes sociais. Nesse contexto, pretendeu-se identificar o conjunto de gêneros textuais 
produzidos nas interações sociais estabelecidas entre professores e alunos. Coletar e 
analisar dados que mostrem como ocorrem as interações do fluxo comunicativo no 
processo de ensino-aprendizagem das disciplinas de Língua Portuguesa caracterizando o 
sistema de gêneros textuais escritos. Descrever o “script” da aula de Semântica no curso de 
Letras, bem como determinar os modelos retóricos e linguísticos empregados em cada 
gênero textual escrito. Na pesquisa bibliográfica, encontra-se a base teórico-metodológica 
com as noções apresentadas pela nova retórica de linha americana e as diretrizes fornecidas 
por Bazerman (2005) sobre a verificação dos atos de fala presentes nos gêneros e da reação 
dos receptores/ leitores, iniciou-se a coleta de dados para análise. Observou-se quatro 
dimensões: “um conjunto de textos, os processos de composição implicados na criação 
destes textos, as práticas de leitura usadas para interpretá-los e os papéis sociais 
desempenhados por escritores e leitores” (PARÉ & SMART, 1994 apud CARVALHO, 
2005). Portando, observaram-se as seguintes categorias: a) A produção do texto (Quem? 
Como?); b) A abordagem ao texto (Onde? Quando? Por quê? Com que finalidade? Há 
necessidade de outros textos de apoio?); c) O conhecimento construído a partir do texto 
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(Que perguntas faz? Que informações privilegia?); e d) A utilização do conhecimento 
resultante da leitura (Para tomar decisões? Para produzir outro texto?). Os resultados 
obtidos a partir da coleta de dados nos possibilitou o seguinte quadro de conjunto de 
gêneros:  
 

 
 
Além dos gêneros mencionados pelos entrevistados há também textos publicitários, 
cronogramas de atividades, pesquisas na internet, apostilas, xerox. Com o conjunto de 
gêneros disponível, percebeu-se ênfase na produção e circulação de gêneros em dois 
eventos comunicativos: aula e verificação de aprendizagem. Para compreender melhor os 
motivos que influenciam na escolha e produção de determinados gêneros textuais, fez-se 
uma análise retórica das situações pedagógicas e seus elementos – cenário, conteúdo, 
participantes e objetivos – em que são empregados os gêneros textuais escritos. Como 
exemplo tem-se uma proposta feita pelo professor com a finalidade de mostrar aos alunos a 
dificuldade que eles tem de seguir instruções e que, apesar disso, tem a capacidade de 
executar o que lhes é solicitado. Cada aluno recebeu uma cópia de instruções enumeradas 
de 1 a 17 (Fragmento no Gênero I). eles usariam essas instruções para ordenar um poema 
que estava desordenado (Fragmento no Gênero II), e finalizariam a atividade lendo o 
resultado da organização feita por eles (Fragmento no Gênero III). 
 
 

 
 
 

LISTA DE GÊNEROS TEXTUAIS ESCRITOS 

Mencionados por professores Mencionados por alunos 
Ementa de disciplina, plano de aula, esquema de aula, 
instruções sobre atividades no quadro, e-mails, 
reportagens, slides de tópicos do assunto abordado, 
lista de frequência, diário de classe, provas, artigos, 
relatórios, resenhas, crônicas.  

Anotações no caderno, esquema de aula, bilhetes, sms, 
e-mails, msn, recados no facebook, provas, respostas de 
provas resumos, rascunhos, artigos, poemas, exercícios.  

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Gênero I      Gênero II 

Gênero III 
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A ação de ordenar o poema foi sugerida para ser realizada em média de 30 minutos. 
Contudo, os alunos demoraram todo o horário da aula. Em relação à superestrutura do 
poema os alunos não encontraram dificuldade, uma vez que estão muito familiarizados 
com esse gênero. O que causou a demora na resolução da atividade foi o fato de ela evocar 
conhecimentos específicos de gramática e capacidade de interpretação, ou seja, pela falta 
do exercício desse conhecimento. A análise qualitativa dos gêneros identificou os 
movimentos retóricos presentes em sua constituição e reconheceu a organização retórica 
dos textos: 
 

 
 
Ambos os gêneros apresentam dois movimentos retóricos e semelhante organização textual 
retórica, com o propósito de direcionar a ação dos alunos. No gênero I todos os verbos 
estão no presente do indicativo e os dois movimentos retóricos sugerem um 
direcionamento. O movimento retórico 1 do gênero II traz um verbo imperativo, isto é, que 
dá uma ordem, e limita a ação. Bem como determina a fonte que deve ser utilizada. Os 
gêneros I e II e as explicações dadas pelo professor proporcionaram o gênero III, 
constituído de apenas um movimento retórico (organização dos versos). Os Estudos finais 
apontam que os alunos tem pouca produção de gêneros escritos e necessitam estudar, 
reforçar seus conhecimentos. 
 
Palavras-chave: Gêneros textuais, relações interpessoais, organização social. 
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GÊNERO I GÊNERO II 
Movimento retórico 1: Apresentação inicial 
Subfunção 1: Explicitando de que se trata o gênero 
Subfunção 2: Determinando a finalidade 

Movimento retórico 1: Apresentação inicial 
Subfunção 1: Apontando a ação a ser executada 
Subfunção 2: Determinando a fonte a ser utilizada 

Movimento retórico 2: Descrição de orientações 
Subfunção 3: Sugerindo a sequência dos versos 
Subfunção 4: Apontando a formação de estrofes 
Subfunção 5: Apontando a quantidade de estrofes 

Movimento retórico 2: Apresentação dos versos 
Subfunção 3: Apresentando os versos 
Subfunção 4: Deixando espaço para a numeração 
dos versos 
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A ESCRITA COMO PRÁTICA MEDIADORA DAS RELAÇÕES 
ADMINISTRATIVAS NA PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UEMA 
 
Orientando: Sérgio Luís Costa de OLIVEIRA – bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmico do Curso de Letras – CECEN/UEMA 
 
Orientadora: Fabíola de Jesus Soares SANTANA 
Profª. Drª. do Departamento Letras – CECEN/UEMA 
 
Com o objetivo de investigar a produção de gêneros escritos, em uma abordagem retórica, 
como práticas mediadoras das relações administrativas realizadas pelas comunicações 
oficiais internas na Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Estadual do Maranhão 
(Prog-Uema), foi realizada uma pesquisa para identificar os seus gêneros e verificar a 
relevância de seu uso. Serviram de base para a pesquisa os estudos de gêneros textuais de 
Carolyn Miller e Charles Bazerman. Segundo Carolyn Miller, os gêneros se tornam um 
complexo de traços formais e substantivos, criam um efeito particular numa determinada 
situaçao; tornam-se mais do que uma entidade formal, se torna um complexo retórico, um 
aspecto da ação social. Bazerman sugere como cada texto estabelece condições que de 
alguma forma são levadas em consideração em atividades subsequentes. Os textos escritos 
ou generos criam realidades ou fatos nas estruturas das relaçoes e atividades que 
implicitamente estabelecem simplismente por estarem juntos, num modo de vida 
organizado. Cada texto bem sucedido cria para seus leitores um fato social, que consiste 
em ações significativas realizadas pela linguagem ou atos de fala. Esses atos são realizados 
através de formas textuais padronizadas, tipícas e, portanto, inteligíveis ou gêneros que 
estão relacionados a outros gêneros que ocorrem em circunstâncias relacionadas. Juntos os 
varios tipos de textos se acomodam em conjunto de gêneros, dentro de sistema de gêneros 
os quais fazem parte do sistema de atividades.  O conjunto de generos é a coleção de tipos 
de textos que uma pessoa num determinado papel tende a produzir. Um sistema de generos 
compreende os diversos conjuntos de gêneros utilizados por pessoas que trabalham juntas, 
de uma forma organizada e também as relações padronizadas que se estabelecem na 
produção, circulação e uso desses documentos. Seguindo outro objetivo da pesquisa 
caracterizaremos os setores da Prog com seus respectivos eventos. A Coordenadoria de 
Ensino e Graduação (CEG), esta Coordenadoria também se compõe de duas divisões: 
Divisão de Registro e Controle Acadêmico e a Divisão de Diplomas. A Divisão de 
Registro e Controle Acadêmico acompanha todas as informações referentes a diretores e 
secretários. A Divisão de Diplomas recebe e registra diplomas. A Coordenação Técnico 
Pedagógica (CTP) que se compõe de duas divisões: a Divisão de Acompanhamento e 
Avaliação De Ensino e a Divisão de Estágio e Monitoria (DEM). Os gêneros que realizam 
as atividades nestes setores são: termo de convênio, termo de compromisso e apólice de 
seguro. A Coordenadoria de Admissão e Transferência. Esta coordenação é composta pela 
Divisão de Operação de Vestibulares e Concursos que utiliza op gênero edital para 
organização de suas atividades; e a Divisão de Apoio Administrativo que organiza os 
pedidos solicitados pelas divisões como: manutenção do prédio da Prog, organização 
estrutural dos eventos, prestação de contas dos adiantamentos dos serviços prestados. Pela 
descrição dos setores da Prog-Uema, pode-se perceber que os gêneros mais produzidos na 
sua esfera administrativa são: os editais, as CI’s e os ofícios. Analisando os gêneros 
observa-se que: o kairós descreve tanto o sentido segundo o qual o discurso é 
compreendido como apropriado e oportuno – isto é, o modo como observa a propriedade 
do decoro – quanto à forma como o discurso pode agarrar-se à oportunidade única de um 
momento fugaz para criar uma nova possibilidade retórica. Seguindo esta teoria e 
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aplicando ao contexto da graduação, verifica-se que há um momento oportuno para a 
matrícula dos graduandos. No edital de monitoria o kairós se dá a partir do início das aulas. 
O conteúdo semântico dos editais da Prog-Uema se dá por intermédio das atribuições que 
são exigidas. Os editais de monitoria e de matrícula fazem referência a Uema, aos locais e 
datas para inscrição, horário, requisitos para seleção, documentação necessária, instruções 
gerais, validade da seleção, prazo de matrícula e no caso do edital de monitoria regime de 
trabalho e remuneração. A estrutura ou forma dos editais geralmente são recorrentes. 
Atendo-se ao edital de monitoria verificamos a seguinte forma: Epígrafe contendo a 
designação da universidade, com a sua respectiva legislação e a abrangência do edital (no 
caso os alunos de graduação da Uema). Requisitos para a definição de vagas por 
departamento e a documentação necessária para que o professor possa adquirir a vaga para 
selecionar o monitor. Período, local e horários das inscrições. Requisitos para as inscrições. 
A seleção e realização das provas. A classificação com as normas para aprovação na 
seleção. A validade da seleção de vagas, regime de trabalho e remuneração. A abordagem 
pragmática aplicada aos gêneros seguirá os conceitos base da pragmática que são: Ato, 
Desempenho e Contexto. Muitos alunos graduandos da Uema exercem a função da 
monitoria pelo fato da experiência docente. O lançamento do edital com as disciplinas 
oferecidas para a monitoria é esperado com apreensão pelos graduandos. Esta é a primeira 
ação, o edital contendo as vagas, depois a verificação das datas limites e os requisitos para 
seleção são as outras providências tomadas pelos alunos. No curso de Letras a procura é 
grande e além dos requisitos do edital os alunos do curso Letras têm de elaborar 
curriculum vitae e não pode constar reprovação em seu histórico. O edital de monitoria 
envolve uma ação abrangente em todos os cursos de graduação, pois além da experiência 
docente, a monitoria serve para toda a vida acadêmica do graduando mesmo ele já 
terminado o curso. Então a ação que envolve os editais da Uema está no que isso pode 
representar para a vida acadêmica e pós-acadêmica. Dependendo do contexto que o edital é 
formulado os alunos ou o corpo discente dos cursos de graduação têm muito a ganhar em 
seu currículo. A monitoria no currículo vai ser uma grande plataforma no desempenho 
curricular dos interessados. Seguindo a teoria de Bazerman verifica-se um sistema de 
gêneros produzido pela divisão de estágio e monitoria (DEM). Primeiro é lançado o edital 
de monitoria. Depois de lançado cada curso realiza seu seletivo para suprir o número de 
vagas de cada centro. Realizados os seletivos, os cursos enviam uma Comunicação Interna 
(CI) com os resultados para cadastro no sistema da DEM e da Pró-Reitoria de 
Administração (PRA) então depois destes tramites é enviado mensalmente uma CI com a 
folha de frequência do aluno aprovado para que a DEM envie outra CI com a ordem de 
pagamento ao aluno à PRA. Daí verifica-se que há um sistema der atividades a partir dos 
gêneros escritos, em que a partir de um edital é formalizado um acordo entre departamento 
de curso e aluno, que é organizado pelas CI´s. Segundo Amy J. Devitt as funções dos 
gêneros são como roteiros sociais (...) através dos gêneros começa-se a ler a cena em 
ordem para entender como melhor agir dentro dela. Então se observa que a grande parte 
das atividades da Prog-Uema envolvendo outros campi são as CI’s e os editais que servem 
para organizar os eventos produzidos por esta reitoria, ou seja, as atividades relacionadas 
com professores a alunos. O levantamento teórico leva a compreensão de gênero como 
prática social, mediador das necessidades sócio interacionais com seus objetivos, 
perspectivas e resultados ressaltando o caráter universal da escrita como parte fundamental 
no processo de comunicação. A partir da noção de gênero como prática social, 
comunicativa e interacional que envolve pessoas e situações num determinado ambiente, 
verifica-se que os gêneros textuais administrativos da Prog formalizam as atividades de 
organização dos cursos de graduação da Uema; estes gêneros em alguns setores são 
arquivados para que numa questão de duvidas sobre o funcionamento dos cursos de 
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graduação, sirvam de suporte para organizá-los. As relações administrativas por meio dos 
gêneros são um ponto de conexão entre os setores da Prog e da Uema. Os gêneros textuais 
funcionam em todo âmbito da vivência humana. O estudo sobre como os gêneros é 
importante para organização do trabalho e das atividades relacionadas aos cursos de 
graduação, é mais uma prova de que a escrita participa efetivamente destas atividades, 
relacionadas ao controle das atividades. No âmbito da Prog a escrita medeia a ação dos 
seus setores, fora (nos centros departamentos e cursos de graduação) e também na 
comunidade.  Verifica-se então que os gêneros é que formalizam as atividades da Uema, o 
domínio discursivo é interpessoal, condicionado aos gêneros escritos (CI’s e editais). A 
análise dos gêneros textuais usados como práticas mediadoras nas relações administrativas 
da Prog não são estanques. Há varias vertentes de análise destes gêneros. O estudo sobre 
gêneros aborda uma vasta teoria que cada vez mais se enriquece abordando novas 
pesquisas.  Há um circulo de mediação entre estes agentes, daí verifica-se que os gêneros 
também funcionam não só como prático sócio-interativa entre os setores de um 
determinado ambiente, mas atua no meio social como agente proporcionador das relações 
administrativas, no âmbito da Prog funcionam como um código regimentar organizando as 
atividades e o trabalho dos agentes deste ambiente. 
 
Palavras chave: gênero, interação, mediação. 
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ENUNCIADOS DE CAMINHÃO: a intencionalidade 
 
Orientada: Gláucia Monteiro Pontes- bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmica do Curso de Letras–DL/UEMA 
 
Orientadora: Maria Auxiliadora Gonçalves Cunha 
Profª. Drª da Universidade Estadual do Maranhão 
 
Pesquisa intitulada Enunciados de caminhão: a intencionalidade. O enunciado representa a 
unidade da comunicação verbal, que possibilita o tratamento da linguagem partindo-se de 
uma visão dinâmica e ativa de interlocução real entre os integrantes do processo discursivo. 
Os gêneros nos são dados, conforme BAKHTIN (2003, p.282), “quase da mesma forma 
com que nos é nos é dada a língua materna, a qual domina-se livremente até começarmos o 
estudo da gramática.” A escolha do gênero Enunciados de Caminhão, como os demais 
gêneros, é determinada pela comunicação discursiva do homem). O corpus selecionado 
(enunciados de para-choques de caminhões), como parte do nosso folclore, pode-se 
classificá-lo como “arte” popular, que, fora de padrões estéticos, estão repletos de efeitos 
de sentidos, reveladores de práticas sociais que, para serem compreendidos, exigem um 
olhar analítico, que nesse caso, será norteado pela teoria da Análise do Discurso da linha 
francesa, esta se interessa por estudar a “língua funcionando para a produção de sentidos”. 
Isto permite analisar unidades além da frase, ou seja, o texto. (ORLANDI, 1999, p.17). A 
proposta desenvolvida tem como objetivo o estudo dos enunciados, para identificar a 
intencionalidade do uso dos enunciados de caminhão e analisar o sentido produzido por 
esses enunciados. O estudo foi feito por meio da pesquisa bibliográfica para 
fundamentação teórica. Foram feitas pesquisas de campo buscando compreender a 
intencionalidade do uso dos enunciados nos para-choques de caminhão. Foram usados, 
como metodologia de trabalho: a conversação com os caminhoneiros para compreensão do 
seu universo linguístico; entrevistas em que foram aplicados questionários, para avaliar a 
compreensão dos caminhoneiros sobre os enunciados adotados, visando obter informações 
sobre a intencionalidade de uso. Os Enunciados foram coletados no Posto Magnólia na 
BR-135 em dezembro de 2012 e julho de 2013. Coletaram-se diversos enunciados que 
tratam das mais variadas temáticas abordadas pelos caminhoneiros. Verificou-se que, 
dentre todas as temáticas, a mais abordada é de caráter religioso (Fotos 1, 2, 3, 4, 5 e 6), 
seguidos de outras temáticas: homenagem (Fotos 7, 8 e 9), agradecimento (Foto 10), inveja 
(Foto 11), amizade (Foto 12) e outros que apresentavam vários enunciados (Fotos 13, 14, 
15 e 16), outros caminhoneiros utilizavam enunciados de caminhão na forma verbal e por 
meio de signos linguísticos, ou seja, uso de imagens (Fotos 17 e 18). 
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Como parte da pesquisa, para consecução dos objetivos propostos por esta, foram 
aplicados questionários numa amostra de 26 caminhoneiros no Posto Magnólia, localizado 
na BR-135.  
 

 
 

  

Temática: Religião  

16/07/2013 16/07/2013 16/07/2013  
Foto 1- “Foi Deus que me deu”              Foto 2- “Deus é fiel”Foto            3- “Glória a Deus”                             Foto 4- “Deus te der em dobro, tudo que me desejais” 
 
 

16/07/2013 16/07/2013 16/07/2013  
 Foto 5-“Quando Deus quer é assim” Foto 6-“O justo viverá pela fé”     Foto 7- “O justo viverá pela fé”           Foto 8- “Dirigido por mim guiado por Deus”       
 
Temática: Homenagem 

16/07/2013 16/07/2013  
Foto9-“Bin Laden”                                  Foto 10-“Hannah,Vinicius,Joaquim,Miguel”  Foto 11- “Meu querido meu velho meu amigo” 
Temáticas: Agradecimento, Inveja, Amizade 

16/07/2013 16/07/2013 16/07/2013  
Foto 12- “Obrigado Senhor”                     Foto13- “A inveja é uma merda”        Foto 14-“Não tenho inimigos só falsos amigos” 

        Vários enunciados 

    16/07/2013  
        Foto 15- “Faz: São Francisco                      Foto 16-“Pedro e Fernanda”               Foto 17- “Pacha” 
         “Aurimar botando pra descer o gado”        “100% Jesus”                                      “Cuida de mim Deus!!” 
         “Deus é poderoso” 
 
      Enunciados de caminhão na forma verbal e por meio de signos linguísticos (uso de imagens) 

   16/07/2013  
      Foto 18-“Muita perseverança” e    Foto 19-Uso de imagem 
      uso de imagem 

Quanto à escolha da profissão 

Falta de oportunidades melhores na vida São apaixonados pela profissão Desejo de aventura, conhecer novos 
lugares 

Tradição familiar 

38,46% 19,23% 7,69% 34,61% 

Quanto ao tempo de profissão e escolha das frases 
Entrevistado 1- há 8 anos 
“Muita perseverança,” explica que é 
preciso ter muita perseverançapara lutar 
contra as humilhações sofridas no dia a 
dia. 

Entrevistado 2 – há 47 anos 
“Bin Laden,” além de uma 
homenagem a Osama Bin Laden, o 
representa pelo fato de se achar 
parecido com este. 

Entrevistado 3- há 30 anos 
“Este foi Deus que me deu,” pois tudo 
que este conquistou foi  por 
intermédio de Deus. 

Entrevistado 4- há 17 anos 
“Quando Deus quer é 
assim,”explica que as coisas só 
podem ser feitas pela 
determinação divina. 

Entrevistado 5- há 15 anos 
“Deus é poderoso,” pois acredita que só 
Deus tem o poder de fazer tudo. 
 

Entrevistado 6- há 3 anos 
“Deus é fiel,” este afirma que Deus 
nunca o abandonou nas horas mais 
difíceis. 

Entrevistado 7- há 3 anos 
“Pedro e Fernanda, 100% Jesus,” faz 
homenagem aos seus filhos e a Deus. 

Entrevistado 8- há 40 anos 
“Hannah, Vinicius, Joaquim, 
Miguel,” explica que esta foi uma 
forma de homenagem aos filhos. 

Entrevistado 9- há 4 anos 
O justo vivera pela fé,” explica  que quem 
é justo agrada a Deus 

Entrevistado 10- há 22 anos 
“Deus te der em dobro tudo que me 
desejais,” afirma que deseja às pessoas 
o mesmo que estas desejarem a ele. 

Entrevistado 11- há 15 anos 
“Pacha Cuida de mim Deus!,” explica 
que “Pacha”é o seu sobrenome e quer 
que Deus cuide dele. 

Entrevistado 12- há 50 anos 
Não tenho inimigos só falsos 
amigos,” explica que os que 
fingem ser amigos são piores que 
os inimigos. 

Entrevistado 13- há 30 anos 
“Prepara-te Jesus breve vem,”explica que 
as pessoas precisam se arrepender das 
coisas ruins que fazem. 

Entrevistado 14- há 25 anos 
“Obrigado Senhor” explica que 
agradece a Deus por tudo que tem. 

Entrevistado 15- há 43 anos 
A inveja é uma merda,”explica que a 
inveja só serve para prejudicar aos 
outros 

Entrevistado 16- há 12 anos 
“Dirigido por mim guiado por 
Deus,” afirma  que Deus é que o 
guia e o livra do mal. 

Entrevistado 17- há 19 anos 
“Meu querido meu velho meu 
amigo,”explica que foi homenagem que 
fez ao pai, que falecera há 2 anos. 

Entrevistado 18- há 32 anos 
“Glória a Deus,” dizendo que foi uma 
forma que encontrou para agradecer 
a Deus por tudo que tem. 

Entrevistado 19- há 22 anos 
Utiliza a imagem colada na porta do 
caminhão, diz que a imagem 
representa Jesus e que com este, ele 
tem proteção. 

Entrevistado 20-há 32 anos 
Não utilizava enunciados e nem 
imagens, explicou que não gosta 
de utilizá-los. 

Entrevistado 21-há 5 anos 
Não utilizava enunciados e nem imagens, 
explicou que não gosta de utilizá-los. 

Entrevistado 22-há 17 anos 
Não utilizava enunciados e nem 
imagens, explicou que não gosta de 
utilizá-los. 

Entrevistado 23-há 30 anos 
Não utilizava  enunciados e nem 
imagem, explicou que não gosta de 
utilizá-los. . 

Entrevistado 24-há 21 anos 
Não utilizava enunciados e nem 
imagens, explicou que não gosta 
de utilizá-los. 

Entrevistado 25- há25 anos 
Não utilizava enunciados e nem imagens, 
explicou que não gosta de utilizá-los. 

Entrevistado 26- há 10 anos 
Não utilizava enunciados e nem 
imagens, explicou que não gosta de 
utilizá-los. 

  

Quanto ao proprietário do caminhão e entendimento das frases por outras pessoas 
 
15 dos entrevistados falaram que era da 
empresa. 

 
11 dos entrevistados eram os 
proprietários.  
 

 
19 dos entrevistados acreditavam que 
sim, que as pessoas entendiam o 
sentido dos enunciados. 

 
Os 7últimos não foram 
questionados, pois não utilizavam  
frases. 
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Por meio da análise dos dados coletados (questionários) com os caminhoneiros, foi 
possível perceber que os enunciados são escolhidos e os caminhões são pintados com a 
intenção de levar aquela mensagem aos diversos lugares por onde passam, divulgando os 
sentimentos, as emoções dos caminhoneiros. Os caminhoneiros, certamente, carregam por 
todo o país os diferentes dizeres. São muitos os temas: Deus, fé, amizade, inveja, família, 
como se pode observar por meio da pesquisa, mas a quantidade é muito maior que estas 
aqui apresentadas, nem com muitos anos de pesquisa seria possível dar conta  de todos os 
enunciados utilizados pelos caminhoneiros. Percebeu-se ainda que há pouca incidência de 
erro na escrita dos enunciados,como na frase “Deus te der em dobro tudo que me 
desejais,” em que  ocorre uma pequeno erro na concordância  do verbo “dar.” A 
linguagem verbal é predominante na construção dos enunciados de caminhão, porém existe 
uma tendência de produção que se utiliza da linguagem não-verbal ou imagética. Observa-
se que muitos caminhoneiros colocam nos enunciados os nomes dos membros da família, 
outros fazem homenagem aos entes queridos, seja pedindo proteção, agradecendo, 
demonstrando  fé, falando sobre  amizade,  inveja, estes sujeitos utilizam os enunciados 
com intenção de exprimir os pensamentos e sentimentos. Muitos caminhoneiros, como 
aponta os questionários da pesquisa, tiveram como motivação da escolha da profissão, 
devido não possuírem oportunidades melhores na vida,outros decidiram pela profissão 
porque são apaixonados pela profissão,  gostam de viajar pelo país, em virtude do desejo 
de aventura, conhecer novos lugares, outros porque é um trabalho de tradição familiar, ou 
seja, o pai ensinou-lhe a profissão.Por fim, o sujeito, ao expor um enunciado em para-
choque de caminhão, se transforma em porta-voz de uma coletividade, e dispõe, ali, no 
para-choque de caminhão, de um local de livre expressão de um grupo social que carrega 
consigo vários estereótipos, é submetido a um silêncio forçado, pois a voz da classe social 
a qual pertence soa baixo, não é ouvida. Nessa pesquisa procurou-se centralizar a 
interpretação e testar conceitos da teoria, cruzando-os nesses enunciados, desvendando a 
intencionalidade, a produção de sentido e a historicidade dos enunciados analisados. 
 
Palavras-chave: Enunciados. Intencionalidade. Gênero. 
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ENUNCIADOS DE CAMINHÃO: a ambiguidade 
 

Orientada: Jéssica Rayany dos Santos DAMAS - bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmica do Curso de Letras – DL/UEMA 

 
Orientadora: Maria Auxiliadora Gonçalves CUNHA 
Profª. Drª da Universidade Estadual do Maranhão 
 
Estudo a respeito dos enunciados de caminhão. As sentenças linguísticas usadas pelos 
caminhoneiros são exemplos nítidos de simbologia linguística que expressam a relação que 
os caminhoneiros estabelecem com o mundo e o sentido percebido por quem ler. Essas 
expressões são as mais diversas, as quais apresentam pontos de vista, crenças, anseios, 
medos, expectativas de vida, protestos, insatisfações ante o sistema sociopolítico e 
capitalista. Na presente pesquisa objetivou-se apresentar algumas reflexões sobre esse 
gênero discursivo, analisando os mecanismos linguísticos, verificando a ambiguidade 
presente nesses enunciados, levando em consideração a tessitura do enunciado como um 
todo. Bakhtin define gêneros como sendo “tipos relativamente estáveis de enunciados”. 
Para ele os gêneros são numerosos, uma vez que a capacidade produtiva do homem é 
inesgotável, isto é, a cada momento surgem novas manifestações de representações de 
sentido concebidas pelo poder criativo do sujeito. A metodologia utilizada foram às bases 
teóricas, à leituras de bibliografias relativas ao assunto abordado, seguindo uma linha de 
raciocínio progressiva, no sentido de apurar os conceitos básicos dos enunciados como um 
todo, buscando explorá-lo. A duração da última etapa de pesquisa de campo foi de seis 
meses após a primeira coleta de pesquisa concentrados em referenciais teóricos que 
pudessem oferecer colaboração sólida ao estudo em questão. Analisando os mecanismos 
linguísticos e discursivos de construção dos enunciados de caminhão, mais precisamente a 
ambiguidade, perceberam-se as grandes movimentações linguísticas em relação a essas 
frases. A partir do conceito de ambiguidade em que uma frase ou enunciado toma dois ou 
mais sentidos, pode-se perceber mesmo que de leve sentenças que são fundamentais para a 
existência do mundo artificial, é justamente essa ambiguidade que Pechêux cita como 
constitutiva da língua, a manifestação de ideias que justificam as infinitas possibilidades de 
interpretação desses enunciados, há frases que se prestam a duas segmentações diferentes, 
resultando em sentidos diferentes: “Devagar, mas tô na frente.” “Direito tem quem direito 
anda.”“Na subida paciência, na decida dá licença.” E assim suas infinitas interpretações. 
Na perspectiva das correntes pragmáticas que analisam o texto como um todo, entendendo-
o como discurso, e não simplesmente como sistema linguístico, o posto é aquilo que está 
claro no texto, ou seja, o discurso manifesto, declarado, enquanto que o pressuposto é o 
que está oculto na tessitura textual, isto é, discurso implícito, como no exemplo: “Não sou 
rei, mas adoro uma coroa”, o posto é o que foi dito enquanto que o pressuposto é o que 
não foi dito, ou seja, a construção de um discurso que trata de questões inerentes ao 
indivíduo (no caso, os caminhoneiros) e de questões de relacionamentos pessoais, no caso, 
com mulheres. Investigaram-se as articulações dos fatores intralinguísticos e 
extralinguísticos no processo de produção e sentido. Assim, considerando as várias 
possibilidades de investigação acerca do sentido, os enunciados de caminhão focalizam a 
relação existente entre as expressões linguísticas e o mundo, uma vez que essas sentenças 
linguísticas conotam a relação que os caminhoneiros estabelecem com o mundo no qual 
estão inseridos. Esses aspectos linguísticos, no entanto, não são suficientes para se 
entender a produção de sentidos. A busca pelo sentido não está na relação direta entre a 
coisa e o mundo, mas na interpretação que o sujeito leitor opera por meio da articulação 
entre o ideológico e o histórico. Bakhtin afirma que a especificidade das ciências humanas 
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está no fato de que seu objeto é o texto (ou discurso). Em outras palavras, as ciências 
humanas voltam-se para o homem, mas é o homem como produtor de textos que aí se 
apresenta. Dessa concepção decorre que o homem não só é conhecido por meio dos textos, 
como se constrói enquanto objeto de estudos nos ou por meio dos textos, o que distinguiria 
as ciências humanas das ciências exatas e biológicas que examinam o homem “fora do 
texto”. Bakhtin propõe, para cada ciência humana, um objeto textual específico, pois 
pontos de vista diferentes sobre o texto constroem “textos” e, portanto, objetos também 
diferentes. Reforçando a ideia de discurso, a palavra contém em si a ideia de percurso, de 
correr por, de movimento. O objeto da Análise do Discurso é o próprio discurso, ou seja, 
ela se interessa por estudar a “língua funcionando para a produção de sentidos”. Isso 
permite analisar unidades além da frase, ou seja, o texto. Ela pode ser entendida como uma 
disciplina que se ocupa, fundamentalmente, de análises que dão conta das relações de 
dominação, discriminação, poder e controle, na forma como elas se manifestam por 
intermédio da linguagem. Segundo essa concepção, a linguagem é um meio de dominação 
e de força social, que legitima as relações de poder estabelecidas. A escolha do gênero 
“Enunciados de caminhão”, como os demais gêneros, é determinada pela comunicação 
discursiva do homem. Segundo Abreu, todo texto na realidade, é apenas uma proposta de 
construção de sentido e vai depender do enunciatário, sua história, meio social para a sua 
concretização. Um texto, portanto, não é alguma coisa que venha pronta, com sentido 
completo. O gênero enunciado de caminhão tem um modo de composição rápida, com 
poucas palavras, ressaltando os desejos, angústias, medos da categoria. Em relação ao 
conteúdo temático, predominam os sentimentos e anseios do homem de caminhão que 
coincidem com os sentimentos do mundo. Em relação ao estilo, percebe-se que não há 
rigor quanto ao aspecto formal da língua. Apoiando-se em Bakhtin “O discurso sempre 
está fundido em forma de enunciado pertencente a um determinado sujeito do discurso, e 
fora dessa forma não pode existir”. O autor observa ainda que a ambiguidade é sempre do 
sujeito que não sabe, conscientemente, o que quer dizer, inconscientemente. De modo 
antagônico se coloca uma opinião correta, fundada em postulados funcionalistas, para a 
qual o emissor “Sabe o que quer dizer”, ficando a responsabilidade da interpretação e os 
problemas daí decorrentes ao encargo do receptor. O enunciado de caminhão é um fato 
social da língua, produto das relações dos caminhoneiros com os mais diversos sujeitos e 
contextos socioculturais e que a linguagem verbal é predominante na construção dos 
enunciados de caminhão, porém existe uma tendência de produção que se utiliza da 
linguagem não-verbal ou imagética para reforçar o discurso verbal das frases de para-
choque de caminhão, produzindo de forma dialógica efeito de sentido mais enfático, rico, 
atraente e persuasivo. Portanto a pesquisa bibliográfica permitiu-me a cobertura de uma 
gama de fenômenos muito mais amplos do que os pesquisados diretamente principalmente 
quando é necessário realizar uma pesquisa que necessita reunir dados dispersos. 
Considerando que alguns dos autores pesquisados não apresentem um mapeamento 
completo das ambiguidades da Língua Portuguesa, e aqueles que apresentam não listaram 
por toda infinita gama, acredita-se que este trabalho possuiu um produto final relevante: as 
diversas manifestações da língua e do sujeito como um todo. Pôde-se afirmar que a 
ambiguidade, bem como outros mecanismos para a construção de enunciados são 
relevantes para o estudo da formação discursiva, em que emissor e receptor mesmo 
inseridos em contextos distintos inconscientemente andam de mãos dadas, possibilitando 
assim uma nova roupagem, pontos de vista divergentes, em relação a uma mesma ideia, o 
que nos permite verificar que a linguagem é mutável, ou seja, não se limita a um único 
sentido. 
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Palavras-chave: Enunciados, para-choque, ambiguidades. 
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DIVULGANDO POESIA E REVELANDO A NATUREZA DE CAXIAS 
 
Orientada: Fabiane Oliveira MARQUES – bolsista PIBIC-FAPEMA 
Acadêmica graduanda em Letras Habilitação em Português / Literatura -CESC/UEMA 
 
Orientadora: Joseane Maia Santos SILVA 
Profª. Dra.  do Deparamento de  Letras CESC/UEMA 
 
Colaboradores: Priscila Costa de Sousa e Thayanne Rodrigues e Silva 
 
A literatura é um fator indispensável de humanização, pois atua na construção, difusão e 
alteração da sensibilidade, de representações e do imaginário. Cândido (1995) diz que a 
literatura desenvolve em nós uma quota de humanidade na medida em que nos torna mais 
compreensivos com a natureza, a sociedade e o semelhante. Nesse sentido, considera-se 
pertinente a utilização da poesia como instrumento para viabilizar aos jovens o gosto pela 
leitura, pois a fruição estética se estabelece como um lugar para o novo, além de privilegiar 
a liberdade de interação. Um exemplo comum, porém, esclarecedor, encontra-se em 
situações em que o lúdico se sobressai como forma de apropriação do real (Gebara, 2011). 
Lembrando de que o gênero lírico é bastante complexo, cheio de subjetividade e passível 
de diversas interpretações e, provavelmente, por este motivo, a poesia não tem sido objeto 
de práticas leitoras na sala de aula. Assim sendo, é necessário se programar uma educação 
literária em escolas públicas, de modo que o leitor possa construir sentidos, a partir dos 
recursos linguísticos de que dispõe e da experiência que a vida lhe tem conferido. O 
projeto DIVULGANDO POESIA E REVELANDO A NATUREZA DE CAXIAS propôs uma 
pesquisa em duas dimensões: realizar uma coletânea de textos poéticos de autores do 
acervo do PNBE, cuja temática seja a natureza, visto que a visão ambiental impõe uma 
perspectiva interdisciplinar; e revelar na paisagem urbana caxiense a tipologia da nossa 
flora, através de registro fotográfico. Levado a termo, com a participação de alunos do 1º 
Ano, do Ensino do Médio, do C.E. Gonçalves Dias, através de práticas de leituras 
significativas e do desenvolvimento de atividades de observação do ambiente em que 
vivem, o projeto dissemina a idéia da valorização do meio ambiente, despertando-lhes para 
a importância do ato de ler e de ter uma consciência ecológica. O objetivo desse projeto é 
pesquisar a produção poética de autoria maranhense, bem como de autores que compõem o 
acervo do PROGRAMA NACIONAL BIBLIOTECA DA ESCOLA-PNBE, cujas obras 
expressem a natureza como temática, pesquisar referencial teórico-metodológico que 
articule literatura e meio ambiente, visando a construção de uma educação humanística, 
realizar registro fotográfico da flora em ruas, praças e avenidas da cidade de Caxias, 
caracterizando a diversidade local, assim como programar atividades de mediação do texto 
poético e do texto imagético, articulando uma educação literária e ambiental no contexto 
escolar. O presente projeto teve efetivamente início com a construção de um marco teórico 
contextual através da pesquisa bibliográfica e estudo de obras teóricas sobre literatura e 
meio ambiente. A coletânea de imagens da flora caxiense foi realizada em ruas, praças e 
avenidas de Caxias, através de informações trazidas pelos alunos do 1º ano do Ensino 
Médio, dos turnos matutino e vespertino, do Centro de Ensino Gonçalves Dias.  A coleta 
dos dados se deu através de uma ficha na qual os alunos citavam o local em que eles 
observaram a planta e as suas características, pois eles foram orientados no processo de 
observação da natureza circundante. A partir do acervo fotográfico obtido, foi realizada 
exposições na presente escola onde o projeto foi desenvolvido, atividade esta que contou 
com a participação efetiva de todos os alunos da instituição e do corpo docente. Foram 
realizadas seis oficinas, sendo que três com o nome de Caçadores de poesia, teve o intuito 
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de incentivar os alunos a ler poesia, pois eles buscavam poemas em que a temática era a 
natureza. Num segundo momento, os alunos destacaram o poema de que mais gostaram, 
com o intuito de identificar a riqueza existente em textos poéticos e conhecer o estilo dos 
poetas presente nos livros do acervo do PNBE e nas obras dos autores maranhenses. No 
terceiro momento, teve como finalidade incentivar o lado criativo dos alunos, à medida que 
ilustraram a poesia escolhida com elementos presentes no texto. Na oficina Minha Canção 
do Exílio foi mostrado aos alunos outros poemas que foram inspirados na Canção do exílio 
de Gonçalves Dias, com o objetivo dos alunos lançarem mão da intertextualidade para 
produzir novos poemas que saudassem o solo caxiense. Nas oficinas  cujo tema foi Receita 
de Olhar, a princípio foi apresentado e, posteriormente, discutido  com os alunos o livro 
Recita de Olhar, de Roseana Murray. Na segunda etapa, foi trabalhado a mediação do texto 
poético e do texto imagético com os alunos, na qual produziram seus poemas inspirados 
por fotos da paisagem urbana caxiense, em práticas de leitura e produção textual. O projeto 
Divulgando poesia e revelando a natureza de Caxias promove o encontro entre a paisagem 
e a beleza do texto poético, pois ambos fomentam a sensibilidade afetiva e capacidades 
cognitivas para uma leitura de mundo do ponto de vista ambiental. Unir poesia e natureza é 
uma tarefa das mais ousadas e uma das experiências mais renovadoras, já que falar da 
natureza é uma tarefa interdisciplinar, pois, trata-se de convidar os alunos para uma 
experiência de transitar entre saberes e áreas disciplinares, deslocando-a de seu território já 
consolidado rumo a novos modos de compreender e aprender. Convém ressaltar que o 
citado programa –PNBE- dispõe de um acervo rico e diverso, de autores consagrados como 
Manoel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, Cecília Meireles, bem 
como de autores contemporâneos como Roseana Murray, Manoel de Barros, Ferreira 
Gullar, dentre outros, porém os alunos não costumam ter acesso, sendo este um dos pontos 
altos do projeto: promover o encontro entre livros e leitores. Diante dos dados obtidos, 
através da ficha preenchida pelos alunos e das observações realizadas por eles, o projeto 
dispõe de uma coletânea de imagens diversas e reveladoras da beleza paisagística da 
cidade, na zona urbana caxiense, com cerca de 358 fotografias, que revelam a diversidade 
da flora local. Constata-se também um grande despertar nos alunos para as belezas naturais 
que os cercam, considerando que a educação ambiental é um processo de aprendizagem 
permanente, afirmando valores, ações que contribuem para a transformação humana e 
social, ao mesmo tempo em que desenvolve uma atitude investigativa fundamental na 
construção do conhecimento, pois este se dá pela prática da pesquisa, já que o aprender 
decorre de uma postura observadora e, ao mesmo tempo, inquiridora. Pode-se dizer que 
constatou-se uma superação por parte dos alunos no que se refere à prática de leitura de 
texto poético, fruto de um trabalho diferenciado, pois não se condicionou respostas aos 
exercícios de linguagem, ao contrário, aproveitou-se o repertório de cada um e estimulou-
se a interação com o texto. Nessa experiência, a leitura de poesia privilegiou o cognitivo e 
o emotivo em suas múltiplas funções e desdobramentos. O presente projeto, portanto, 
contribuiu para o desenvolvimento intelectual das turmas trabalhadas, na medida dos 
interesses individuais, assim também como em nível coletivo, pois houve produção de 
novos conhecimentos, assim como a inserção da valorização da poesia no âmbito escolar, 
consequentemente, pode- se então mostrar que a linguagem poética é única, que se renova 
e se constitui a cada texto, com cada autor e possui uma universalização de particulares. 
Nesse aspecto, a leitura estética da poesia é possível para todas as idades, pois possibilita o 
desenvolvimento da sensibilidade estética e suscita emoção. Enfim, enquanto atividade de 
pesquisa, o projeto promoveu uma interação bastante proveitosa entre comunidade e o 
Centro de Estudos Superiores de Caxias-UEMA, além de constituir-se oportuna inserção 
no ambiente escolar, local de futuras atuações como educadora. 
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Figura: No canto superior esquerdo a flor do maracujá; superior direito pé de marmorama; 
inferior esquerdo flor boa noite; inferior direito palmeiras. 



506 
 

A NATUREZA E A POESIA REVELADAS NO ACERVO DO PNBE 
 
Orientada: Thayanne Rodrigues e Silva – bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmica graduanda em Letras Habilitação em Letras Português Literatura- CESC/UEMA 
 
Orientadora: Joseane Maia Santos SILVA 
Profª. Dra.  do Deparamento de Letras - CESC/UEMA 
 
Colaboradores: Fabiane Oliveira Marques, Priscila Costa de Sousa 
 
Este projeto teve como objetivo a pesquisa e estudo de obras teóricas sobre literatura e 
formação de leitores e realização da pesquisa de campo na biblioteca do Centro de Ensino 
Gonçalves Dias, escola da rede estadual, no intuito de organizar uma coletânea de obras 
poéticas que tematizem a natureza. A coletânea serviu como base para práticas de leitura e 
produção de textos realizados por meio de oficinas com os alunos do 1° ano do Ensino 
Médio, a fim de que pudessem vivenciar o processo de fruição estética e expressão 
criadora, a partir do texto poético. Sabe-se que ler literatura é uma maneira de aprender 
através da palavra mais subjetiva. A palavra, por sua vez, se faz necessária para nomear 
realidades que, no nosso cotidiano, se tornam tão sem sentidos aos nossos olhos, afinal 
“quando usamos óculos por muito tempo, a lente acaba fazendo parte de nossa visão a 
ponto de esquecermos que ela continua lá, entre nós e o que vemos, entre os olhos e a 
paisagem’’. (Isabel Cristina, 2011). A leitura de uma obra literária é uma experiência de 
libertação, eleva o nível de conhecimentos e modifica nosso olhar sobre as coisas. 
Portanto, é necessário que se promova uma educação literária que implica o 
desenvolvimento de práticas leitoras efetivas, possibilitando ao leitor a construção de 
sentidos a partir dos recursos linguísticos e suas múltiplas dimensões. Desse modo as 
atividades de leitura realizadas durante o projeto possibilitaram aos alunos do 1º ano, do 
ensino médio condições de reagir e tomar posição diante do texto e os instigou ao hábito e 
o prazer de ler, bem como uma postura autônoma e crítica frente à natureza. A poesia – um 
jogo de palavras com o mais alto grau de envolvimento poético – contribui para uma 
educação literária e humanística e a apreciação da natureza pode sedimentar uma 
consciência ecológica e atitudes mais responsáveis para com o planeta terra. Essa 
articulação pode despertar e reforçar princípios éticos e estéticos, pois segundo Morin 
(2011) a ética não poderia ser ensinada por meio de lições de moral, ela deve formar-se nas 
mentes, com base na consciência de que o humano é, ao mesmo tempo, parte da sociedade 
e parte da espécie. O texto literário caracterizado por sua função estética, sua natureza 
ficcional, seu caráter de subjetividade e sua plurissignificação, adquire um valor intrínseco 
de formador de mentes; e a educação ambiental é uma via para tomada de consciência. 
Desse modo as pesquisas de campo e as atividades realizadas durante o projeto foram um 
bom exercício para renovar nossa visão de mundo, à desnaturalizar os modos de ver que 
tínhamos como óbvios (Isabel Cristina, 2011), nos ajudando a desenvolver uma nova 
postura diante da natureza. As atividades de mediação abriram várias possibilidades de 
caminhos a serem percorridos antes não avistados, possibilitou a ampliação de 
conhecimentos e a compreensão dos múltiplos sentidos contidos no texto poético. O 
envolvimento dos alunos no decorrer do processo foi bastante significativo, assim como o 
desenvolvimento de habilidades de leitura, escrita e postura mais crítica diante do texto 
poético e questões relevantes referentes à natureza, à sociedade e à vida. O trabalho 
desenvolvido contou com a participação e apoio efetivo da professora de língua 
portuguesa, que mostrou-se apta a colaborar no que fosse necessário e motivada quanto ao 
teor da pesquisa. Foi coletada uma quantidade significativa de poesias no acervo do PNBE 
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de autores diversos, cerca de 50 poesias com temáticas voltadas à natureza, dos seguintes 
autores: Carlos Drummond de Andrade, Gonçalves dias, João Cabral de Melo neto, 
Ferreira Gullar, Orides Fontela, Paulo Leminski, Vinicius de Moraes, Thiago de Mello, 
Castro Alves, Cecília Meireles, Jorge de Lima, Manuel Bandeira, João Proteti, Fagundes 
Varela e Humberto Ak’abal. Tivemos como referencial teórico autores como: Antonio 
Candido, Isabel Cristina, Rubens Alves, Marisa Lajolo, Joseane Maia e Edgar Morin. O 
trabalho foi divulgado tanto na escola Gonçalves Dias como na Universidade Estadual do 
Maranhão. No qual foi feita uma exposição de alguns livros do acervo e das atividades 
feitas nas oficinas de mediação poética no pátio da escola para a comunidade escolar, com 
o apoio da direção da escola, professores e alunos puderam apreciar as atividades 
desenvolvidas, conhecer sobre a relevância do projeto e a riqueza contida no acervo. A 
divulgação do projeto na Universidade se deu por meio da Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia, envolvendo universitários, alunos de escolas da rede pública e comunidades 
em geral. O impacto alcançado foi satisfatório, havendo interesse e entusiasmo por parte 
dos visitantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 1 - livros do acervo do PNBE. 

 

Figura 2 - Obras teóricas 
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Palavras- chave: Poesia, leitura e natureza. 
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REPRESENTAÇÕES LINGUÍSTICAS E CULTURAIS DOS BRASILEIROS EM 
TEXTOS DO COTIDIANO: ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS 
 
Orientado: Renato Gomes dos SANTOS - bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmico do Curso de Letras – CECEN/UEMA 
 
Orientadora: Maria José NÉLO 
Profª. Drª do Departamento de Letras – CECEN/UEMA 
 
Os estudos que tratam das representações linguísticas e culturais acerca da identidade dos 
brasileiros são amplos, mas, nesta pesquisa, delimitaram-se ao tratamento das 
manifestações do cotidiano ocorrentes em anúncios publicitários, cujo enfoque centra-se 
nas estratégias de construir, por meio da sedução, à persuasão do seu público consumidor. 
Para corroborar com tais fatos, fez-se relevante destacar os argumentos teóricos da 
Linguística Textual, face à Textualidade, da Análise Crítica do Discurso – ACD, com 
vertente Sócio Cognitiva tendo por relação às categorias discurso, sociedade e cognição; e 
da vertente Semiótica Social, no aspecto da modalidade visual. Esses argumentos teóricos 
permitem analisar as representações linguísticas e multimodais constituintes de fatores que 
podem indicar identidade e cultura do brasileiro. É nesse contexto que os estudos da 
identidade devem ser percebidos: como um conjunto de elementos que são utilizados pelos 
criadores dos anúncios, ao construírem, intencionalmente, por meio do viés da sedução 
estratégias que envolvem o consumidor a adquirir àquele produto, sem que esse 
consumidor interfira nas relações entre causa e efeito usadas naquelas criações de textos e 
imagens. Entre os dispositivos criados nos anuncios, sedução e consumidor foram 
considerados os estudos que, no século XX, surgem como outras formas de analisar os 
fenômenos linguísticos, a apreensão dos pesquisadores da linguagem humana enfocam, 
além da gramática, a Linguística Textual, cuja intenção é de investigar a constituição, o 
funcionamento, a produção e a compreensão dos textos (Silveira, 1998 e Koch, 2001). O 
ponto de partida não é mais a frase, e sim, o texto, dentro do seu contexto; o que se propõe, 
agora, para os estudiosos é como mostrar a importância de se estudar o texto e o discurso, 
por meio de uma visão pragmática, ou seja, a partir do uso efetivo da língua. Essas 
concepções possibilitaram seleccionar e analisar os anúncios publicitários que contemplam 
públicos diferentes e os respectivos intereses inherentes aos aspectos sociocognitivos da 
identidade cultural do brasileiro. Esses aspectos podem estar em discursividade com outras 
práticas sociais: cultura, história, moral, ética, ideologia, entre outras. Com a pragmática os 
estudos da linguagem ultrapassam as questões referentes à gramática tradicional, que 
privilegia a norma culta e regras, direcionam atenção aos aspectos da textualidade. Nesse 
sentido, salienta-se a relação intrínseca entre a língua e a identidade de um povo, ou seja, o 
desenvolvimento cultural de uma nação constitui a identidade que corresponde à 
particularidade de um povo e é representada explícita e/ou implicitamente pela língua, 
sendo esta modificada pelos seus falantes tal como a cultura. Tem-se por pressuposto que a 
sociedade é organizada por Marcos de Cognições Sociais – MCS, institucionalizados nos e 
pelos grupos sociais, cada um com suas especificidades, e por isso, um marco para cada 
grupo. Um marco compõe-se de crenças avaliativas de um grupo social, ou seja, as 
opiniões de seus membros. Nos anúncios publicitários, tem-se como prática discursiva 
sociointeracional, que o público interage por meio de conhecimentos avaliativos; o 
enunciador se diz conhecedor do que é melhor para o consumidor; este, por sua vez, 
acredita que sabe escolher aquilo que considera melhor para satisfazer as suas 
necessidades, isto é, escolhe porque sabe escolher, e não por deixar-se convencer. Por essa 
razão, grupos sociais de pessoas que não se consideram consumistas constroem, também, 
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Marcos de Cognições Sociais. Desse modo, a intenção dos locutores/publicitários é de 
convencer, persuadir e até manipular o leitor/consumidor, esse mecanismo é mediado pela 
linguagem e implicitamente percebemos um jogo de ideologia, portanto a linguagem nesse 
gênero textual é utilizada como instrumento de poder, de sedução/convencimento. É por 
meio da linguagem publicitária que está implícita as representações de identidade cultural 
da mulher e do homem brasileiro. A pesquisa teve como suporte a agenda do Plano de 
Trabalho e, como procedimento metodológico as análises teórico-aplicada, nesse sentido as 
análises realizadas do material coletado buscam conferir e complementar os resultados 
apresentados pelos estudiosos da Linguística Textual, a Análise Crítica Discurso com 
vertente Sócio-cognitiva e Semiótica Social, e Identidade Cultural, Semiótica Social; 
entendendo-se, também, que ensino de língua e as abordagens do gênero em anúncio 
publicitário constituem recursos de material para ensino-aprendizagem de língua. Por 
conseguinte, o material coletado constitui um acervo para uso de material didático. É 
essencial entender que os anúncios coletados foram compilados em revista de circulação 
semanal e mensal, e que são direcionados ao público feminino e masculino jovens; 
pressupõe-se que esses jovens leitores são consumidores dessas revistas e produtos, e mais 
que visam garantir informações e manter a jovialidade. Nos anúncios, foram focalizadas as 
expressões linguísticas e os recursos multimodais com vistas a conferir nuanças da 
identidade cultural do grupo feminino e masculino; conferiu-se com mais ênfase os usos de 
adjetivação e as estratégias opinativas como estratégia de seduzir o consumo daqueles 
produtos, bem como a tentativa de satisfazer seus consumidores. O anúncio publicitário 
selecionado, a título de exemplificação, induz para o público feminino alta MODA é... 
Tem-se como estratégia, o uso do adjetivo antepondo-se ao substantivo, em caixa alta 
MODA. Verifica-se que a expressão alta eleva a informação de “moda”, visa-se atrair a 
atenção do leitor, que tende seguir a orientação em evidência, em termos de consumo. No 
anúncio, o plano novo é exposto, como estereótipo de beleza, para cabelos femininos em 
harmonia com o plano dado das adjetivações, enfatiza-se as qualidades do cabelo que é 
tratado pelo produto da Alta Moda. Além disso, o publicitário expõe outro dado no plano 
novo: a recomendação. Entende-se que as brasileiras têm a cultura de comprar produtos 
que o outro (amigo) recomenda, então, a publicidade usa desse mecanismo como 
argumentação de um produto bom (com qualidade). Essa qualidade passa a ser garantida, 
ideologicamente, pelo texto: a atriz Giselle Itiê usa e recomenda. As análises indicam que 
teoria e prática ocorrem em interface, consequentemente, uma e outra justificam os 
argumentos da Linguística Textual e da Análise Crítica do Discurso, tendo em vista que as 
vertentes corroboram com os fazeres e os saberes construídos em sociedades e, as 
estratégias manifestas nos anúncios publicitários confirmam as bases das leituras 
realizadas, tal como, a gramaticidade foi averiguada no uso de adjetivação. O 
embasamento teórico conduziu as análises do corpus, a partir das perspectivas 
estabelecidas por meio dos objetivos do Projeto da pesquisa, bem como do Plano de 
Atividades, Trabalho do bolsista, de forma a consolidar as ações executadas. Todas as 
etapas da pesquisa foram concluídas, desde as leituras, fichamnetos bibliográficos, seleção 
de material para análise. Pode-se conferir, no anúncio, exemplificado, a seguir, que ocorre 
estratégias, intencionalmente, construídas nos anúncios publicitários, cujo enfoque decorre 
do uso de adjetivo, como valor avaliativo, à sedução de obter a adesão do consumidor; os 
recursos multimodais visto como signos interativos, que em cada um visualiza-se sua 
potencialidade e significação dentro e fora do texto. Nesse sentido, as adjetivas das 
expressões linguísticas e marcas dos recursos multimodais foram de relevância para 
consolidação dos elementos indicativos de representações do agir, falar, pensar, dentre 
outros formas que caracterizam a identidade cultural do brasileiro.  
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Palavras-Chave: Cognição, Representação Linguística, Cultura. 
 
 
REFERÊNCIAS 
 
KOCH, I. G. V. Introdução à linguística textual. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 
 
KRESS, GUNTHER & VAN LEEUWEN THEO. The grammar of visual design. Second 
Edition, 2006. 
 
LARAIA, R. de B. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Zahar, 1986. 
 
SANT’ANNA, A. Propaganda – teoria, técnica e prática. São Paulo: Pionera, 1999.  
 
SILVEIRA, REGINA C. P. da. Memória Social e Identidade Cultural do  Brasileiro. 
Congresso - Recife, 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fonte: revista Cláudia, n. 08, 2012. 



512 
 

REPRESENTAÇÕES LINGUÍSTICAS E CULTURAIS DOS BRASILEIROS EM 
TEXTOS DO COTIDIANO: NOTÍCIA 
 
Orientada: Juliana de Jesus Carvalho Farias Pires - bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmica do Curso de Licenciatura em Letras- UEMA 
 
Orientadora: Maria José Nélo 
Prof.ª Drª. Da Universidade Estadual do Maranhão  
 
As Representações linguísticas e culturais do brasileiro, nesta pesquisa, encontram-se 
delimitadas, por meio dos interdiscursos e intertextos explícitos, nas Manchetes e linha-
fina ou lead de notícias escritas nos jornais Folha de S. Paulo e Correio Brasiliense A 
partir das expressões explícitas nas notícias jornalísticas, que circulam no cotidiano, 
desvendam-se nas implicaturas das manchetes implícitos peculiares do brasileiro. Para 
compreender os preceitos teóricos que tratam da Textualidade e da Análise Crítica do 
Discurso – ACD, tendo como principal representante van Dijk, que visualiza, pela vertente 
sócio-cognitiva, às inter-relações das categorias analíticas: Discurso, Sociedade e 
Cognição, foram leituras necessárias para reflexão dos princípios que fundamentam, 
interpenetram e se complementam os arcabouços desta pesquisa. Assim, a vinculação 
dessas ressalvas norteou a seleção dos enunciados noticiosos, intencionalmente, usados 
pelo enunciador, na medida em que tem por foco a construção, para o interlocutor, de uma 
notícia, que se encontra categorizada como informação, sedução e opinião. A informação 
compreende fatos constatáveis; a sedução convoca o leitor a buscar elementos diversos de 
conhecimentos; e a opinião decorre da emissão avaliativa sobre um fato, portanto, 
contestável do ponto vista avaliativo. Independente das concepções adotadas, a respeito 
das categorias de análise, o ponto central das discussões referem-se aos conhecimentos 
cognitivos, saberes, acionados pelo enunciador, na construção de expectativas para 
interlocutor/leitor que é conduzido a uma nova informação. Nesse sentido, as 
representações linguísticas construídas nas manchetes indicam, também, fatores de 
identidade e cultura do brasileiro. Assim, fez-se necessário pesquisar sobre a identidade 
cultural, pois para Hall (2005, pág. 08) caracteriza por ser algo intrínseco e são “aqueles 
aspectos de nossas identidades que surgem de nosso ‘pertencimento’ a culturas étnicas, 
raciais, linguísticas, religiosas e, acima de tudo, nacionais”, tal como implica estabelecer a 
relação entre discurso, sociedade e cognição. A pesquisa teve-se como objetivo geral 
compreender de que forma as manchetes e linhas finas de notícias constituem marcas 
explícitas e implícitas de representações linguísticas da identidade cultural do brasileiro: 
agir, pensar, ser como práticas sócio-comunicativas; e como objetivos específicos: 
identificar nas manchetes, as expressões que retomam os intertextos e interdiscursos como 
estratégias de construir situações representativas da identidade cultural do brasileiro, 
usadas pelo enunciador; analisar, nos textos: palavras, expressões, organizações nas 
manchetes de noticias, combinações relativas aos conhecimentos enciclopédicos e práticas 
do brasileiro; analisar os recursos linguísticos usados pelo enunciador, ou jornal, para tratar 
de marcos de cognições sociais de grupos, como estes se representam e são representados 
nas manchetes. Teve-se como metodologia a realização de leituras teórico-analíticas, 
adequadas ao Plano de trabalho previsto, decorreram seleções de leitura teóricas, 
delimitação dos jornais, circulação nacional e, estão entre os de maior tiragem -, para 
amostras dos corpora, cujas categorias de análises foram selecionadas as manchetes das 
notícias veiculadas na última semana dos meses de março, abril e maio de 2013, nos 
jornais Folha de S. Paulo e Correio Brasiliense. Os resultados alcançados indicam os 
valores, ideologicamente, reveladores de ocorrências de informação, sedução e opinião.  



513 
 

As manchetes informativas são entendidas como construção da notícia que tem por 
objetivo tornar o interlocutor ciente da informação. A título de exemplificação: O “Monge 
e o Executivo” chega a 3 mil de vendas (FSP – Mercado - 28/04/13). O jornal FSP 
utiliza como estratégia, a informação, a partir do verbo “chegar”, que indica objetividade e 
leva o leitor a entender que houve, de fato, um grande crescimento na venda do livro no 
Brasil. Na manchete, há a representação da identidade cultural do brasileiro, que tem o 
hábito da leitura e busca sempre mais conhecimento advindo da mesma. Além disso, 
mostra o interesse do brasileiro em livros de autoajuda, pois os mesmos dão dicas de 
crescimento pessoal. As manchetes de sedução são entendidas como construção da notícia 
que objetivam atrair o interlocutor à leitura da informação presente na manchete. Por 
exemplo, Ainda há peixes, e até mais barato (CB- Cidade- 29/03/13). As expressões 
“Ainda há” e “mais barato”, são estratégias de sedução utilizadas pelo jornal que atraem o 
leitor para a leitura da notícia, uma vez que o brasileiro, acreditando no esgotamento do 
peixe nos mercados e nos seus altos preços por conta da grande procura por causa da 
Semana Santa, lê para obter mais informações acerca dos lugares de venda em que o peixe 
se encontra mais barato. Há a representação da identidade religiosa e gastronômica 
brasileiras, reforçada pelo Discurso Fundador imposto pelos portugueses. O brasileiro, 
durante a Semana Santa, alimenta-se de peixe, o que demonstra a identidade cultural 
brasileira que prioriza os aspectos da religiosidade. As manchetes opinativas são 
entendidas como construção avaliativa da notícia expressa o ponto de vista do jornal 
veiculador da notícia, a fim de levar o interlocutor ao entendimento da opinião da empresa 
jornalística. Por exemplo, Dois bravos feirantes (CB- Cidades- 29/04/13). O jornal CB 
utiliza a estratégia opinativa na expressão: “bravos”, representando o ponto de vista do 
jornal, que é a braveza e batalha dos feirantes brasileiros. Ocorre a representação de um 
brasileiro, na imagem dos feirantes, como trabalhador e bravo, que luta, todos os dias, por 
melhores condições de vida, não é acomodado e está sempre em busca de seu crescimento 
pessoal. A pesquisa, considerando-se as análises dos corpora e acréscimo de bibliográficos 
realizados, definiu, de modo positiva, a hipótese centrada na ideia de que os textos 
veiculados no cotidiano, neste caso, a notícia, utiliza, veementemente, expressões 
contendedoras de implícitos culturais do brasileiro. Os objetivos da pesquisa foram 
alcançados, ao passo de conduzir as leituras e  atividades analíticas. Dessa forma, os 
caminhos para o alcance de respostas concernentes ao estudo dos textos interacionais do 
cotidiano como instrumento de representações da identidade cultural e linguística dos 
brasileiros.  Entende-se, assim, que cada manchete, dependentemente da linha ideológica 
em que o jornal, que a veicula se enquadra, apresentam elementos indicativos de 
representações do agir, falar, pensar, dentre outros aspectos que caracterizam os fatos 
noticiados e a cultura brasileira.  
 
Palavras-chave: Identidade Cultural. Expressões linguísticas. Representações do 
cotidiano. 
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OBTENÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE EMULSÕES 
COSMÉTICAS NÃO IÔNICAS DO ÓLEO DE BABAÇU (Orbignya phalerata 
MART.) 
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farmacotécnica do Departamento de Farmácia da UFMA. 
 
Emulsão é um sistema termodinamicamente instável resultante da mistura de dois líquidos 
imiscíveis [1]. O babaçu (Orbignyaphalerata Mart.), palmeira nativa do Maranhão, vem 
sendo tradicionalmente explorado para o aproveitamento da amêndoa na produção de óleo 
[2]. O objetivo deste trabalho foi preparar diversas pré - formulações do tipo O/ A a partir 
do óleo de babaçu, obtido da baixada maranhense, para aplicações cosméticas. As pré-
formulações foram desenvolvidas por meio do processo de sobreposição de fases com 
velocidade controlada em que as fases oleosa e aquosa das emulsões foram aquecidas a 75 
o C. Para se verificar a estabilidade das pré-formulações foram feitos os seguintes testes: 
teste de centrifugação das pré-formulações, aspectos macroscópicos das pré-formulações, 
medidas do pH das pré-formulações e avaliação de homogeneidade dos glóbulos por 
microscopia fotônicas das pré-formulações [3-5]. As pré-formulações preparadas foram 
submetidas à centrifugação, onde, somente o sistema K apresentou separação de fases. As 
demais pré-formulações, passaram no teste de centrifugação, pois não houve separação de 
fases, conforme visto na Figura 1, para os sistemas emulsionados A, H e J. 

 
 
 

Figura 1. Imagem dos sistemas A, 
H e J, que não apresentaram 
separação de fases, logo após o 
teste de centrifugação. 

 
Assim, as pré- formulações que não sofreram separação de fases puderam prosseguir com 
as demais análises, já que apresentaram uma prévia estabilidade. Até o final de 60 dias 
nenhuma pré-formulação preparada apresentou mudança de cor, odor, formação de 
grumos, coalescência ou floculação. Nas pré-formulações desenvolvidas observou-se que a 
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média e valores de pH ficou na faixa de 5,2 a 5,5. Com exceção das pré- formulações G 
(óleo de babaçu obtido de modo artesanal e adicionado à formulação a frio) e I (óleo de 
babaçu extraído por solvente e adicionado à formulação a quente) que apresentaram média 
dos valores de pH foi de 4,7, masainda assim estão dentro da faixa de pH necessário para 
que haja a proteção da pele humana que por sua vez varia de 4,6 a 5,8 [6]. Por meio da 
micrografiafotônica pode- se observar o comportamento das gotículas que constituem a 
fase interna vindo a verificar que, ao longo do período analisado, todas as pré- formulações 
apresentaram–se estáveis, pois essas gotículas permaneceram bem distribuídas na fase 
dispersante, com exceção da pré- formulação G, que apresentou um indício de 
instabilidade ao verificar que algumas gotículas tendiam a formar agregados, porém 
desprezível ao passo que pode ser reversível com uma simples agitação, conforme visto na 
Figura 2. 
 

 
 
O teste de centrifugação foi uma ferramenta extremamente útil na previsão da estabilidade 
dos sistemas emulsionados. Uma vez que somente o sistema K sofreu separação de fases, 
indício de que não havia qualquer forma em manter- se como um sistema estável, que logo 
em seguida foi descartado. As características organolépticas das pré-formulações 
permaneceram inalteradas ou seja, não observou- se qualquer mudança em seu aspecto 
geral, tais como: homogeneidade, mudança de cor, odor, separação de fases, formação de 
grumos, floculação, e coalescência. As análises de pH, realizadas se mostraram de acordo 
com o pH da pele humana. As micro fotografiasfotônicas das pré-formulações mostraram 
que as gotículas das fases internas estão bem distribuídas e durante o período de análises 
não foi observado qualquer alteração significante na interação entre as das pré- 
formulações. Com bases nos testes realizados pode-se concluir que os sistemas 
emulsionados analisados apresentaram uma tendência em permanecerem estáveis. 
 
Palavras-Chave: Óleo de babaçu, lipídeos, emulsões cosméticas. 
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DEGRADAÇÃO DE HERBICIDAS DA FAMÍLIA DAS DINITROANILINAS POR 
ENZIMAS IMOBILIZADAS EM MICROESFERAS BIODEGRADÁVEIS 
 
Orientado: Vanderson Campelo dos SANTOS - bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmico do Curso de Ciências Licenciatura – Habilitação em Química - CESI-UEMA  
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Universidade Estadual do Maranhão, Campus de Imperatriz  
Laboratório de Biotecnologia Ambiental (LABITEC) 
 
A contaminação ambiental por agroquímicos tem sido apontada como um dos maiores 
problemas da sociedade moderna. Em razão de essa contaminação estar provocando 
impactos ambientais e riscos à saúde humana, a conscientização em relação a essa 
problemática tem levado a novas legislações que passam a contemplar medidas preventivas 
a fim de minimizar o risco de poluição. Por estas razões, a redução de compostos tóxicos 
no ambiente e o monitoramento ambiental destes compostos são considerados como 
prioridades de pesquisa (PRADO, 2011). Vários são os métodos convencionais de 
tratamento disponíveis para a remoção de agroquímicos no meio ambiente, entre eles pode-
se citar: processos químicos como a oxidação química, precipitação química e redução 
química, as tecnologias de membrana (ultrafiltração, eletrodiálise e osmose inversa), a 
troca iônica (colunas ou resinas) e os processos de separação física como filtração e 
sedimentação, os processos eletroquímicos e os de sorção. Estes métodos nem sempre são 
eficientes e geralmente apresentam custo elevado além de gerar resíduos sólidos, 
necessitando assim uma nova etapa de tratamento. Assim, é interessante buscar tecnologias 
alternativas que sejam econômica e tecnicamente mais viáveis do que as técnicas 
convencionais. Dessa forma, existe a necessidade pelo desenvolvimento de metodologias 
capazes de tratar adequadamente estes resíduos, de maneira a evitar impactos ambientais 
de grandes proporções, muitos esforços estão sendo dedicados ao desenvolvimento de 
novas alternativas. No entanto, os processos biológicos continuam sendo os mais utilizados 
fundamentalmente devido a sua capacidade para tratar grandes volumes de contaminantes 
e reduzir significativamente a sua toxicidade (BRITO et al., 2007). A crescente utilização 
de enzimas, nos tratamentos de poluentes específicos, e recentes avanços biotecnológicos 
têm possibilitado a produção de enzimas mais baratas e facilmente disponíveis através de 
melhores procedimentos de isolamento e purificação. As principais vantagens do 
tratamento enzimático quando comparadas a tratamentos convencionais incluem: aplicação 
em materiais recalcitrantes, atuação em concentrações altas e baixas dos contaminantes, 
atuação num amplo espectro de pH, temperatura e salinidade, necessidade de aclimatização 
de biomassa e o fácil processo de controle, entre outros (DURÁN et al, 2012). As enzimas 
podem atuar em compostos recalcitrantes específicos para removê-los por precipitação ou 
transformação em outros produtos inócuos. Podem também mudar as características de um 
determinado rejeito para torná-lo mais receptivo ao tratamento, ou auxiliar na bioconversão 
dos rejeitos em produtos de maior valor agregado. A imobilização de células microbianas 
oferece um potencial na melhoria da eficiência dos bioprocessos. As vantagens das 
enzimas imobilizadas frente às livres podem ser a recuperação de produtos mais facilmente 
e livres de contaminação as esferas poliméricas. Assim, os processos envolvendo células 
imobilizadas são mais eficientes para a utilização do substrato e biomassa, que podem ser 
usados em processos contínuos, assim como o uso de altas densidades de células. Nesse 
sentido, o polímero alginato de sódio (NaC6H7O6) representa uma alternativa significativa 
para utilização como suporte para imobilização de enzimas devido às suas caracteristicas 
peculiares: ser biodegradável, possuir ação lipofílica, formar gel e esferas e a capacidade 
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de reticulação. Com isso, o presente trabalho de pesquisa tem como objetivo realizar 
estudos sobre o potencial de aplicação de enzimas extraídas de frutas na degradação 
enzimática de herbicidas do grupo dinitroanilinas em meio aquoso. Os experimentos foram 
conduzidos no Laboratório de Biotecnologia Ambiental (LABITEC) do Departamento de 
Ciências, Centro de Estudos Superiores de Imperatriz (CESI) da Universidade Estadual do 
Maranhão (UEMA). As amostras de buriti foram coletadas no Cerrado Maranhense em 
diferentes fases de maturação e transportadas em caixas térmicas para o Laboratório de 
Biotecnologia Ambiental (LABITEC). Após a coleta, as melhores frutas foram separadas, 
lavadas em água corrente, em seguida, lavadas novamente com água destilada. Em 
seguida, foi retirado o excesso de água, com separação da polpa, casca e sementes para 
posterior análise. A polpa e as cascas foram homogeneizadas e depois armazenado em 
frascos de vidro envolvidos com papel-alumínio, sendo, assim, protegidos da luz direta e 
mantidos à temperatura de 5 °C. A atividade de peroxidase e polifenoloxidade foram 
determinada usando-se o substrato guaiacol e peróxido de hidrogênio, como descrito por 
KHAN e ROBINSON (1994) com modificações. As esferas de alginato de sódio foram 
preparadas a partir de uma solução aquosa de alginato de sódio 3% m/m com repouso por 
24 horas. Essa solução foram gotejada com o auxílio de uma bomba peristáltica em uma 
solução aquosa de CaCl2 (0,1 mol.L-1). Ao final do gotejamento as microesferas foram 
separadas da solução de cloreto de cálcio e lavadas 4 vezes em água deionizada para a 
remoção total dos íons de cálcio livres e armazenadas em frascos escuro para evitar 
possíveis contaminações. As enzimas foram imobilizadas em géis de alginato empregando 
30 mL de solução enzimática centrifugada a 15.000 g por 10 min a 4 °C e transferida para 
meio contendo 0,5 g alginato de sódio e 50 mL de água destilada, com agitação constante. 
Em seguida, foram separados os glóbulos formados os quais foram lavados com água 
destilada por duas vezes. Após estas lavagens, as esferas foram utilizadas nos testes de 
degradação enzimática de herbicidas da família das dinitroanilinas. Os experimentos para 
avaliar a degradação dos herbicidas da família das dinitroanilinas em fase aquosa, pelas 
enzimas peroxidase e polifenoloxidase extraída de frutas na forma livre e imobilizada em 
matriz polimérica de alginato, foram realizadas utilizando 100 mL de solução de 
trifluralina a pH 6,0, 0,5 gramas de esferas de enzima/alginato imobilizada e 2 x 10-3 mmol 
L-1 de peróxido de hidrogênio (100 μL). A degradação foi avaliada a cada 10 minutos e 
analisada em espectrofotômetro FEMTO 800 XI. Os resultados mostraram que a melhor 
extração da enzima polifenoloxidase ocorreu no método 02 (1:10), obtendo uma atividade 
enzimática de 66% maior comparado ao método de extração 01 (1:4). Após otimizado o 
método de extração, foi testado o efeito do pH e temperatura na atividade enzimática. Os 
resultados obtidos mostraram que o pH ótimo foi 7,0 na  temperatura  de  4 °C. O estudo 
do tratamento térmico dos extratos brutos realizado nas temperaturas de 57, 67 e 77 °C 
durante o período de 5, 10, 15 e 20 minutos, permitiu verificar que o tratamento térmico 
utilizado não foi capaz de inativar atividade enzimática, observando-se máxima inativação 
(~60%) da atividade de polifenoloxidase, após 20 minutos de tratamento a 77 °C. A 
resistência ao aumento da temperatura e a facilidade de obtenção das enzimas presentes 
nos frutos de buriti, permitem a sua utilização em biossensores enzimáticos para detecção 
de compostos de interesse industrial. Os resultados iniciais de degradação, obtidos com o 
herbicida trifluralina, mostram que houve uma degradação maior utilizando o método de 
extração 2 (1:10), com1 mL de sobrenadante enzimático adicionado a 100 mL da solução 
do herbicida seguida de imobilização em gel polimérico, que removeu a cor em 44,33% da 
solução após 25 horas de tratamento, uma eficiência de 48,2%, comparado ao método de 
extração 1. Porém, para chegar a esse resultado, foi necessário realizar uma centrifugação 
seguida de filtração, para remover o material particulado formado pela reação enzimática 
com o herbicida. Após ter sido otimizado o método de degradação da trifluralina em meio 
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aquoso, foi realizado ensaios utilizando diferentes concentrações: 5,2 e 10,4 mg L-1. Os 
resultados obtidos com a degradação apresentaram resultados similares, pois após 25 horas 
ocorreu a remoção de do herbicida na 5,2 mg L-1 em 43,95%. As respostas do herbicida na 
concentração 10,4 mg L-1 apresentaram porcentagem de degradação parecida, 
apresentando uma taxa de 41,11% de remoção do herbicida após 25 horas de tratamento. 
Porém, após 48 horas de incubação, houve um degradação mínima comparado com o 
tratamento até 25 horas, resultando em 45,43 e 44,81% nas concentrações 5,2 e 10,4 mg L-

1, respectivamente. Tendo ainda em vista que as informações referentes à atividade 
enzimática da polifenoloxidase presente na polpa do buriti imobilizada em matriz 
polimérica de alginato, podem resultar na utilização de ensaios de degradação de poluentes 
ambientais. 
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O conhecimento sobre as plantas medicinais e o seu uso para fins terapêuticos vem sendo 
despertado desde os primórdios, esse interesse está relacionado à presença de substâncias 
capazes de atuar no combate de enfermidades. Estudos sobre a composição química e 
biológica dos produtos naturais têm-se intensificado nos últimos anos com o propósito de 
contribuir com dados relevantes para saúde pública. A Chenopodium ambrosioides L., 
apresenta sinônimos como C. abovatum Moq., C. ambrosioides var. typicum Speg., 
Ambrina spathulata Moq., Blitum ambrosioides (L). Ela é conhecida popularmente como 
“erva de Santa Maria”, “mastruço”, “ambrosina”, “mastruz”, “erva-de-bicho”, “mentruz” 
ou “erva-do-formigueiro”, sendo muito empregada na medicina caseira na região centro 
oeste, sul e sudeste do Brasil (LORENZI; MATOS, 2002). A referida planta é originária da 
América Central e do Sul, ocorre em todos os países tropicais e temperados de forma 
silvestre ou cultivados é considerada com planta invasora (LORENZI; MATOS, 2002; 
MONZOTE et al., 2009). Tendo em vista a utilização das plantas medicinais e a suas 
finalidades terapêuticas a presente pesquisa teve como objetivo realizar uma abordagem 
fitoquímica e atividade antimicrobiana de frações do extrato etanólico, obtido por 
cromatografia de partição da espécie vegetal Chenopodium ambrosioides L, coletada em 
feiras de São Luís-MA. A coleta do material foi realizada em feiras de São Luís-MA no 
período matutino no horário de 8:00 às 10:00 horas, nas feiras do Mercado Central e do 
bairro João Paulo. Posteriormente as amostras foram levadas ao laboratório de Química e 
Produtos Naturais para fazer as análises pertinentes. As amostras coletadas foram postas 
em jornal para secar a temperatura ambiente, após a secagem utilizou-se o moinho elétrico 
Tecnal de facas, modelo TE–340 para trituração.  O material triturado foi macerado com 
etanol a 95% por um período de 72 horas para cada extração, no mínimo três vezes. A 
quantidade do solvente utilizada foi proporcional à quantidade da amostra, de forma que 
todo material vegetal ficasse imerso no solvente. O extrato foi filtrado com papel de filtro e 
em seguida concentrado, utilizando-se evaporador rotativo (Janke Kaunquel, modelo 
RGS503). Depois de concentrado o material foi transferido para um frasco. Os testes 
fitoquímicos para identificação de classes metabólicas secundárias foi realizado por 
método qualitativo, seguiu-se a metodologia de Barbosa (2004), os critérios de análise 
foram os seguintes: presença de espumas, mudança na coloração e formação de 
precipitados, isto após a adição de solventes específicos para cada teste.  Foram realizados 
testes para as seguintes classes: saponinas, ácidos orgânicos, açúcares redutores, fenóis e 
taninos, catequinas, alcalóides, depsídeos e depsidonas, sesquinolactonas, e 
polissacarídeos. A cromatografia em Camada Delgada (CCD) foi à técnica utilizada para 
identificar os compostos majoritários do extrato bruto do Chenopodium ambrosioides L. 
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Foram utilizadas placas (7,5x 2 cm), com base de vidro revestidas com sílica gel 60 G 
(550), após a preparação da sílica utilizando água destilada esta foi posta para secar em 
estufa a 120ºC por meia hora. A placa foi eluída com hexano e acetato de etila, na 
proporção de 8:2, respectivamente. A amostra foi aplicada na cromatoplaca com capilares 
de vidro. Após a aplicação das amostras foi calculado o RF (fator de retenção), que 
determinou a distância percorrida da substância e a distância percorrida pela frente da fase 
móvel, isto sobre o ponto inicial da amostra. As frações do extrato foram obtidas a partir da 
Cromatografia de partição, baseada em diferentes solubilidades de mistura de duas fases 
líquidas. Utilizando-se uma escala baseada em solventes apolares e polares. Após a 
obtenção das frações, estas foram testadas em uma triagem contra microorganismos 
(bactérias e levedura) pela técnica da difusão em meio Muller Hinton por disco-difusão 
segundo (CLEELAND; SQUIRES, 1991). A tabela 1 apresenta os resultados dos testes 
fitoquímicos realizado por método qualitativo da espécie Chenopodium ambrosioides L, 
este determinou a presença de Saponinas, Ácidos Orgânicos, Açúcares Redutores, Fenóis e 
Taninos, Catequinas, Alcalóides, Depsídeos e Depsidonas. A figura 1 revela a partir do 
indicador (vapor de iodo) utilizado em teste, manchas com colorações que variam de verde 
escuro (com RF≈ 0,2 cm) à laranja (com RF≈ 0,7cm), a partir da imagem é possível 
perceber a presença de alguns constituintes devido à coloração. Os eluentes escolhidos 
para eluir a placa mostraram eficácia, principalmente o acetato de etila como visto na 
determinação da atividade antimicrobiana.  Os resultados da atividade antimicrobiana da 
fração do extrato etanólico obtido por cromatografia de partição das partes aéreas da 
espécie Chenopodium ambrosioides L se encontram na tabela 2.  A média dos halos de 
inibição, obtidos pelo método de difusão em disco apresentados da espécie em estudo estão 
expressos em milímetros. De modo geral, fatores intrínsecos e extrínsecos interferem no 
efeito antimicrobiano do extrato bruto ou de frações. O sistema cromatográfico de partição 
possibilita uma separação de constituintes químicos, a partir da natureza do solvente, visto 
que as substâncias polares ou apolares conseguirão absorver propriedades afins, e isso 
acaba possibilitando essa diferença de atividade entre o extrato bruto e as frações de 
diferentes solventes. Diante dos resultados experimentais, a presente pesquisa conseguiu 
contribuir com dados qualitativos sobre a triagem fitoquímica e atividade antimicrobiana, 
comprovando o potencial antimicrobiano da espécie Chenopodium ambrosioides L. 
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EMPREGANDO ANÁLISE EM FLUXO 
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Orientadora: Elizabeth Nunes FERNANDES 
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Colaborador: Diego Pereira SANTOS - Graduando em Engenharia Florestal/UEMA 
 
As reações químicas envolvidas no metabolismo vegetal ocorrem na presença de enzimas. 
Elas estão entre as biomoléculas mais notáveis devido a sua extraordinária especificidade e 
poder catalítico. A catálise biológica tem sido utilizada há muitos anos para produzir uma 
variedade de alimentos e bebidas, tais como queijos e leites fermentados. A urease é uma 
metaloenzima de níquel da família das hidrolases que catalisa, entre outras funções 
biológicas, a hidrólise da ureia para a forma amônia e carbamato (HAMMER, 1993). As 
leguminosas tais como, feijão, soja, têm sido empregadas como fonte natural de obtenção 
da enzima urease (LUCA e REIS, 2001). A soja transgênica possui resistência ao herbicida 
glifosato, proporcionando mais facilidade para os agricultores controlarem as plantas 
daninhas sem afetar o plantio de soja. Transgênicos são organismos que, mediante técnicas 
de engenharia genética, contém materiais genéticos de outros organismos. Para facilitar a 
operação, minimizar contaminações, manipulação das amostras e aumentar a frequência 
analítica, sistemas de análise em fluxo – FIA podem ser empregados. Dessa forma, para 
avaliar o efeito da transgenia sobre a capacidade analítica da enzima urease na hidrólise da 
ureia, aplicou-se um sistema de análise em fluxo no qual foram empregados cultivares de 
soja transgênica e convencional de safras 2011 e 2012, como fontes de urease. As amostras 
de soja transgênicas e convencionais utilizadas foram obtidas de doação feita pelo 
escritório da EMBRAPA em Imperatriz. Sendo elas as cultivares:  BRS Tracajá lote 20 e 
21/11, BRS 326 lote 23/11, BRS 279 RR lote 18/11, BRS 8990 RR lote 09 ou 10/11, BRS 
279 RR lote 002/12, BRS Sambaíba lote 19/12, BRS Pérola lote 29/12, BRS 333 RR lote 
14/12, totalizando quatro amostras de soja transgênicas e quatro convencionais dos anos 
2011 e 2012. Avaliou-se a conversão enzimática através de um sistema em fluxo 
(RUZICKA e HANSEN, 1988) onde ocorre a reação de hidrólise da ureia pela enzima 
urease. A ureia, proveniente de soluções de referências, é hidrolisada, produzindo íons 
amônio, enquanto a solução passa através da coluna fragmentos da leguminosa, fonte 
natural da enzima urease. Assim, os íons amônio produzidos são monitorados por 
espectrofotometria, através da reação de Berthelot, na qual os referidos íons reagem com 
salicilato e hipoclorito de sódio, catalisados pelo nitroprussiato de sódio, e o produto 
formado absorve em 600 nm. Inicialmente foram feitos testes para buscar a otimização do 
sistema em fluxo quanto à resposta analítica da coluna enzimática, dessa forma os estudos 
foram feitos variando-se um parâmetro por vez, em busca da maior magnitude do sinal 
analítico. Para este estudo foram avaliados o comprimento da bobina de reação, a vazão 
dos reagentes e o comprimento da alça de amostragem que define a quantidade de amostra 
no sistema. A Tabela 1 mostra os parâmetros experimentais empregados para avaliação das 
colunas enzimáticas contendo tecido vegetal das sojas estudadas. 
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Definidos os parâmetros experimentais, partiu-se para a avaliação comparativa das 
sementes de soja disponíveis para este estudo. Para avaliar o potencial analítico das 
referidas fontes de urease foram construídas curvas analíticas com soluções de referência 
que variaram a concentração de 0,0 a 6,0x10-3 mol L-1 de ureia. Contudo, para faixas de 
concentração acima de 3,0x10-3 verificou-se uma tendência polinomial, isso se deve à 
formação do complexo enzima/substrato, que é o reagente efetivo, cuja concentração é 
proporcional a formação do produto. Observou-se que a curva analítica apresentou 
comportamento linear na faixa de concentração de 0,0 a 3,0x10-3 mol.L-1 de ureia. 
Considerando esta faixa de concentração avaliou-se a resposta analítica dos demais tecidos 
vegetais estudados como fonte de urease. Os resultados demonstraram que apesar das 
supracitadas fontes apresentarem resposta analítica para a mesma faixa de concentração, as 
mesmas proporcionaram sensibilidades diferentes ao sistema, observadas pela inclinação 
de suas curvas, dado pelo coeficiente angular da curva, conforme demonstra a Figura 2 e a 
Tabela 2. A análise dos resultados apresentado pelas curvas analíticas, dentro da faixa de 
concentração 0,0 a 3,0x10-3 mol.L-1, revela que os tecidos vegetais empregados são 
potencialmente fontes de urease.  
 

 
 
 
 
 

Tabela 1 – Parâmetros experimentais obtidos após a otimização do sistema proposto 
 Parâmetros estabelecidos 

Alça de amostragem 15 cm 
Bobina de reação 166 cm 

Vazão dos reagentes 0,8 mL.min-1 
 

 

 
 
Figura 2 – Curva analítica empregada para avaliação da resposta analítica das colunas 
enzimáticas empregando tecido vegetal de semente de soja. Soluções de referencia: 0,0; 
0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0x10-3 mol L-1 de ureia. Amostra 1: BRS Sambaíba lote 19/12; 
Amostra 2: BRS Tracajá lote 20 e 21/11; Amostra 3: BRS 333RR lote 14/12; Amostra 4: 
BRS Pérola lote 29/12; Amostra 5: BRS 326 lote 23/11; Amostra 6: BRS 279RR lote 
18/11; Amostra 7: BRS 279RR lote 002/12; Amostra 8: BRS 8990 lote 09 ou 10/11. 
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Dentre os mesmos, o que apresentou melhor resposta analítica foi a fonte de urease oriunda 
das sementes de soja convencional BRS Sambaíba lote 19/12, a qual apresentou superior 
sensibilidade e boa linearidade. A cultivar Sambaíba é indicada para cultivo no Maranhão, 
Piauí, Tocantins (norte), Pará, Roraima, Bahia, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso, 
possui excelente adaptação a vários ambientes por apresentar período juvenil bem definido 
e alto potencial produtivo, pode ser utilizada para abertura de áreas, é resistente à 
deiscência de vagens e apresenta teor de proteína de 40,5% (EMBRAPA SOJA, 2011). 
Verificou-se que as cultivares estudadas são potencialmente fontes naturais de urease e 
podem ser empregadas como fontes naturais da enzima em trabalhos futuros aplicados em 
determinações analíticas que requeiram a quantificação de ureia. O sistema de análise em 
fluxo empregado apresentou considerável desempenho analítico, aliado as vantagens de 
maior velocidade, simplicidade, versatilidade, bem como uma maior facilidade na 
montagem e operação do sistema e menor consumo de amostra e reagentes. Quanto à 
análise das fontes de urease provenientes das sementes de soja transgênica versus 
convencional, verificou-se, que as sementes convencionais apresentaram superioridade de 
ca 70,45%  sobre as transgênicas, apresentando assim, melhor resposta analítica. 
Indicando, portanto, que o processo de transgenia influencia nas sementes como fontes 
naturais de urease. 
 
Palavras – Chave: Análise em Fluxo; Transgênico; Urease. 
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Tabela 2 - Resposta analítica das colunas enzimáticas. 
Amostra Equação da reta R² 

BRS Tracajá lote 20 e 21/11 y = 12,228 + 448,17x  0,9916 
BRS 326 lote 23/11 y = 32,804 + 207,56x  0,9757 

BRS 279 RR lote 18/11 y = 3,7943 + 201,07x  0,9853 
BRS 8990 RR lote 09 ou 10/11 y = 13,602 - 36,632x  0,9591 

BRS Sambaíba lote 19/12 y = 56,115 + 530,55x  0,9669 
BRS Pérola lote 29/12 y = 22,322 + 253,67x  0,986 

BRS 333 RR Lote 14/12 y = 31,102 + 420,4x  0,9832 
BRS 279 RR lote 002/12 y = 15,746 + 186,67x  0,9803 
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CONSIDERANDO A AFETIVIDADE NO RENDIMENTO DE ALUNOS BASEADO 
NA TRI (TEORIA DA RESPOSTA AO ITEM) 
 
Orientado: Renato Vasconcelos LISBOA – bolsista PIBIC/FAPEMA  
Acadêmico do Curso de Engenharia da Computação – DEMECP/UEMA 
 
Orientador: Cícero Costa QUARTO  
Prof. Mestre da Universidade Estadual do Maranhão 
 
Atualmente, existem diversos modelos matemáticos que têm como finalidade diagnosticar 
a aprendizagem do aluno na realização de uma prova. Dentre esses modelos matemáticos, 
não se deve esquecer a Teoria da Resposta ao Item (TRI). Assim, baseado na Teoria da 
resposta ao Item (TRI), Veras (2012) propôs um software denominado Virtual-TANEB 
que tem como objetivo diagnosticar o conhecimento matemático de alunos da quarta série 
do ensino fundamental. Porém, quando se fala em aprendizagem, não devemos esquecer os 
fatores sócio-afetivos do aluno, pois estudos revelam que a afetividade interfere 
consideravelmente no rendimento do aluno. Neste contexto, o software Virtual-TANEB 
não leva em consideração os fatores sócio-afetivos. Com isso, a presente pesquisa tem 
como objetivo implementar a afetividade na TRI e incorporá-la ao Virtual-TANEB, 
objetivando que o software tenha um melhor resultado, considerando  o rendimento do 
aluno. Para realizar tal objetivo, foi implementado no software Virtual-TANEB a Escala 
para Avaliação da Motivação Escolar Infantojuvenil (EAME-IJ) feito por Martinelli e Sisto 
(2011). Esta escala é formada por vinte perguntas tem como intenção avaliar a motivação 
intrínseca (MI), a motivação extrínseca (ME) e a motivação geral do aluno (MG). De 
acordo com Deci e Ryan (2000), a motivação intrínseca do aluno é caraterizada por 
indivíduos iniciar suas tarefas pelo interesse natural por atividades, por novidades e 
desafios. Já a motivação extrínseca do alunos leva o indivíduo a cumprir suas atividades 
por influência a resposta de algo externo (MARTINELLI E SISTO 2011). Por último, a 
motivação geral que leva em conta as características da motivação intrínseca como as 
características da motivação extrínseca. Para implementar está escala no software Virtual-
TANEB foi utilizada linguagem JSP (JavaServer Pages) que é uma tecnologia baseada na 
linguagem Java que possibilita a criação de páginas web geradas dinamicamente baseadas 
em HTML , XML e outros tipos de documentos.  Depois feita toda implementação desta 
escala no software Virtual-TANEB é realizado os testes. Assim, foram realizados estes 
testes deste software em uma sala de aula na turma de 5ª série (6° ano) composta por vinte 
alunos da escola pública do município de São Luís do Estado do Maranhão. Em seguida, 
foi analisada a motivação intrínseca, a motivação extrínseca e a motivação geral de cada 
aluno. Assim para os vinte alunos analisados nenhum apresentava uma motivação uma 
motivação intrínseca (MI) baixa, dezenove apresentavam uma motivação intrínseca (MI) 
média e somente um aluno apresentava uma motivação intrínseca (MI) alta (Fig. 1). Já para 
a motivação extrínseca dos vinte alunos analisados seis apresentam motivação extrínseca 
(ME) baixa, quatro apresentavam uma motivação extrínseca (ME) média e dez 
apresentavam uma motivação extrínseca (ME) alta (Fig. 2). Por fim, se tem a motivação 
geral do aluno que dos vinte alunos analisados nenhum apresentam motivação geral (MG) 
baixa, nove apresentavam uma motivação geral (MG) média e onze apresentavam uma 
motivação geral (MG) alta (Fig. 3). Para verificar se a motivação do aluno interfere no 
rendimento escolar foi feita uma comparação entre a escala de motivação geral de cada 
aluno obtida pelo sistema Virtual-TANEB e a análise de seu histórico escolar na disciplina 
de português. Foi utilizada a motivação geral do aluno devido a essa leva em consideração 
tanto as características da motivação intrínseca como as características da motivação 
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extrínseca. A avaliação do aluno histórico escolar é obtida através de conceitos. Assim, 
existem três tipos de conceitos que são: AD (a desenvolver), ED (em desenvolvimento), D 
(desenvolvido). Quando o aluno tem o conceito AD (a desenvolver), significa que ele não 
conseguiu aprender os conhecimentos passados em sala de aula. Já o ED (em 
desenvolvimento) significa que o aluno conseguiu aprender de forma razoável os 
conhecimentos em sala de aula. Por último se tem o D (desenvolvido) significa que de fato 
o aluno aprendeu sobre os conhecimentos passados em sala de aula. Depois de feita a 
avaliação do histórico escolar e a análise do nível de motivação do aluno são elaboradas 
uma comparação entre esse histórico escolar e o nível de motivação do aluno. Assim, se 
conclui que $aqueles alunos que possuíam um nível de motivação geral alta apresentavam 
geralmente os conceitos D (desenvolvido) e ED (em desenvolvimento) do histórico 
escolar. Enquanto, aqueles que possuíam um nível de motivação geral média apresentavam 
geralmente os conceitos ED (em desenvolvimento) e AD (a desenvolver). É observado que 
de fato a motivação interfere no rendimento de alunos. Assim os alunos possuíam um nível 
de motivação alto apresentavam melhores rendimentos, enquanto os que possuíam um 
nível de motivação médio apresentavam rendimento médio ou rendimento baixo. 
Entretanto, nesta pesquisa ainda não foi possível inferir a motivação no modelo 
matemático TRI (Teoria da Resposta ao Item), devido os testes serem aplicados em apenas 
vinte alunos. Desta forma, para este modelo matemático é preciso realizar diversos testes 
em um grande número de alunos para que seja feito cálculos estatísticos e assim ser 
possível fazer a inferência da motivação neste modelo matemático. 
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TANEB. 
 
REFERÊNCIAS 

MARTINELLI, S.C., & SISTO, F.F.. Escala para avaliação da motivação escolar 
infantojuvenil (EAME-IJ).1. ed. São Paulo: Casapsi. 

VERAS, J. M, Modelagem para o software virtual-TANEB baseado na teoria da resposta 
ao item para avaliar o rendimento dos alunos, tese de mestrado, PPGEE/UFMA, 2010. 
 
 
 
 
 

 

 

 

0

5

10

15

N
úm

er
o 

de
 a

lu
no

s

Nível da motivação extrínseca

Escala da motivação extrínseca (ME) dos 
alunos de de 5ª série (6 ano) 

Motivação 
extrínseca baixa

Motivação 
extrínseca média

Motivação 
extrínseca alta

Figura 2. Gráfico que representa a escala de 
motivação extrínseca dos alunos de 5ª série (6° 
ano). 

 

 

 

 

0

5

10

15

N
úm

er
o 

de
 a

lu
no

s

Nível da motivação geral

Escala da motivação geral (MG) dos alunos de 
de 5ª série (6 ano) 

Motivação geral 
baixa

Motivação geral 
média

Motivação geral alta

Figura 3. Gráfico que representa a escala de motivação 
geral dos alunos de 5ª série (6° ano). 



531 
 

PROJETO E CONSTRUÇÃO DE UM FOGUETE DE BAIXO EMPUXO 
 
Orientando: Carlos Ronyhelton Santana de OLIVEIRA – bolsista PIBIC/FAPEMA 
 
Orientador: Fernando Lima de OLIVEIRA 
Profª. Dr. do Departamento de Engenharia Mecânica da UEMA 
 
Semelhante à corrida exploratória em que os países colonizadores europeus eram capazes 
de construir embarcações e realizar navegações através dos oceanos ocorre acorrida 
espacial por ser um atrativo estratégico que gera foco significativo de investimentos 
nacionais entre um número crescente de nações. Ao longo dos anos diversos países 
inclusive o Brasil tem buscado dominar de maneira geral a tecnologia de desenvolvimento 
e lançamento de foguetes para realização de suas missões aeroespaciais. O Estado do 
Maranhão por possuir uma base de lançamento estratégica se coloca como região 
promissora para concentrar recursos tecnológicos e humanos a fim de absorver e difundir o 
conhecimento na área aeroespacial. Neste caso, surge a necessidade em caráter científico 
da busca de conhecimento dos princípios básicos de atividades relativas a este setor para 
aquisição, aprimoramento e sistematização deste conhecimento. Considera-se que o projeto 
de foguetes experimentais seja uma atividade que além de fomentar as vocações para o 
setor, também seja capaz de gerar os conhecimentos iniciais da engenharia aeroespacial, 
pois a natureza do projeto prever atividades multidisciplinares que envolvem diversas áreas 
do conhecimento, tais como: matemática, física, química, informática, engenharias, ciência 
dos materiais além de outras num único objeto. Neste caso, o projeto tem como objetivos o 
seguinte: a) Adquirir conhecimento no desenvolvimento e construção de um foguete de 
pequeno porte; b) Definir os parâmetros de projeto, construção, manuseio e de segurança 
que sejam importantes para a confecção e operação de um foguete experimental; c) 
Desenvolver um estudo sobre os tipos, composição química e forma construtiva dos 
propelentes sólidos que podem ser usados no foguete de acordo com o empuxo e modelo 
projetado; e) Apresentar o projeto e construção final do foguete experimental objetivando 
sua operação final através de exibições públicas de lançamento. De maneira geral, o 
projeto foi estruturado nas seguintes etapas: 1) preparação do projeto: 2) Estudo dos 
propelentes; 3) Estudo das estruturas; 4) Montagem e testes; e 5) Lançamento vertical do 
protótipo. No desenvolvimento do trabalho se buscou cumprir o cronograma proposto no 
projeto, e de maneira geral as atividades aqui realizadas foram: procedimento e 
determinação de parâmetros de projeto; estudo, definição, manuseio e fabricação dos 
propelentes; estudos e definição das estruturas para a construção do motor; ensaios de 
materiais para estruturas; ensaios estáticos do subsistema motor/estrutura; fabricação do 
foguete; modelagem e desenvolvimento de uma base de lançamento; ensaios de campo do 
foguete completo e lançamento vertical. Após adquirir as informações básicas de modelos 
e construção de foguete, o aluno projetou o referido foguete proposto no plano de trabalho. 
Posteriormente trabalhou também na escolha dos materiais e componentes do mesmo. 
Depois da escolha, aquisição e preparação destes materiais foi feito a montagem na 
bancada de teste. O modelo construtivo do foguete experimental foi produzido de materiais 
de fácil acesso e manuseio. O tubo contém sua carga útil (propelente sólido) previamente 
escolhido. Após a escolha do propelente fez-se testes estáticos para avaliar a eficiência da 
composição do grão. Foi desenvolvido também um sistema de ignição o qual foi utilizado 
para acendimento do motor foguete.  Logo em seguida foram projetados e construídos os 
componentes do motor (tubo, tubeira, cabeçote), e posteriormente o físico do foguete 
(aletas, carenagem e ogiva). Todas estas etapas foram desenvolvidas tendo como bases a 
fundamentação teórica e os resultados de testes realizados. Como complemento foi 
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fabricado uma bancada para lançamento do foguete. Conforme mencionado, o projeto foi 
realizado em diversas etapas, desta forma foram alcançados os seguintes resultados: a) A 
obtenção de um foguete de escala laboratorial capaz de atender os objetivos do plano de 
trabalho; b) Informações que estabeleçam e definam relações entre a geometria do foguete 
e seus acessórios promovendo a melhoria e eficiência de outros foguetes; c) Promoção do 
conhecimento científico no desenvolvimento e construção do mesmo, e, que, além disto, 
admite-se avaliar e comparar com foguetes de grande porte; d) Aquisição de resultados 
apropriados para se conhecer os mecanismos controladores e operacionais de um foguete 
de escala laboratorial e que permitam a recomendação de atitudes para outros projetos de 
maior escala. Além disso, a execução da pesquisa produziu a capacidade de entender 
conceitos físicos envolvidos, tais como: Impulso, quantidade de movimento, leis de 
Newton, aceleração dos corpos, movimento vertical, leis dos gases, além de familiarizar 
com os tipos e modelos de foguetes, de propelentes, materiais de fabricação e outros. A 
presente pesquisa consistiu em projetar e confeccionar um foguete de escala laboratorial de 
forma a avaliar o desenvolvimento e a execução das etapas de construção e operação do 
mesmo. De maneira geral, pôde-se concluir que: a) A realização do projeto foi suficiente 
para absorver conhecimentos básicos no desenvolvimento e construção do foguete 
proposto; b) A composição e forma construtiva do propelente sólido usado promoveu 
melhoria acentuada na avaliação de desempenho do motor foguete; c) Apesar da fabricação 
do primeiro motor apresentar falhas devido a existência de concentração de tensão na 
tubeira e no cabeçote, o problema foi solucionado remodelando o projeto e redistribuindo a 
concentração de tensão; d) Os parâmetros de projeto, construção, manuseio e de segurança 
foram importantes e consistentes para a operacionalização e lançamento do foguete; e f) O 
desempenho do lançamento vertical do foguete mostrou que o projeto e a metodologia de 
cálculo foram coerentes e compatíveis com os resultados esperados.  Por fim, é certo que o 
referido projeto pode ainda ser significantemente explorado para se obter melhor 
entendimento dos fundamentos e fenômenos relacionados com o desenvolvimento de um 
foguete.  Sendo assim, apesar deste referido trabalho não conseguir respostas mais 
conclusivas de situações mais avançadas, tendo a necessidade de melhor aprofundamento 
neste ou em outros sistemas experimentais, acredita-se que por meio dos resultados aqui 
obtidos através da metodologia aplicada, esta pesquisa se torne uma fonte para melhorar a 
compreensão no desenvolvimento de foguetes experimentais de outros projetos de mesma 
natureza da comunidade acadêmica desta universidade.  
 
Palavras Chave: Foguete,  Propelentes, Empuxo. 
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COMPORTAMENTO DE OXIDAÇÃO EM ALTAS TEMPERATURAS DO AÇO 
INOXIDÁVEL FERRÍTICO, AISI 441, EM ATMOSFERA DE AR SECO 
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Os aços inoxidáveis são constituídos basicamente de ferro (Fe), carbono (C) e cromo (Cr) 
sendo o Cr responsável por garantir aos mesmos, elevada resistência à corrosão. De acordo 
com sua microestrutura e composição química podem ser classificados em três famílias: 
Austeniticos, Martensiticos e Ferríticos. Estes materiais são de grande interesse para 
diversas aplicações na indústria em geral, principalmente por serem resistentes a corrosão. 
Devido à explosão nos custos da matéria-prima, o aço inoxidável ferrítico surge como uma 
solução útil em muitas aplicações onde a substituição por um material mais econômico se 
tornou imperativa. Graças à sua elevada resistência a altas temperaturas e à sua 
competitividade de custos, o aço inoxidável AISI 441, geralmente é aplicado no setor 
automotivo da indústria. Alguns estudos indicam que os aços AISI 409 e AISI 439, podem 
ser especificados para a utilização na parte fria do sistema de exaustão de veículos movidos 
a álcool combustível e para a parte quente deste sistema o mais indicado é o aço 441. Com 
o propósito de investigar o comportamento de oxidação deste aço quando submetido a altas 
temperaturas, foram realizados ensaios de oxidação nas temperaturas de 850, 900 e 950 °C, 
na atmosfera de ar sintético e com intervalo de tempo variando de 2h até 50h.As amostras 
de aço utilizadas nesta pesquisa foram fornecidas, pela Arcelor Mittal Aço Inox do Brasil. 
O tratamento metalografico foi realizado utilizando-se lixas de carbeto de silício granas 
1000, 1200 e 2000, em uma politriz “MetallographicSpecimenPolisher”, modelo P-1. Para 
o polimento das amostras também foi utilizado a mesma politriz citada acima aplicando-se 
pasta de diamante de 3 e 1μm na superfície do aço. Ao termino de cada etapa desse 
processo as amostras eram lavadas com água em um aparelho ultrassom “LimpSonic” LS-
3DA-2/X. Para medições decomprimento e massa das amostras utilizou-se um paquímetro 
e uma balança de precisão “Shimadzu” “AUY220”. A oxidação foi realizada em um forno 
tubular, “Jung” modelo 88012/2010 temperatura máxima de 1200ºC. A introdução e a 
retirada da amostra do forno foram realizadas através de um tubo de sílica, com ar sintético 
circulando no interior do mesmo.Para as fases de caracterização microestrutural e química 
foram utilizadas as técnicas de Microscopia Óptica, Microscopia Eletrônica de Varredura 
(MEV), Espectrometria de Energia Dispersiva de Raios X (EDS) e Difração de Raios X 
com ângulo de incidência rasante. Nas analises de microscopia óptica, constatou-se que a 
camada de oxido formada sob o aço 441, na temperatura de 900ºC, apresentou-se integra, 
bastante aderente à superfície do mesmo, sem grandes fragmentações e com espessura de 
aproximadamente 9,53µm (Figuras 1 e 2). Através da microscopia eletrônica de Varredura, 
observou-se um crescimento de grãos homogêneos equiaxiais para todas as temperaturas. 
Nas temperaturas de 850 e 900 °C observa-se o crescimento de um filme óxido contínuo, 
apresentando partículas dispersas, sendo mais espaçadas para temperatura mais baixa 
(figura 3).Para a temperatura de 950 °C verificou-se a formação de um a espécie de cratera 
no meio da amostra, onde se acredita que em decorrência da oxidação a camada soltou-se 
da superfície do aço (figura 4). As analises, realizada através da técnica EDS, permitiram a 
identificação dos elementos: Cr, Fe, Mn, Ti e Ni. Os compostos observados através da 
Difração de Raios X são: Cr2O3, Cr2FeO4, Cr2MnO4, FeMnO4, TiO2, MnO2, Fe2O3e MnO3Ti 
(Figura 1). 
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A caracterização microestrutural e química dos filmes foi realizada utilizando-se o (MEV) 
e o (EDS) pertencentes ao Centro de Microscopia da Universidade Federal de Minas 
Gerais (CM-UFMG).  (http://www.microscopia.ufmg.br).” 
 
 
 

 

 
Figura 1 – Difração de Raio – X do aço AISI 441 oxiado na temperatura de 850 °C 

 

 
Figura 2 – Microscopia Optica do aço 441    Figura 3 – Microscopia Optica do aço 441 

 

 

 
 
 

Figura 4 – MEV Aço AISI 441 
oxidado na temperatura de 850 °C. 
 

Figura 5 – Microscopia Eletrônica do Aço 
AISI 441 oxidado na temperatura de 950 °C. 
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Palavras-chave: Altas temperaturas; Oxidação; Aço Inoxidável ferritico. 
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AVALIAÇÃO DE ESTOQUES Macrobrachium rosenbergii PARA PATÓGENOS 
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Macrobrachium rosenbergii, popularmente conhecido Camarão Gigante da Malásia, é uma 
espécie nativa da região Indo-Pacífica, bentônica que habita rios, lagos e reservatórios que 
se comunicam com águas salobras (FAO, 2007). No estado do Maranhão o Instituto Horus 
relatou a ocorrência do Camarão da Malásia na região do Litoral e Baixada Maranhense. O 
Macrobrachium rosenbergii pode ser considerado um potencial transmissor de doenças de 
origem infecciosa, onde a doença da cauda branca, em inglês: White tail disease, é definida 
como uma infecção viral causada pelo Macrobrachium rosenbergii nodovirus (MRNV), o 
camarão infectado apresenta sinais caracterizados pelo embranquecimento da cauda, sendo 
este responsável por mortalidades significativas no cultivo. Outra enfermidade que 
acomete a espécie é a doença da mancha branca, em inglês: White spot disease (WSD), o 
vírus WSSV. Particularmente as doenças de origem viral desafiam pesquisadores e 
produtores, pois têm sido a causa de maior impacto econômico negativo, sendo 
responsáveis por perdas massivas (LIGHTNER, 1997; FLEGEL et al., 2004), como 
também afirma Feijó et al., (2009) que as enfermidades que acometem os camarões, as de 
etiologia viral são as que causam maiores impactos e prejuízos econômicos.Dentre essas 
enfermidades, listadas pela OIE, o presente trabalho objetivou contribuir fazendo-se 
importante o estudo destas para a espécie tendo em vista que o trabalho propõe a 
investigação dos estoques populacionais de cinco populações silvestres de M. rosenbergii, 
visando avaliar o status sanitário dos estoques silvestres da espécie para patógenos de 
notificação obrigatória à Organização Internacional de Epizoontias (OIE) nas regiões da 
Baixada e Litoral oriental maranhense justifica-se pela necessidade de avaliar-se a 
dimensão das enfermidades que acometem os setores da carcinicultura maranhense visando 
apoiar o programa de sanidade de Organismos Aquáticos do Estado a fim de estruturar, 
modernizar e/ou manterem normas e ações de defesa sanitária de organismos aquáticos de 
forma a agregar qualidade à cadeia produtiva, controlar e erradicar patógenos endêmicos, 
evitar à introdução de patógenos exóticos no Estado, viabilizar e facilitar o comércio 
nacional e internacional de produtos oriundos da pesca e aquicultura maranhense.  Os 
municípios de São Bento, Guimarães, Primeira Cruz, Barreirinhas e Humberto de Campos 
foram utilizadas neste trabalho como locais de coleta dos exemplares da espécie, 
considerando-se estudos anteriores realizados nas regiões com análise de variabilidade 
genética dos exemplares coletados, que foram os mesmos utilizados na presente pesquisa. 
Após coletados os exemplares foram transferidos para o Laboratório de Genética e 
Biologia Molecular - LABWICK, oportunidade em que permaneceram estocados em 
freezer à -20ºC. Um fragmento de tecido muscular e pleópodos de cada indivíduo foram 
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utilizados para a extração de DNA e RNA através de protocolo Invitrogén, utilizado no 
Laboratório de Biotecnologia Aquática da Embrapa Meio-Norte, conforme apresentou bom 
grau de pureza e integridade das amostras livres de contaminação por proteínas. É válido 
mencionar, que seguindo o protocolo, macerou-se 50 mg de tecido de cada amostra em um 
tubo de 1,5 µl, contendo 500 µl de DNAzol (reagente utilizado na extração de DNA). Após 
extração as amostras dos exemplares de M. rosenbergii foram refrigeradas à -20ºC e 
realizou-se a técnica de PCR, os controles de WSSV VP19 + utilizados como referência de 
controle positivo para o vírus da Síndrome da Mancha Branca formam um tamanho de 
amplicon de 375 bp preparando-se um mix de reagentes do protocolo utilizado. O controle 
negativo para o teste de protocolo do WSSV foram amostras de um camarão livre de 
patógenos específicos e água pura. Para extração de RNA utilizaram-se amostras de 
pleópodos conservados em álcool de cada exemplar de M. rosenbergii, macerando-as com 
auxílio de pistilos autoclavados e utilizando-se reagente TRIzol®, de acordo com as 
recomendações do fabricante e técnicas de PCR protocolo segundo OIE, 2012. Antes de 
dar-se início às extrações, sem ter tido contato com RNA/ DNA etc., utilizou-se uma sala 
limpa para preparar os controles negativos com amostra de camarão livre de patógenos 
específicos (SPF). Prepararam-se três tubos com pleópodo que foram posteriormente 
armazenados em sala livre de tecidos contaminados. Diluíram-se os primers MRNV e 
distribuiu-se em três tubos a quantidade de 50 µL para cada bateria de RT-PCR que seria 
realizada posteriormente, essas foram as alíquotas de trabalho. Após diluição os primers 
estoques permaneceram protegidos em ultra freezer a -80ºC e as alíquotas de trabalho em -
20ºC. O controle positivo utilizado para PCR foi uma amostra de pleópodo de M. 
rosenbergii contaminado pelo MRNV, oriunda do Vietnã, utilizada como referência de 
contaminação na pesquisa. Após preparo de alíquotas de trabalho com controles positivo e 
negativo, iniciou-se a etapa de extração de RNA das amostras dos exemplares de M. 
rosenbergii, conservados em álcool. Utilizou-se 50 µl de tecido, adicionando-se 400 µl de 
TRIzol® com proteção de capela de exaustão para manipulação do reagente. Para a RT-
PCR calculou-se um total de 25 µl de mix por tubo, onde foram utilizados para todos os 
tudo de PCR 20 µl da mix e 5 µl do template (RNA), onde para a nested- PCR, os primers 
de MrNV formam um tamanho de amplicon de 205 bp, onde a sequência dos primers é 
para MrNV F: GATGACCCCAACGTTATCCT e para MrNV R: 
GTGTAGTCACTTGCAAGAGG (OIE, 2012).  Utilizando-se da análise molecular, foi 
diagnosticado que nenhum dos exemplares de M. rosenbergii estiveram infectados com o 
vírus da Síndrome da Mancha Branca, conforme visualizados em gel de agarose, como 
mostram as imagens abaixo. As enfermidades em estudo que podem acometer a espécie M. 
rosenbergii são eventos complexos e os registros indispensáveis para os estudos 
epidemiológicos. Esses, identificando fatores de risco e associando-os nas análises, são 
fundamentais para manter e monitorar a saúde dos animais. Os exemplares utilizados, 
oriundos de cinco regiões distintas do Estado do Maranhão, não apresentaram resultados 
positivos para os patógenos em estudo, porém as amostras utilizadas são oriundas do 
LABWICK e foram coletadas entre o ano de 2009 e 2010, onde é válido lembrar que para 
estas datas os camarões não apresentavam histórico de sinais clínicos de doença, tendo a 
mesma pesquisa continuidade com exemplares que serão coletados no ano de 2013. 
Utilizando-se da análise molecular, foi diagnosticado que nenhum dos exemplares de M. 
rosenbergii estiveram infectados com o Macrobrachium rosenbergii Nodavirus. No gel, o 
camarão infectado deveria formar esse mesmo amplicon, acusando a presença do patógeno 
naquele exemplar. Abaixo, as imagens dos géis de Agarose 1,5%, analisados e visualizados 
por transiluminação ultravioleta.  
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Figura 1 - Amostras de nRT-PCR corridas em gel de agarose e coradas e brometo de 
etídeo. Nenhuma das amostras contaminadas com o vírus MrNV. Legenda: M – Marcador 
100bp/ C+ - Controle positivo (MrNV)/ C- Controle Negativos (SPF). Mr 1 à Mr 18 – 
Município de Primeira Cruz; Mr 20 à Mr 52 – Município de Barreirinhas; Mr 53 – 
Município de Primeira Cruz; Mr 63 à Mr 75 – Município de Guimarães; Mr 76 à Mr 96 – 
Município de Humberto de Campos. Mr 97 à Mr 124 – Município de Humberto de 
Campos; Mr 127 à 138 – Município de São Bento.  

 

 

 

Figura 1 - Sequência de amostras analisadas por eletroforese em gel de agarose 0,8%. 
Amostras de camarões dos municípios de  Primeira Cruz, Barreirinhas e Humberto de 
Campos. Mr 1 à Mr 18 – Município de Primeira Cruz; Mr 28 à Mr 48 – Município de 
Barreirinhas; Mr 76 à Mr 111 – Município de Humberto de Campos. Mr 108 à Mr 123 – 
Município de Humberto de Campos; Mr 128 à Mr 138 – Município de São Bento; Mr 142 à 
Mr 148 – Município de Santo Amaro. 
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Uma das ações que devem ser realizadas antes do início de qualquer cultivo de organismos 
aquáticos é um levantamento sobre os elementos necessários à atividade. No caso da 
malacocultura, mais especificamente do cultivo de ostras, as sementes devem ser 
inicialmente obtidas do meio natural, uma vez que desta forma, o ostreicultor estará 
economizando no insumo de maior valor da ostreicultura. Na malacocultura, pesquisas 
com substratos artificiais são bastante difundidas e muitos países produtores, como por 
exemplo, a França depende quase que exclusivamente da captação natural (Robert & 
Gerard, 1999). Os estudos de recrutamento têm se concentrado na vantagem em optar pelo 
tamanho do coletor, material de fácil obtenção e manuseio, baixo custo e efetividade na 
captação de larvas. Muitos materiais têm sido utilizados: raízes de mangue, telhas, fibras 
de vidro e resina, conchas de ostras, fibrocimento coberto com cimento e cal, folhas de 
plástico, garrafas tipo PET, entre outros. Daí a importância em se avaliar diferentes tipos 
de coletores nos mecanismos de dispersão e recrutamento nos estuários. Os objetivos do 
presente trabalho foram determinar o(s) melhor(es) momento(s) do ano para a coleta de 
sementes de ostra C. gasar, no município de Raposa; determinar o melhor tipo de coletor 
para a obtenção de sementes de ostra nativa C. gasar e definir as condições físicas, 
químicas e biológicas que maximizem a obtenção de sementes de ostra nativa no ambiente 
natural. O estudo de recrutamento de sementes foi realizado no município da Raposa, 
pertencente a Ilha do Maranhão. Foram escolhidos dois locais para a coleta de sementes, os 
quais diferem principalmente em relação à salinidade, força da corrente e tempo de 
exposição ao ar. Em cada local de coleta foram utilizados 3 tipos de coletores, com 3 
repetições cada. Estes coletores foram confeccionados com material de baixo custo e de 
fácil obtenção pelas comunidades: 1) garrafas tipo PET (polietileno teraftalato) 
transparentes; 2) placas de PVC tipo forro (policloreto de vinila); 3) garrafas tipo PET 
(polietileno teraftalato) verdes lixadas e texturizadas. Todos os coletores foram 
confeccionadas com uma base de comprimento de 1,20m, sendo possível assim estabelecer 
uma subdivisão de profundidade em cada coletor. Para cada 40 cm de coletor temos uma 
profundidade P (P1 0-40, P2 40-80 e P3 80-120). Em cada amostragem foi contado o 
número de sementes fixadas em cada coletor e com auxílio de um paquímetro foi medido o 
comprimento de uma amostra de 150 sementes (50 sementes para cada profundidade) por 
coletor. Os dados obtidos nesse trabalho foram analisados a partir do modelo fatorial com 
4 fatores, sendo cada um com 3 níveis, com exceção do fator Local que apresentou dois 
níveis: Fator I Tipo Ti (PET Transparente, PVC e PET Verde), Fator II Profundidade Pj (0-
40, 40-80 e 80-120), Fator 3 Local Lk (Ponto Balsa e Ponto Mangue) e Fator IV mês Ml 
(Março, Abril, Junho). Os modelos foram ajustados com os fatores principais e a interação 
de ordem 4, tendo como modelo matemático: 
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A análise de variância apresentada na tabela 1 lista as principais fontes de variação e suas 
influências na taxa de fixação de sementes de ostra/cm². Desse modo observa–se que os 
fatores local e mês, influenciaram significativamente os resultados de fixação de sementes 
(P<0,05, ANOVA Multifatorial). Tanto a profundidade quanto o tipo de coletor não 
tiveram influências determinantes na taxa de fixação de sementes de ostra (P>0,05, 
ANOVA Multifatorial). 
 

 
A análise realizada demonstrou que ambos os pontos de coleta apresentaram resultados que 
denotam a influência estatística desse fator. Demonstrou também a diferença quantitativa 
do PONTO 2, que chega a ter uma superioridade significativa de 41% em relação ao 
PONTO 1 (P<0,05, Teste de separação de média de Duncan). Quanto à relação fixação por 
mês temos resultados bem aproximados nos meses de Março e Abril, não apresentando 
diferenças significativas (P>0,05, Teste de separação de Médias de Duncan). Entretanto o 
mês de Junho se destacou por apresentar rendimento significativamente superior ao demais 
(P<0,05, Teste de separação de médias de Duncan). Os dados obtidos no presente trabalho 
corroboram aos encontrados por  SOUZA et al. (2000), os quais no estudo de recrutamento 
de sementes de C. rhizophorae, também obtiveram uma diferença significativa no período 
de Março a Junho. A analise estatística não apontou uma diferença significativa no 
desempenho dos 3 tratamentos aplicados no trabalho, embora tenha existido uma vantagem 
numérica do coletor tipo PVC em relação aos tipo PET. Devakie & Ali (2000) verificaram 
uma possibilidade de existir uma dificuldade no assentamento larval da ostra em 
superfícies de estruturas de polietileno tereftalato.  Esses resultados contrastam com os 
estudos de alguns autores (BEZERRA; FRAGA; SILVA, 2003 e BUITRAGO; 
ALVARADO, 2005) que apontam os coletores de garrafas PETS como sendo excelentes 
fixadores, bem como destacam a  flexibilidade desse material como uma vantagem no 
momento da retirada das sementes. O cruzamento de dados entre tipo, mês e ponto de 
coleta revelam as variações ocorridas pelo período, bem como reafirmam as informações  
contidas na tabela xxx na qual o mês de Junho apresentou uma melhor media geral de 
rendimento dos coletores. A análise estatística biométrica seguiu os mesmos padrões da 
análise estatística quantitativa. A partir da aplicação da ANOVA multifatorial, foi possível 
constatar que todas as fontes de variação de primeira ordem (tipo, profundidade, local e 
mês de coleta) apresentaram influencia significativa sobre o tamanho das sementes obtidas 
(P<0,05, ANOVA Multifatorial) (Tabela 2). 
 
 
 
 

Yijkl = µ + Ti + Pj +Lk +Ml + TiPj + TiLk + TiMl + PjLk +PjMl + LkMl + TiPjLk + TiPjMl + TiLkMl + 
PLkMl + TiPjLkMl + ϵ ijkl 

Tabela 1. ANOVA Multifatorial de comparação entre tipo, profundidade, local e mês em 
função da taxa de fixação de sementes de ostra (sementes/cm²) 

FV GL SQ QM F P 

Tipo 2 0,0026 0,0013 1,1276 0,3281 
Profundidade 2 0,0041 0,0021 1,7697 0,1759 

Local 1 0,0259 0,0259 22,262 0,000008* 
Mês 2 0,0096 0,0048 4,1204 0,0192* 
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O comprimento das sementes do PONTO 1 foi significativamente superior ao das sementes 
do PONTO 2 (P<0,05, Teste de Separação de Médias de Duncan), apresentando valores 
médios, durante todo o período de estudo, que alcançam quase o dobro do 
comprimento.Quanto à relação do comprimento das sementes com os meses, foi possível 
observar uma proximidade dos resultados nos meses de Março e Abril (P>0,05, Teste de 
separação de médias de Duncan) e uma superioridade significativa do mês de Junho 
(P<0,05, Teste de separação de médias de Duncan). O PONTO 1, de acordo com os 
resultados quantitativos, apresentou um rendimento inferior ao PONTO 2, como já exposto 
nesse trabalho. Entretanto o comprimento das sementes do PONTO 1 foram 
aproximadamente o dobro das sementes do PONTO 2. 
 
Palavras-chave: Captação de sementes, Coletores artificiais, Ostreicultura. 
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Tabela 2. ANOVA Multifatorial de comparação entre tipo, local, profundidade e mês em 
função do comprimento. 
FV GL SQ QM F p 
Tipo 2 61,05 30,52 4,733 0,010959* 
Profundidade 2 41,21 20,61 3,195 0,04536* 
Local 1 2071,9 2071,9 321,24 0,00000* 
Mês 2 701,67 350,83 54,395 0,00000* 
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O Surubim (Pseudoplatystoma sp.) é um peixe de grande importância econômica e de 
grande valor comercial. A diminuição dos estoques naturais vem impulsionando sua 
produção em cativeiro e apesar de não se ter um pacote tecnológico completo para a 
produção, o seu grande potencial produtivo e a qualidade da sua carne despertam grande 
interesse comercial (CREPALDI et al., 2006a). O conhecimento das táticas reprodutivas é 
de fundamental importância para a compreensão das estratégias do ciclo da vida bem como 
para nortear medidas de administração, manejo e preservação frente a impactos, como 
exaustão dos estoques naturais (VAZZOLER e MENEZES, 1992). Apesar de vários 
estudos já realizados, ainda existem alguns entraves no desenvolvimento do pacote 
tecnológico para a produção do surubim. Seu grande potencial produtivo e a qualidade da 
sua carne (REID, 1983). Estudar as características do sêmen da referida espécie e sua 
melhor forma de armazenamento sob refrigeração possibilitará o estabelecimento de 
protocolos para criopreservação de gametas da mesma. Biotecnologias, como o 
resfriamento e a criopreservação, que permitam a otimização na utilização de sêmen de 
inúmeras espécies de peixes são constantemente pesquisadas. A criopreservação de sêmen 
de peixes, para Tiersh e Mazik (2000), contribuem na operacionalização e flexibilização 
dos programas de reprodução.  Estas técnicas poderão incrementar o cultivo do surubim e 
colaborar com o desenvolvimento de futuros programas de melhoramento genético e 
estabelecimento de bancos de sêmen. Esse trabalho objetiva caracterizar o sêmen em 
surubins e testar diferentes diluídores para estabelecer um protocolo resfriamento de sêmen 
da espécie. Os surubins foram submetidos à biometria inicial e seu estado de maturação 
reprodutiva foi verificado por meio de aspectos morfológicos. Os espécimes foram 
induzidos por extrato hipofisário de peixe para melhor extração de sêmen. As amostras de 
sêmen foram coletadas e em laboratório foram determinados os seguintes parâmetros: pH, 
concentração espermática e  tempo de motilidade do espermatozoide. Para se determinar o 
protocolo de resfriamento, o sêmen foi individualmente diluído na proporção de 1:100 
(semen:diluidor) nos seguintes diluidores: glicose (350 mM); 2- NaCl 200 mM;  3- 
sacarose 300 mM;4- controle: sêmen in natura, sem diluição. Cada tratamento foi mantido 
em tubos de ensaio de 5 mL devidamente identificados, armazenados sob refrigeração (4-
6°C) e avaliados em intervalos de tempo de zero, oito e 24 horas. Uma alíquota de cada 
amostra foi levada ao microscópio para determinação da taxa de motilidade espermática. 
Até o presente momento foram realizadas as seguintes etapas: Os espécimes (n = 11) foram 
capturados no rio Pindaré, na região da baixada maranhense e estocados em tanques 
escavados da fazenda Nazaré no município de Matinha-Ma. Os espécimes identificados 
como Pseudoplatystoma fasciatum apresentaram comprimento e peso médio de 77 cm e 
3,9 kg e 87cm e  7,1kg, machos e fêmeas respectivamente. sêmen coletado apresentou um 
volume muito baixo (< 5ml), Viveiros e Godinho (2009) mencionam o volume seminal 
como um fator importante no processo reprodutivo e que tanto em espécies migratórias na 
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época de reprodução quanto em animais induzidos com hormônio é bastante variável. As 
amostras apresentaram espermatozoides imóveis logo após a coleta, constatando a ausência 
de contaminação por fezes, urina, muco ou qualquer outro tipo de contaminante. Esta 
característica típica de sêmen de peixes, mostrou que os procedimentos de coleta foram 
satisfatórios possibilitando a obtenção de um material de boa qualidade em todas as 
amostras. A motilidade média obtida foi de 38 ±3s. O ph ficou entre 7,6 ±0,57, estando 
assim na faixa da maioria dos peixes de água doce. Tal variável está diretamente 
relacionada com a quantidade de constituintes inorgânicos presente no plasma seminal, os 
quais apresentam relações diretas com a osmolaridade presente na mistura sêmen: solução 
ativadora, influenciando a motilidade espermática (RURANGWA et al., 2004; ALAVI e 
COSSON, 2005). A concentração encontrada para o surubim foi de 2,3 - 2,7 x 109 sptz. 
ml-1 sendo menor que o tambaqui que apresentou concentração media segundo Farias et 
al. (1999) 22,9±9,8x109. Grandes variações da concentração espermática também são 
evidenciadas entre as espécies nativas brasileiras.  Dos diluídores utilizados, a glicose 
ativou o espermatozoide logo após a diluição, enquanto que a sacarose mostrou-se 
ineficiente, tendo em vista que inviabilizou as amostras para próxima análise . O NaCl 
apresentou taxa de motilidade de 90%, 40% e 15% nos intervalos de 0, 8 e 24 horas após o 
resfriamento, respectivamente. Para o sêmen resfriado in natura, os resultados obtidos 
foram de 95%, 55%. e 30%, nos mesmos intervalos de tempo. As taxas de motilidade do 
sêmen do surubim antes do resfriamento foram de 90-95%% quando ativadas com água do 
tanque de manejo. Valores semelhantes foram encontrados para a Piracanjuba (Brycon 
orbignyanus) por Murgas et al. (2004) enquanto que Cruz (2001), trabalhando com 
Prochilodus lineatus, verificou taxa de motilidade espermática do sêmen em 90,00 ± 0%. 
Após 24 horas de refrigeração apenas o a amostra in natura apresentou taxa de motilidade 
de 30%, ficando dentro dos valores considerados adequados segundo Godinho (2007). O 
diluidor a base de NaCl apresentou taxa de motilidade de 40% após 8 horas sob 
refrigeração mostrando que para utilização do espermatozóide em curto espaço de tempo 
esse diluidor pode ser eficaz. Em geral, a diluição do esperma utilizando soluções 
diluidoras tende a incrementar a capacidade de estocagem, já que essa solução reduz a 
concentração de compostos com potencial de degeneração e incrementa também a 
disponibilidade de oxigênio (BILLARD e COSSON, 1992;PADHI e MANDAL, 2000). 
Contraditoriamente, Chao et al. (1987) observaram maior capacidade de estocagem em 
amostras não diluídas, quando comparadas com as diluídas. Esse fato evidencia que a 
composição da solução diluídora também pode ser prejudicial ao esperma.O sêmen do 
surubim é bastante sensível comparados aos padrões para maioria das espécies de água 
doce, mesmo estando na época reprodutiva os espécimes utilizados apresentaram baixa 
produção seminal. Durante a refrigeração somente o NaCl se apresentou como potencial 
diluídor para o sêmen de surubim, necessitando provavelmente de ajustes na osmolaridade 
e pH. Outros testes devem ser realizados a base de NaCl para ratificar os resultados obtidos 
e testar outros diluídores, objetivando encontrar o diluídor ideal para uma maior tempo de 
refrigeração.As técnicas para desenvolvimento de protocolos para desenvolvimento 
biotecnológico do surubim devem ser extremamente especificas para espécie devido a sua 
alta sensibilidade. 
 
Palavras – Chave: piscicultura. Conservação. Espermatozoide. 
 
 
 
 
 



546 
 

REFERÊNCIAS 
 
ALAVI, S.M.H.; COSSON, J. Sperm motility in fishes. (I) Efects of temperature and pH: a 
review. Cell Biology International, v.29, p.101-110, 2005. 
 
BILLARD, R.; COSSON, J.; PERCHEC, G.; LINHART, O. Biology of sperm and artificial 
reproduction in carp. Aquaculture, v.129, n.1-4, p.95-112, 1995. 
 
CHAO, N-H.; CHAO, W-C.; LIU, K-C. et al. The properties of tilapia sperm and its 
cryopreservation. Journal of Fish Biology, v.30, p.107-118, 1987. 
 
CREPALDI, D.V. Avaliação da técnica de ultra-sonografia como indicador de 
rendimento de carcaça e biometria em surubim (Pseudoplatystoma spp.). Belo 
Horizonte. Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais. 2004. 39p. 
Dissertação (Mestrado em Zootecnia). Escola de Veterinária da Universidade Federal de 
Minas Gerais. 2004. 
 
CRUZ, V.L.B. Criopreservação de sêmen de curimbatá (Prochilodus lineatus). Belo 
Horizonte: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 2001. 59p. Dissertação 
(Mestrado em Zoologia de Vertebrados) - Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais, 2001. 
 
GODINHO AL, KYNARD B, GODINHO HP. Migration and spawning of female surubim 
(Pseudoplatystoma corruscans, Pimelodidae) in the São Francisco river, Brazil. Environ 
Biol Fishes. Disponível em http://www.sfrancisco.bio.br. Acesso em setembro 2007. DOI 
10.1007/s10641-006-9141-1. 
 
REYES AO, HUQ MF. Algunos aspectos reprodutivos del bagre rayado Pseudoplatystoma 
fasciatum Linnaeus, 1766 (Pisces: Pimelodidae) en la Laguna Grande, Maturin, Venezuela. 
Bol Inst Oceanografico Venezuela, v.29, p.133-140, 1990. 
 
RURANGWA, E.; KIME, D.E.; OLLEVIER, F. et al. The measurement of sperm motility 
and factors affecting sperm quality in cultured fish. Aquaculture, v.234, p.1-28, 2004 
 
MURGAS, L.D.S.; MILIORINI, A.B.; SILVA, M.O.B. et al. Viabilidade seminal de 
piapara (Leporinus obtusidens), empregando-se diferentes diluentes, no resfriamento do 
sêmen a 4ºC. Revista Brasileira de Reprodução Animal, v.26, n.3, p.211-213, 2002 
 
TIERSCH, T. R.; FIGIEL Jr., C. R.; WAYMAN, W. R. et al. Cryopreservation of sperm of 
the endangered razorback sucker. In: TIERSCH, T.R.; MAZIK, P.M. (Eds.). 
Cryopreservation in aquatic species. Baton Rouge: World Aquaculture Society,2000. p. 
117-122. 
 
VAZZOLER, A. E. A. de M. (1996) Biologia da Reprodução de Peixes Teleósteos: 
Teoria e Prática. Ed. EDUEM,Maringá, 169p. 
 
VIVEIROS, A.T.M. E GODINHO, H.P. Sperm quality and cryopreservation of Brazilian 
freshwater fish species: a review. Fish Physiol. Biochem., 35: 137-150, 2009. 
 
 



547 
 

COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 
DA BAIXADA MARANHENSE NOS LAGOS DOS MUNICÍPIOS DE PENALVA E 
VIANA DA CAPTURA AO CONSUMIDOR FINAL 
 
Orientado: Wallyson Rangel Ribeiro OLIVEIRA – bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmico do Curso de Engenharia de Pesca – CCA/UEMA 
 
Orientadora: Zafira da Silva de ALMEIDA – Prof.ª Dr.ª do Departamento de Química e 
Biologia CECEN/UEMA 
 
Colaboradores: Luís Otávio Costa Ramos de FARIA – acadêmico do curso de Engenharia 
de Pesca - UEMA; Andreia de Lourdes Ribeiro PINHEIRO – acadêmica do curso de 
Ciências Biológicas – UEMA. 
 
A pesca artesanal é uma das atividades mais antigas do Brasil, gerando alimento e renda 
para milhares de famílias, sendo a principal fonte de recursos para comunidades locais 
(ABDALLAH; BACHA, 1999). A região lacustre de Penalva e Viana na Área de Proteção 
Ambiental Estadual da Baixada Maranhense é um bom exemplo dessa riqueza pesqueira. 
Grande parte do peixe consumido nos povoados da região e em municípios vizinhos é 
oriunda da pesca diária no lago Cajari (ARAUJO; PINHEIRO, 2008). Os municípios de 
Penalva e Viana são considerados os maiores produtores de pescado da Baixada 
Maranhense na região dos lagos, segundo dados do Instituto Maranhense de Estudos 
Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC (2009). O principal objetivo deste trabalho é 
compreender o processo de comercialização das espécies, desde a sua captura até o 
consumidor final e para tanto foramrealizadas 115entrevistas pré-elaboradasnos dois 
municípios em estudo comrepresentantes de colônias de pescadores, sindicatos, 
atravessadores, feirantes, empresários, donos de fabricas de gelo. As entrevistas consistiam 
em perguntas relacionadas á renda familiar, produção diária, espécie alvo,origem dos 
produtos, tempo diário que passam trabalhando, entre outras perguntas.A cadeia produtiva 
do pescado em Penalva é bem dinâmica havendo vários autoresdesde o atravessador até o 
dono de restaurante, que vaidireto ao porto para comprar o pescado. No porto do município 
há um grande numero de atravessadores que chegam para compra o pescado. Os principais 
veículos utilizados para comercialização do pescado pelos atravessadores são: motos, 
bicicletas, carrinhos de mão e caminhonetes, para acesso a diferentes lugares (Figura 2). 
Nos últimos três anos tem diminuído consideravelmente o pescado nos lagos de Viana, o 
que tem aumentado o número de atravessadores vendendo peixes de fora no município. Os 
atravessadores que utilizam bicicletas e carrinhos de mão comercializam o pescado 
somente em feiras e restaurantes da cidade. 
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Figura 1: organograma da comercialização do pescado pelos atravessadores em Penalva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 organograma dos veículos utilizados para comercialização do pescado pelos 
atravessadores em Penalva. 
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O valor do pescado em Viana tem preço elevado em relação à Penalva o valor variar em 
torno de até 6 reais o Kg da mesma espécie. á exemplo da pescada branca que é 
comercializada na cidade Penalva á 8 reais o kg em Viana sua venda pode chegar até 14 
reais  dependendo do período. Os comerciantes do município alegam que o preço é mais 
alto devido à diminuição do pescado nos últimos dois anos, em função da construção da 
barragem. o que tem se observado é que a comercialização dos peixes de cativeiro tem 
aumentado bastante  e consequentemente têm interferido o espaço para venda  dos peixes 
oriundos  dos lagos da região. A pesca ainda éa atividades mais importantes em conjunto 
com a agricultura, comercio e criação de animais de pequeno e grande porte nos dois 
municípios em estudo. Uma das maiores dificuldades encontradas ainda pelos pescadores é 
a falta de incentivo dos órgãos públicospara com a pesca em especial no município de 
Viana onde a pesca tem se tornada escassa a cada período, entretanto é uma das atividades 
que mais gera benéficos para cidade, pois são muitos osatravessadores de Viana que saem 
da cidade para compra peixes em Penalva. Baseado nas informações obtidas durante 
projeto verificou-se a ausência do poder publico no que diz respeito à infraestrutura dos 
portos de desembarque, feiras e mercado se faz necessário um plano gestor em parceria 
com colônias sindicatos e cooperativas para viabilizar a cadeia produtiva de maneira que 
gestores criem alternativas de como linha de credito para fabricas de gelo descontos em 
tarifas de luz, águatodas essas alternativas diminuem os custos atribuídos ao pescado, ou 
seja, quanto mais barato o produto maior é a procura resultando em mais empregos e renda 
fortalecendo a comercialização. 
 
Palavras chaves: Cadeia Produtiva, Lagos de Várzea, Pesca Continental Artesanal. 
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BIOLOGIA REPRODUTIVA DO MANDI BICO-DE-FLOR, Hassar wilderi Kindle, 
1895 (Siluriformes, Doradidae) NO LAGO DE VIANA, MARANHÃO 
 
Orientada: Lorrane Gabrielle CANTANHÊDE – bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – DQB/UEMA 
 
Orientadora: Zafira da Silva de ALMEIDA 
Profª. Drª da Universidade Estadual do Maranhão 
 
Colaboradora: Nayara Barbosa SANTOS 
Profª. Mestra da Universidade Estadual do Maranhão 
 
Informações sobre o desenvolvimento cíclico das gônadas, época e local de desova e 
comprimento em que os indivíduos entram no processo reprodutivo fazem parte do 
conhecimento acerca da biologia reprodutiva de uma espécie (SOUZA; CHELLAPPA; 
GURGEL, 2007). Estas informações são importantes para a elaboração da regulamentação 
de pesca, permitindo a tomada de medidas racionais na preservação de estoques ou no 
controle de espécies indesejáveis (KING, 1995). Entre as famílias distribuídas na bacia 
hidrográfica sul-americana está a Doradidae, que possui 30 gêneros e 72 espécies descritas, 
dentre elas Hassar wilderi. É devido à ausência de estudos sobre biologia reprodutiva de 
Hassar wilderi, no estado do Maranhão, associado com a abundância e importância dessa 
espécie que este trabalho tem por objetivo descrever macro e microscopicamente os 
estádios maturacionais; determinar relação peso total/ comprimento total; determinar a 
proporção sexual; definir tamanho de primeira maturidade sexual; determinar fecundidade 
e tipo de desova e indicar época de desova da espécie sob estudo, os estádios maturacionais 
e o sexo foram determinados através de análises macroscópicas e microscópicas, onde foi 
utilizada uma escala de maturação previamente estabelecida. Os exemplares foram 
provenientes da compra comercial, sendo adquiridos 40 exemplares por bimestre, no 
município de Viana, no período de fevereiro de 2012 a janeiro de 2013. Estes foram 
levados ao Laboratório de Pesca e Ecologia Aquática da Universidade Estadual do 
Maranhão. Em laboratório, a pesagem e medidas em cada indivíduo foram feitas e 
posteriormente uma incisão ventro- longitudinal com fins de observar macroscopicamente 
as gônadas quanto à coloração, volume, vascularização presença ou não de ovócitos assim 
como o peso das mesmas. As gônadas foram acondicionadas no Bouin para análise 
microscópica e posteriormente em álcool 70% e em Solução de Gilson para análise da 
fecundidade. A relação CT x PT foi determinada por meio da regressão não linear e  
posteriormente foi aplicado o teste t de Student (ZAR, 1996) para comparação de diferença 
estatística, assim como o teste do χ² com correção de Yates (SNEDECOR; COCHRAM, 
1980) para análise da proporção sexual. Tanto em machos (2,2763), fêmeas (2,8195) e 
sexos agrupados (2,7167), a alometria foi negativa, ou seja, a espécie tende a crescer mais 
em comprimento do que em peso que pode dever-se tanto à genética da espécie quanto à 
alimentação. A proporção sexual para o período total foi de 3,4F: 1M indicando uma 
possível segregação sexual. Na proporção por classe de comprimento, a maioria apresentou 
comprimentos entre 14,0 e 16,0 cm e o maior indivíduo apresentou 21,0 cm. A maior 
incidência de machos e fêmeas foi entre 14 – 16 cm e na classe de comprimento de 20-22 
cm não houve presença de machos. Para a análise do tamanho da primeira maturação, os 
estádios maturacionais foram agrupados em imaturos e em maturos. Na análise 
macroscópica dos ovários foi possível observar todos os estádios maturacionais (Fig. 1), 
constatou-se 114 fêmeas das quais 10 encontravam-se no estádio A (imaturo), 38 no 
estádio B (em maturação), 60 no estádio C (maturo) e 5 no estádio D (esvaziado). 
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Constatou-se 34 machos dos quais 8 encontravam-se no estádio A (imaturo), 21 no estádio 
B (em maturação) e 5 no estádio C (maturo). Na análise histológica, os ovócitos variaram 
entre 20-120μm o que confirmou o tipo de desova da espécie como assincrônica e 
parcelada. Estima-se fecundidade absoluta média de 47.211 ovócitos, representando um 
alto padrão de reprodução. A primeira maturidade sexual é alcançada com 11,28 cm, 
indicando que esta espécie começa a se reproduzir ainda jovem. A análise da relação 
gonadossamática, fator de condição e frequência dos estádios maturacionais apontaram que 
a espécie está apta a se reproduzir durante todo o ano, pois foram encontradas fêmeas 
maturas e desovadas, ao longo das coletas realizadas (Fig. 2). Os picos de desova 
ocorreram nos meses de fevereiro e março (Fig. 3). Esses conhecimentos são fundamentais 
para nortear medidas de administração, manejo e preservação de nossa ictiofauna frente 
aos impactos causados por ações antrópicas como pesca prejudicial, eliminação de áreas de 
desova e de criadouros pelo barramento dos cursos de água e destruição da vegetação 
marginal. A partir desses dados, portanto, são sugeridas medidas de gerenciamento de H. 
wilderi, como implementação do período de defeso, proteção aos locais de reprodução e 
desenvolvimentos de trabalhos de sensibilização e educação ambiental junto à comunidade 
pesqueira. 
 
 

 
 

 
 

 

Figura 1. Estádios maturacionais de exemplares de fêmeas de H. wilderi: (a) imaturo; (b) em 
maturação; (c) maduro, coletados no período de fevereiro de 2012 a janeiro de 2013. 

 

Figura 2. Valores médios de ∆RGS (a) e de ∆K (b) das fêmeas de H. wilderi, capturados no Lago de 
Viana, Maranhão, no período de fevereiro de 2012 a janeiro de 2013. 
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Figura 3. Frequência relativa bimestral dos estádios maturacionais de machos e fêmeas de H. wilderi, 
capturados no Lago de Viana, Maranhão, no período de fevereiro de 2012 a janeiro de 2013. 
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ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS EM MANGUES DE SÃO LUÍS, 
MARANHÃO 
 
Orientado: Saulo José Sales de Araújo – bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmica do Curso de Engenharia de Produção 
 
Orientadora: Rossane Cardoso Carvalho 
Profa. Dra. Da Universidade Estadual do Maranhão 
 
Este trabalho buscou analisar o processo de uso e ocupação do solo em São Luís, 
Maranhão, e associar este processo a ocorrência de aspectos e possíveis impactos 
ambientais decorrentes. Em outras palavras, esta pesquisa centrou-se em entender a relação 
em cadeia que pode existir entre as causas (aspectos) e as consequências (impactos) da 
pressão ambiental causada pela ocupação do solo nas áreas de estudo. As áreas de mangues 
estudadas nesta pesquisa referem-se às áreas de bairro Caratatiua, o mangue da Laguna da 
Jansen e o mangue da Avenida Carlos Cunha. Este trabalho pautou-se em pesquisa 
bibliográfica, para estabelecer a relação aspectos e impactos ambientais, caracterizar 
manguezais nas áreas estudadas em São Luís. Além disso, buscou-se apresentar legislação 
relativa a manguezais no Brasil e, finalizando esta etapa, apresentaram-se causas e 
consequências de pressões sobre o meio ambiente e sobre a socioeconomia advindas de 
ações antrópicas, sobretudo no que tange ao uso e ocupação do solo. Apresentam-se, por 
fim, resultados de pesquisa de campo, a qual foi encaminhada por meio de observações in 
loco, com a realização de entrevistas com moradores locais e registro fotográfico. 
Inicialmente, interessa lembrar que o termo “aspecto ambiental” foi introduzido no meio 
empresarial por meio da norma ISO 14.001, disseminando-se para o vocabulário de 
consultores ambientais e, atualmente, também no meio acadêmico-científico. De acordo 
com a norma NBR ISO 14.001:2004 (Apud SÁNCHEZ, 2008), aspecto ambiental é 
“elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com 
o meio ambiente”. Neste trabalho, buscou-se apropriar-se do conceito, alargando-o e 
projetando-o para ações humanas, não propriamente empresariais, mas desenvolvidas 
inclusive em atividades domésticas. Isto por que, como apropriadamente destaca Sánchez 
(2008, p.33), “aspecto ambiental pode ser entendido como o mecanismo através do qual 
uma ação humana causa um impacto ambiental”. Já o conceito de impacto ambiental foi 
introduzido na legislação brasileiro por meio da Resolução CONAMA 001/1986, segundo 
a qual, consiste em qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades 
humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da 
população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias 
do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Observa-se, pois, que os impactos 
ambientais previstos nesta Resolução são aqueles oriundos da ação humana, não de 
catástrofes naturais, por exemplo, pois as avaliações de impactos ambientais são exigidas 
para instalação de projetos arquitetados pelo homem. Infelizmente, praticamente toda ação 
produtiva ou doméstica do homem tem alguma repercussão negativa sobre o ambiente 
natural. O processo de crescimento das cidades brasileiras aponta enormemente para esta 
situação. Em São Luís, as expansões urbanas trouxeram sérias consequências sobre os 
mangues. Mangues são ecossistemas costeiros que apresentam variação entre o ambiente 
terrestre e marinho, característicos de regiões tropicais e subtropicais, sujeitos ao regime 
das marés, contudo não se restringem à orla marítima, podendo penetrar vários quilômetros 
no continente, seguindo o curso dos rios cujas águas se misturam com o mar durante as 
marés cheias (CAMARGO, 1982).  A área de manguezal encontrada em São Luís 
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compreende uma grande área distribuída pelas encostas dos rios e do mar. Estas áreas 
foram sendo exploradas ao longo do tempo, fruto da ocupação desordenada. Segundo 
Araújo (1995), o crescimento de São Luís até 1950 se deu de forma lenta, direcionado a 
dois núcleos urbanos e, posteriormente, em razão do crescimento demográfico, surgiram os 
primeiros conjuntos habitacionais: Basa e Jardim São Francisco. O primeiro Plano Diretor 
da cidade de São Luís foi criado com o objetivo de disciplinar o uso e ocupação da terra, 
predominantemente voltado ao zoneamento da cidade. Neste, constavam para o bairro de 
São Francisco, duas áreas de zoneamento: a Zona Residencial (ZR-2) e a Zona 
periodicamente inundável pela maré (ZE-7), constituída por uma grande cobertura de 
mangue, e que ainda não sofria com o processo de expansão horizontal da sua área. Em 
1988, o crescimento horizontal alcançou a área inundável e coberta de mangue pelo 
Igarapé da Ana Jansen, em decorrência dos desmatamentos e dos aterros realizados, 
surgindo assim a Laguna da Jansen, que a partir da década de 1980, foi passou pelo 
crescente surgimento de casas em terra mais firme na própria laguna, com a construção de 
palafitas (ARAÚJO, 1995). No final da década de 1980, ocorreu o aterramento de grande 
faixa na margem direita do Rio Bacanga, trazendo impactos, tais como assoreamento e 
estreitamento do canal de navegação (SALGADO NETO, 2006). Em 1993, observa-se o 
surgimento do Projeto Habitacional da Laguna Jansen, que se concretizou na transferência 
da população de palafitados ali residentes, para uma área a noroeste do bairro do São 
Francisco. As áreas de mangue foram ocupadas em maior escala pelos grupos sociais 
excluídos, e que foram os demais agentes sociais, amparados pelo Estado, que de fato 
promoveram a dinâmica de expansão do bairro, pois era de seu interesse, fixarem-se 
próximo às áreas centrais e em terra firme (ARAÚJO, 1995). No período que corresponde 
ao governo de Jackson Lago (2007 a 2009), foi criado o Centro de Controle de Poluição 
Ambiental (CCPA), cuja primeira tarefa foi implantar os laboratórios de análise físico-
química e microbiológica, com o principal objetivo de verificar continuamente a 
balneabilidade das praias de São Luís, bem como efetuar a análise das condições gerais de 
uso de outros corpos hídricos. Entre os meses de novembro de 2012 e maio de 2013, foram 
realizadas visitas em todas as áreas de estudo, sendo possível observar derramamento de 
esgotos residenciais in natura nos mangues, o que acarreta a contaminação do solo e da 
água. A contaminação por esta forma de efluente acaba por afetar a vida e a diversidade 
marinha, bem como a população que, ao usufruir do mangue, fica exposta a incidência de 
doenças decorrentes da poluição. De acordo com uma moradora entrevistada a própria 
população polui o mangue de forma indiscriminada jogando lixos de diversas espécies, 
além de restos de animais, não se restringindo ao lançamento de esgotos. Conforme o 
Quadro 01, fazer os mangues de destinação final de dejetos e resíduos da vida doméstica, 
podem acarretar impactos que inviabilizem diversos serviços ambientais dos mesmos. Os 
mangues estudados estão sob pressão, sobretudo, do lançamento de efluentes e resíduos 
sólidos. O Quadro 01 mostra os principais aspectos ambientais encontrados na pesquisa de 
campo, associados aos prováveis impactos decorrentes. Observa-se que, potencialmente, 
em relação aos impactos socioeconômicos, a diminuição de pescados impacta diretamente 
na relação do homem local com a obtenção de pescados para venda e/ou consumo. É 
importante salientar que os impactos ambientais observados podem ser cumulativos e 
irreversíveis dependendo, sobretudo, da atuação da gestão pública do município e do 
Estado. Moradores locais demonstraram, em entrevistas, ter consciência da importância do 
mangue para o ecossistema local; porém, alegaram que suas necessidades econômicas os 
levam a utilizar exacerbadamente os serviços ambientais dos ecossistemas em questão, 
causando assim a diminuição vegetal região.  Em todas as áreas estudadas, os moradores 
ao serem perguntados se a área de manguezal é adequada para ocupação humana, estes 
foram enfáticos em dizer que não. Todavia, a falta de outra moradia ajudava para ocupação 
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inadequada destas áreas. De maneira geral, os mangues de São Luís são alvos constantes 
de lixo doméstico, esgotos residenciais, entre outros. Esses aspectos têm causado impactos 
ambientais, sociais e econômicos trazendo prejuízos, tanto para o ecossistema de mangues 
quanto para a população que habita, sobrevive e tem uma relação direta com ele.  
Observou-se que São Luís cresceu e vem urbanizando-se em detrimento de sua riqueza 
ambiental, de sua área verde, da vegetação e ecossistema manguezal, evidenciando a falta 
de gestão adequada dos recursos naturais no município, especialmente os manguezais. 
Embora a forma de morar de palafitados comece a mudar em São Luís, esta forma de 
moradia expôs, ao longo de décadas, grande parte dos mangues da cidade a impactos 
negativos severos. Diante da constatação dos aspectos ambientais e, potencialmente, 
impactos ambientais negativos decorrentes, foi observada a necessidade de intervenção 
governamental por meio de mecanismos legais, no intuito de frear o processo predatório 
pelo qual tem passado os manguezais em estudo. Por outro lado, a população de entorno 
das áreas de mangues precisam entender o mangue como área de crucial importância 
futura, não se atendo aos aspectos imediatistas de sua relação com os mangues. 
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Quadro 01: Relação Aspectos – Impactos Ambientais (IA) em mangues de São Luís, Maranhão. 

Aspectos ambientais IA diretos IA indiretos (i) IA (ii) 
I. Aterro de áreas de 

mangues 
Morte da fauna do 
manguezal 

Diminuição de animais 
aquáticos 

Diminuição de 
pescado na região 

II. Lançamento de 
resíduos sólidos e 
efluentes sem 
tratamento nos 
mangues 

Poluição dos corpos d’água 
(rios, Laguna e mar) 
 
 
 
 
 

Poluição do solo 

Morte/diminuição de 
fauna aquática 
 
Morte/diminuição de 
animais aquáticos 
 
Poluição visual 

Atração de animais 
roedores e outros 

Poluição visual 

Morte/diminuição de 
fauna terrestre 

Diminuição de 
pescado na região 
 
Diminuição de 
pescado na região 
 
 

Doenças em 
humanos e animais 
domésticos 
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2.9 CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
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AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E OS PROCESSOS DE OCUPAÇÃO DA 
PRÉ-AMAZÔNIA MARANHENSE 
 
Orientanda: Aldy Mary Ilário Da Silva – bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmica do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia – CESSIN/UEMA 
 
Orientadora: Profª Drª Helciane de Fátima Abreu Araújo – CESSIN/UEMA  
 
Colaboradores: Francisco Mota Paiva – Acadêmico do Curso de Licenciatura Plena em 
Pedagogia – CESSIN/UEMA; Maria da Graça Figueiredo Silva – Profª do Curso de Letras 
– CESSIN/UEMA; Mário Pereira de Araújo Júnior – Acadêmico do Curso de Licenciatura 
Plena em Pedagogia– CESSIN/ UEMA; Elson Gomes da Silva – Acadêmico do Curso de 
Licenciatura Plena Pedagogia – CESSIN/ UEMA 
 
O presente projeto visa cartografar a memória coletiva de grupos religiosos da chamada 
Pré-Amazônia Maranhense, com ênfase para a sede do município de Santa Inês. Para isso, 
estamos identificando casas de culto de origem africana e coletando as narrativas sobre os 
processos de formação e territorialização dessas manifestações na região. As casas  
identificadas e estudadas foram: a Tenda Espírita de Umbanda São Lourenço e Tenda das 
Almas de Angola. Percebeu-se que tais manifestações realizam suas atividades mesmo sem 
o reconhecimento social que as outras religiões detêm. Este projeto promove o 
conhecimento das atividades realizadas nos terreiros por quem as desconhece. O trabalho 
foi realizado, dando continuidade na preparação dos pesquisadores, com debate em grupo, 
levantamento bibliográfico, contato com tais manifestações religiosas, registrando a 
história oral que nos é relatada e através de observação das atividades nos terreiros, que 
nos possibilitou um contato mais próximo com quem está envolvido com essas 
manifestações, adquirindo um embasamento para exposição dos dados coletados. Tendo 
como suporte uma fundamentação teórica e as precauções necessárias para não 
comprometer a nossa proximidade com os representantes das casas. Assim, Durkheim 
(1989) comenta que as religiões se diferenciam nas suas especificidades, mas buscam o 
mesmo destino. Os resultados nos mostram: atuação sem reconhecimento social; limites na 
liberdade em expressar a religiosidade; os laços familiares não determina a continuidade na 
religião; uma dedicação espiritual e íntima no cumprimento das obrigações, portanto, o 
surgimento de novas formas religiosas a partir das atribuições que cada pai de santo quer 
assimilar. Essas discussões expõem a realidade dos terreiros no município, compondo 
assim um material com especificidades das práticas realizadas nos terreiros, que poderá 
servir de arquivo para futuras pesquisas. A proximidade dos pesquisadores junto aos 
representantes aconteceu porque se pôde estabelecer diálogo da Universidade com os 
saberes científicos e os saberes tradicionais. Os métodos utilizados expõem as atividades 
dos terreiros através da memória oral e coletiva, mapeando e identificando grupos 
religiosos através de coletas de narrativas, assim revelando manifestações que permanecem 
ocultas perante as religiões que são mais aceitas socialmente. Outra pontuação a ser feita é 
a relação da Pedagogia com a Antropologia, permitindo uma transdisciplinaridade entre 
áreas de estudo, em que os saberes tradicionais contribuem para que a cultura popular e as 
formas religiosas continuem sendo formadas.  
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Palavras Chave: Manifestações religiosas, Memória Coletiva, cartografia social. 
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AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DE UM POVO INDÍGENA DA TERRA 
INDÍGENA PINDARÉ 
 
Orientando: Elson Gomes da Silva – bolsista PIBIC/FAPEMA 
Estudante do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, Departamento de Letras e 
Pedagogia - Universidade Estadual do Maranhão - UEMA. 
 
Orientadora: Professora DrªHelciane de Fátima Abreu Araújo – CESSIN/UEMA 
 
Colaboradores: Francisca Suellen Fernandes de Sousa - Estudante de Pedagogia – 
CESSIN/UEMA; Reyllane Lucena Santos- estudante de Pedagogia CESSIN/UEMA 
 
O presente projeto busca fazer um estudo da memória das lutas sociais e manifestações 
culturais da chamada Pré-Amazônia Maranhense, com enfoque para o povo da etnia 
teneteara ou tenetehára (também conhecidos como guajajaras). A palavra teneteara quer 
dizer "somos os seres humanos verdadeiros". Trata-se de um dos povos indígenas mais 
numerosos do Brasil, habitam onze terras indígenas na margem oriental da Amazonia, 
todas situadas no Maranhão (CARDIA, 1979, p.79-85). Em 2000 sua população era de 
13.100 pessoas. A língua falada por eles é o tenetehara, da família tupi-guarani. Sua 
história é de mais de 380 anos de contato e foi marcada tanto por aproximações com os 
brancos como por recusas totais, submissões, revoltas e grandes tragédias. Para a 
realização deste estudo, se faz uso do recurso memorialístico para apreender a percepção 
das lideranças sobre suas trajetórias de vida e as lutas do povo indígena pesquisado e da 
abordagem etnográfica, atualmente realizada em cartografias sociais.O objetivo éfazer um 
mapeamento social das manifestações culturais do povo da Terra Indígena Pindaré, 
buscando verificar a situação sociocultural das aldeias, face aos empreendimentos 
econômicos implantados na região atualmente. Este trabalho foi desenvolvido devido às 
relações estabelecidas com o povo pesquisado, que nos permitiram ter acesso a todas as 
informações que serão tratadas no decorrer deste trabalho. A pesquisa mostra a existência 
de seis aldeias no Vale do Pindaré, Aldeia Januária; Aldeia Tabocal; Aldeia Novo planeta; 
Aldeia Piçarra preta; Aldeia Areão, Aldeia Nova e, por fim, Aldeia Maçaranduba. Tal 
trabalho consolida a possibilidade de ação conjunta entre universidade/sociedade no 
enfrentamento das questões sociais e na busca de soluções para as problemáticas que a 
realidade apresenta. O mapeamento da memória coletiva, por meio da coleta de narrativas 
dos agentes sociais, neste caso, o indígena, possibilitará um conhecimento maior da 
história do povo indígena na ocupação da Pré-Amazônia Maranhense. Por outro lado, 
evidenciará as atuais condições de vida e dilemas desse povo. O mapeamento da memória 
coletiva evidenciará situações de conflitos, bem como as demandas da sociedade, podendo 
constituir-se em importante ferramenta para a orientação do planejamento público na 
definição dessas políticas. Conflitos este que ficará evidente devido às grandes lutas por 
terras no vale do Pindaré, manifestações contra a PEC 303 e a PORTARIA 205, que 
pretendem relativizar os direitos indígenas, usurpando as riquezas de seus territórios e 
negando a consulta prévia, conforme a Convenção 169, da OIT.  A PEC 215 pretende 
transferir a competência para a demarcação das terras indígenas para o Congresso 
Nacional, com claro intuito de impedir o reconhecimento de novos territórios indígenas. O 
estudo relata, ainda, as manifestações culturais realizadas nas aldeias do povo Guajajara, 
destacando a festa da Mandiocaba, um ritual que antecede a festa do moqueado. A festa da 
Mandiocaba é realizada como preparação para a festa do moqueado. Neste ritual as 
meninas que estão passando de sua fase de puberdade para fase adulta passam por um 
processo de transição onde seus corpos são pintados com jenipapo e ficam isolados do seu 
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meio, tendo contato apenas com sua mãe e membros de sua família. Todo este trabalho foi 
realizado a partir da exposição da realidade do povo indígena da etnia Tenetehara, onde 
buscamos uma participação durante as festividades culturais nas aldeias que estão 
localizadas na Terra Indígena Pindaré, e de observações sobre questões conflituosas 
territoriais que ocorrem constantemente nas comunidades indígenas daquela região.  
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Manifestação contra a portaria 303, foto: 
Rosimeire Diniz. 

Manifesto realizado no município de Santa 
Inês em frente à casa do índio reivindicando 
melhorias na saúde e educação. foto: Francisca 
Suellen 

Festa da Mandiocaba, realizada na semana do 
Índio, foto: Elson Gomes. 

Meninas Guajajara que estavam 
participando do Ritual da Mandiocaba 
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A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ETNICORRACIAIS NA FORMAÇÃO DOS 
PROFESSORES DE HISTÓRIA 
 
Orientada: Rafaella B.GOMES- bolsista PIBIC/FAPEMA 
Acadêmica do Curso de História — DHG/UEMA 
 
Orientadora: Profª. Drª. Sandra Regina Rodrigues dos Santos 
Professora Adjunto da Universidade Estadual do Maranhão 
 
O projeto “A Educação em São Luís- MA: avanços e recuos face à atual legislação 
educacional sobre as relações etnicorraciais – um estudo de caso sobre a formação 
continuada dos professores de História”, teve como objetivo realizar  um estudo sobre a 
atual legislação educacional, em especial sobre  as leis 10.639/2003 e 11.645/2008, que 
tratam da Educação Anti-racista na formação de professores da rede pública municipal de 
educação, a fim de averiguar de que forma os professores  da rede  pública do município de 
São Luís, com ênfase  para os professores de História, estão se familiarizando com as 
discussões sobre as questões étnicas, e se  as exigências da formação desses  professores  
estão sendo cumpridas,  já que as políticas de educação etnicorracial exigem isso. Para a 
relização desta pesquisa, no primeiro momento foram ultilizados alguns referenciais 
teóricos, e no segundo momento tratou-se dos resultados da pesquisa de campo, 
constituindo um processo reflexivo sobre como vem se efetivando a formação continuada 
de professores. As observações do ambiente escolar, com destaque para a sala de aula, 
foram realizadas em duas escolas da rede municipal de São Luís  no período de 05 de 
março a 15 de maio de 2013, com 03 professores de história.   Além destes professores, 
mantivemos contato  com outros professores da rede municipal, embora sem a observação 
de suas atividades pedagógicas, e desta maneira foram aplicados 05 questionários com 
professores da rede municipal. Para além da interação estabelecida  com os profissionais 
das escolas para a realização da pesquisa de campo,  buscou-se analisar  projetos da 
Secretaria Municipal de Educação  de São Luís- SEMED, relacionados com a 
implementação de projetos de formação continuada de professores com vistas ao 
atendimento das leis etnicorraciais, o que infelizmente não se efetivou por falta de acesso a 
tais projetos. Como resultado do primeiro momento da pesquisa, a análise teórica, se 
percebeu a complexidade da problemática envolvendo a influência histórico-sociocultural 
dos povos afro-descendentes e indígenas no Brasil para a formação da sociedade brasileira, 
revelando algumas questões fundamentais sobre as relações etnicorraciais, o que nos 
remete à compreensão do significado  do mito da democracia racial. Gilberto Freyre (1930) 
ao tratar da democracia racial  no Brasil,  o faz ,enfatizando que: “A miscigenação que 
largamente se praticou aqui corrigiu a distância social que doutro modo se teria conservado 
enorme entre a casa-grande e a mata tropical; entre a casa-grande e a senzala. O que a 
monocultura latifundiária e escravocrata realizou no sentido da aristocratização, 
extremando a sociedade brasileira em senhores e escravos, com uma rala e insignificante 
lambujem de gente livre sandiuchada entre os extremos antagônicos, foi em grande parte 
contrariado pelos efeitos sociais da miscigenação. A índia e a negra-mina a princípio, 
depois a mulata, a cabrocha, a quadrarona, a oitavona, tornando-se caseiras, concubinas e 
até esposas legítimas dos senhores brancos, agiram poderosamente no sentido de 
democratização social no Brasil” (FREYRE, 1933, p. 46). Essas colocações fazem emergir 
aspectos que podem contribuir para o aprofundamento dos impactos das questões 
etnicorraciais nas instituições de ensino pesquisadas. Portanto, neste primeiro momento 
dos resultados, apresenta-se as analises do embasamento teórico, com o intuito de 
estabelecer as bases para uma reflexão crítica sobre as questões etnicorraciais na sociedade 
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e no cotidiano escolar. Reconhecer o mito  da democracia racial no Brasil é também 
reconhecer que existe um padrão histórico-cultural construído e aceito na sociedade, que 
forja mecanismos para disfarçar os preconceitos sob diversos pretextos com o intuito de 
preservar a concentração de poder e prestígio social. Dessa forma, é possível compreender 
a exclusão do negro na dimensão socioeconômica e como agravante em outras esferas 
sociais, inclusive a escolar. Portanto, faz-se necessário a implementação efetiva das leis no 
contexto educacional orientada pelos valores da diversidade e direito à diferença. Isto 
pressupõe uma política de formação inicial e continuada de professores com ações 
pedagógicas que priorize a diversidade cultural. Estes aspectos podem ser revelados com 
pesquisas que tratem dessas questões. Nesta pesquisa analisamos também, com base nos 
dados da pesquisa de campo, de que forma  vem se efetivando a formação continuada de 
professores na relação com as exigências das leis 10.639/03 e 11.645/08. As observações 
foram realizadas em aulas ministradas por professores de história, buscando perceber a 
atuação desses professores no processo ensino-aprendizagem e quais as concepções 
adotadas em sua prática ao tratar as questões etnicorraciais, ou seja, procurando perceber 
os pontos  que possivelmente foram trabalhados na formação inicial ou continuada. A 
pesquisa de campo buscou levantar dados que tratam da formação continuada, 
evidenciando que mudanças metodológicas contribuíram qualitativamente para a 
transformação dos professores pesquisados, uma vez que a atuação destes professores e sua 
formação passam por concepções, crenças, e opções de escolhas.  Entende-se que a 
formação, seja ela, inicial ou continuada, é o primeiro passo para o sucesso na implantação 
do currículo que as leis 10.639/03 e 11.645/08 exigem da escola, para o aperfeiçoamento 
do trabalho do docente nesta perspectiva. Os estudos sobre as relações etnicorracias nos 
permitiram o reconhecimento de uma identidade plural do povo brasileiro e reflexões sobre 
o tratamento que historicamente vem sendo dada às questões discriminação e da 
diversidade em nosso país. Por outro lado, percebe-se que a questão racial não se restringe 
para as comunidades negras e indígenas, na superação do racismo e da desigualdade racial, 
mas que a mesma estende-se para outros grupos sociais que fazem parte das minorias 
sociais. Percebeu-se  ainda uma luta para construção da cidadania e da democracia para 
todos, da construção de uma identidade brasileira que esteja despida do preconceito racial. 
As reivindicações contempladas nas propostas das leis estão voltadas para o conhecimento 
das raízes africanas e da participação do povo negro e indígena na construção da sociedade 
brasileira. Constatou-se ainda nas discussões referentes às relações etnicorracias, que estas 
exigências devem fazer parte dos processos de formação inicial e continuada de 
professores, não apenas para a elevação do nível de formação destes, mas para a superação 
de preconceitos historicamente e culturamente construídos, visando contribuir para a 
viabilização da  formação dos alunos nas escolas como cidadãos. Num primeiro plano as 
análises dos questionários apontam para a implantação da lei, mas não demonstram as 
grandes alterações ocorridas nas escolas. Os questionamentos dos professores sobre como 
inserir a temática no dia-dia da escola, demonstram as dificuldades apontadas por eles 
sobre como os órgãos oficiais subsidiam as instituições escolares e o corpo docente com 
material adequado. Verificou-se também a necessidade de uma formação consistente para 
os professores, o que implica a mudança de comportamentos e valores culturais que estão 
ainda impregnados de aspectos discriminatórios, o que impede uma  ação pedagógica mais 
progressista. As leis obrigam as escolas a implantarem o ensino de conteúdos de história 
sobre a matriz negra africana e indígena enquanto componentes da sociedade brasileira. 
Contudo, são necessárias as condições para que o cumprimento da determinação da lei não 
seja apenas burocrático. Essa decisão deverá ajudar no reconhecimento da importância da 
contribuição dos negros e indígenas na constituição da sociedade brasileira do ponto de 
vista econômico, social, político e cultural. Sem uma análise histórica consistente e bem 
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fundamentada, corre-se o risco de reforçar preconceitos etnicorraciais. As questões étnicas 
que envolvem conflitos de raça (branca, negra e indígena), ou melhor, conflito de seres 
humanos iguais geneticamente e diferentes  somente na cor da pele, são, em geral, veladas 
no âmbito escolar. Os professores são fruto da  sociedade, que ainda é conflituosa e 
permeada de preconceitos; por isso, têm dificuldades para perceber essas situações, 
trabalhando no sentido da superação. Determinadas posturas, quando reforçadas inúmeras 
vezes, podem ser cristalizadas e tornam-se verdades. Fazendo-se referência ao mito da 
democracia racial, é possível inferir-se que muitos preconceitos, discriminações raciais e 
sociais são reforçadas na sociedade e na sala de aula. 
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3.1 CIÊNCIAS AGRÁRIAS: 
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CLASSIFICAÇÃO DAS PRINCIPAIS CARDIOPATIAS EM CÃES DE 
SÃO LUIS IDENTIFICADAS VIA ECG 
 
Orientanda: Bárbara Coelho BRINGEL– Bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do Curso de Medicina Veterinária – CCA/UEMA 
 
Orientadora: Maria Cristiane Pestana Chaves MIRANDA 
Prof. Dra. do Departamento das Clínicas Veterinárias CCA/UEMA 
 
Colaboradores: Helen Silva RIBEIRO – Graduanda em Medicina Veterinária/UEMA; 
Laís Fontenelle de OLIVEIRA – Graduanda em Medicina Veterinária/UEMA 
 
O Eletrocardiograma (ECG) é o mais importante método de diagnóstico das arritmias 
cardíacas, podendo determinar a origem do ritmo e a freqüência de despolarização do 
coração, e representa por sua vez uma via rápida e eficiente para se obter dados 
consideráveis acerca do estado geral e cardiovascular do paciente (ALMEIDA,2003). 
Objetivou-se com este trabalho classificar as principais cardiopatias em cães 
diagnosticados através de exames eletrocardiográficos correlacionando idade sexo, peso, 
raça com as  patologias cardíacas e quantificar a frequência de tais enfermidades nas 
clínicas veterinárias do Município de São Luís do Maranhão. Foram avaliados 120 laudos 
eletrocardiográficos em cães realizados em Clinicas Veterinárias de São Luis Maranhão. 
Foram submetidos a utilização do Teste –T student, para a comparação das médias 
.Considerando-se p<0,05 como probabilidade mínima aceitável para diferença entre as 
médias.As arritmias são definidas como anormalidades de formação, condução, frequência 
e regularidade do impulso cardíaco, onda e intervalo entre elas (CARR et al., 2002; 
RAMIREZ et al., 2003). Devido a Sobrecarga Biatrial e Biventricular serem as mais 
acometidas neste trabalho corroborando com Almeida (2006) que das diversas arritmias 
conhecidas, a sobrecarga atrial ressalta como uma das mais importantes, em homens e 
animais, tanto por sua frequência quanto por suas peculiaridades, sendo usualmente 
observada em indivíduos portadores das mais diversas patologias cardíacas e não-
cardíacas. Dos 120 laudos avaliados, 24 apresentaram Sobrecarga Biatrial e Biventricular 
equivalente a 20%, sendo 12 (10%) representando Sobrecarga Biatrial, 17 (14,19%) 
Sobrecarga Biventricular, 2 (0,83%) Bloqueio átrio-ventricular, 50 (42,5%) outros tipos de 
arritmias cardíacas que são: Sobrecarga Biatrial e Ventricular direita, Sobrecarga Biatrial e 
Ventricular esquerda,Sobrecarga Biventricular e Atrial direita e Sobrecarga Biventricular e 
Atrial esquerda. (Gráfico 1). Devido a maior prevalência de Sobrecarga Biatrial e 
Biventricular, estabeleceu-se correlação destas com idade, sexo, raça e peso.Utilizando o 
Teste T-student,para a comparação das médias.Em cães idosos são observadas alterações 
na curva de potencial de ação do átrio e aumento de fibrose, podendo ambos contribuir 
para propensão à sobrecarga atrial nessa idade (ANYUKHOVSKY et al., 2002).O que não 
pôde se verificar neste trabalho, já que os animais de 10 a 15 anos foram diagnosticados 
por ambas sobrecargas, com 9,16% e 37,5%, respectivamente. Seguido de animais entre 5-
10 anos (5% e 4,16%) e animais que não tiveram as idades preenchidas nos laudos com 
(5,83% e 3,33%). Conhecendo a idade do animal, pode-se ter uma ideia geral do problema, 
porém, é importante dizer que existem exceções (CAMACHO, 2004). Visto que o maior 
percentual de laudos com alterações arrítmicas foram os que não tiveram os pesos 
revelados, impossibilitando um resultado favorável. Já os animais entre 10-20 kg 
representam 5% de Sobrecarga Biatrial e 2,5% de Sobrecarga Biventricular. Sendo a 
Sobrecarga Biatrial a arritmia mais frequente nos animais de porte grande e gigante, como 
São Bernardo, Newfoundland, Irish Wolfhound, Dobermann Pinscher, Bloodhound, Pastor 



578 
 

Alemão, EnglishSheepdog , Dinamarquês, Boxer, portadores ou não de cardiopatia 
estrutural, uma forte tendência genética poderia estar presente a qual estaria 
preponderantemente relacionada à arritmia (ALMEIDA, 2006).O que não tem sido 
relatado  por outros autores é o que detectamos na raça Poodle onde foram mais 
acometidos por ambas arritmias, correspondendo a 14,16% Sobrecarga Biatrial e 7,5% 
Sobrecarga Biventricular. A raça Pastor Alemão apresentou Sobrecarga Biatrial e 
Sobrecarga Biventricular com frequência de 1,66%. Destaca-se também os cães Sem Raça 
Definida-SRD com 2,5% da Sobrecarga Biatrial e 3,34% da Biventricular. Na maioria dos 
trabalhos relata-se o predomínio da Sobrecarga Biatrial no sexo masculino em caninos, em 
humanos e em felinos (ALMEIDA, 2006). Neste estudo conforme demonstrado no 
Gráfico 2, as fêmeas apresentaram maior percentual de Sobrecarga Biatrial (15,84%). Face 
à importância e presença dos cães em nosso meio social, à predisposição de algumas raças 
em apresentar problemas relacionados ao coração, e principalmente à escassez de trabalhos 
que mostre medidas eletrocardiográficas específicas em cães o presente trabalho vem 
contribuir com a realidade da cardiologia no município de São Luís dentro do universo 
analisado.  

 

 
 
 
Palavras-Chave: eletrocardiograma, arritmia, cães. 
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A busca por alternativas alimentares em substituição de ingredientes tradicionais de rações 
para ruminantes é um esforço constante na nutrição animal, principalmente visando 
redução dos custos de produção. A torta de babaçu é um subproduto utilizado 
empiricamente por produtores rurais especialmente pelo baixo custo e grande abundância 
no Maranhão estando disponível mesmo em períodos de estiagem. No entanto, poucas são 
as informações sobre o emprego de tal resíduo na alimentação de ruminantes. A análise do 
fluido é muito importante, podendo diagnosticar patologias do sistema digestivo dos 
ruminantes, permitindo a avaliação das atividades dos microrganismos ruminais. Estudos 
sobre alterações no fluido ruminal causadas por torta de babaçu, ainda não foram 
realizados, desta forma, objetivou-se diagnosticar possíveis alterações no fluido ruminal de 
animais suplementados com torta de babaçu. O experimento foi desenvolvido numa 
propriedade particular localizada no município de São Luís, Maranhão. Foram realizados 
os seguintes exames laboratoriais: exame físico (cor, odor, consistência, e tempo de 
sedimentação e flotação), exame químico (determinação do pH e prova de redução do azul 
de metileno) e biológico (classificação e quantificação de protozoários) de acordo com a 
descrição de Rosenbergeret al. (1983) e Dirksen (1993).Os dados foram submetidos à 
análise estatística e depois interpretados. Ao todo foram realizadas 34 análises de fluido 
ruminal, sendo 17 com os animais não suplementados com torta de babaçu e outras 17 com 
suplementação. A análise organoléptica do fluido ruminal de ovinos apresentou em sua 
maioria padrões de normalidades quanto à cor, odor e consistência (Tabela1), quando se 
compara com os parâmetros descritos por PUGH (2004), GARRY (1993), BLOOD (1991), 
SOUZA (1990), ROSENBERGER et al. (1983). Exceção ocorreu ao exame da cor após 
suplementação que se apresentou marrom-acastanhada, verificando-se, desta forma 
concordância em relação ao pH levemente ácido observado após a suplementação (Tabela 
2). Os valores médios de pH observados de 6,5±0,0 para o controle e 6,0±0,0 para as 
análises após a suplementação com babaçu (Tabela 2), demonstram que a alimentação com 
este produto faz com que o fluído ruminal se torne mais ácido, o que nos leva a crer que o 
excesso deste alimento pode induzir a um quadro clínico de acidose ruminal. Entretanto, os 
valores de pH observados no presente experimento assemelham-se àqueles descritos por 
PUGH (2004) como normais para as espécies ovina e caprina, entre 6,5 e 7,5. E ainda, aos 
de GARRY (1993) que considera fisiológico, pH variando entre 6,0 e 7,0 nos animais 
submetidos à alimentação com verde e entre 5,5 e 6,5 naqueles alimentados com 
concentrados. 
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Tabela 1 – Características físicas do fluído ruminal de ovinos quanto aos 
aspectosqualitativos de cor, odor e consistência, distribuídos de acordo com o 
grupo experimental (com ou sem suplementação com torta de babaçu). São 
Luís, 2013 

CARACTERÍSTICA TORTA DE BABAÇU 
SEM COM 

COR Verde-oliva Marrom-acastanhado 
ODOR Aromático forte Aromático forte 

CONSISTÊNCIA Aquosa Aquosa 
 
Ao se analisar os resultados obtidos do TAS, observa-se não haver diferença 

estatisticamente significativa entre as duas médias (p > 0,05), já os valores médios do 
PRAM, no período em que se fez uso da suplementação diminuiu, observando-se diferença 
estatisticamente significativas entre as médias (p < 0,01) dos dois grupos (Tabela 2). 
 
Tabela 2 – Valores médios e respectivos desvios-padrão da avaliação laboratorial do fluído 

ruminal de ovinos quanto aos aspectos quantitativos de tempo 
de sedimentação e flotação (TAS), potencial hidrogeniônico (pH) e 
prova de redução do azul de metileno (PRAM), distribuídos de acordo com o 
grupo experimental (com ou sem suplementação com torta de babaçu). São 
Luís, 2013 

CARACTERÍSTICA TORTA DE BABAÇU 
SEM COM 

TAS1 
(segundos) 

117,65a 

±47,27 
118,59a 

                 ±30,61 

pH2 6,5 
±0,00 

6,0 
±0,00 

PRAM3 
(segundos) 

134,35a 

±41,86 
100,71b 

±14,68 
a, b - médias seguidas de letras diferentes na mesma linha, indicam diferenças 
estatisticamente significativas entre as médias dos grupos (p < 0,05). ANOVA com médias 
comparadas pelo teste t pareado. 
1 p = 0,9477; 2 não analisável estatisticamente; 3 p = 0,0037. 
 
As razões percentuais médias entre protozoários vivos e mortos foram diferentes entre si, 
nas amostras oriundas dos períodos sem e com suplementação (p < 0,05), com valores 
médios 1,24±0,49 para o tratamento controle e de 1,58±0,24 para as amostras após 
suplementação (Tabela 3). 
Ao se comparar os valores médios percentuais de protozoários pequenos, médios e grandes 
nos dois períodos experimentais, verificou-se não haver diferença estatisticamente 
significativa nos dois períodos(p > 0,05) (Tabela 3). 
Deve-se ressaltar que ao se verificar uma maior razão para o grupo suplementado, pode-se 
inferir que a flora encontra-se mais ativa, o que leva a uma melhor digestão e 
aproveitamento do alimento ingerido. 
Desta forma conclui-se que a utilização de torta de babaçu como suplemento alimentar não 
altera as características do fluído ruminal de ovinos, podendo ser utilizada para este fim, 
desde que o pH do rúmen não fique abaixo de 5,5, pois poderá levar a um quadro clínico 
de acidose ruminal. 
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Tabela 3 – Valores médios percentuais e respectivos desvios-padrão da avaliação 
laboratorial do fluído ruminal de ovinos quanto aos protozoários, distribuídos 
de acordo com o grupo experimental (com ou sem suplementação com torta 
de babaçu). São Luís, 2013 

PROTOZOÁRIOS (%) 
TORTA DE BABAÇU 

SEM COM 

RAZÃO ENTRE VIVOS E MORTOS1 1,24a 

±0,49 
1,58b 

            ±0,24 

PEQUENOS2 58,00a 

±6,50 
58,07a 
±3,12 

MÉDIOS3 37,84a 
±6,25 

38,75a 
±3,03 

GRANDES4 4,16a 

±1,84 
3,18a 
±1,70 

a, b - médias seguidas de letras diferentes na mesma linha, indicam diferenças 
estatisticamente significativas entre as médias dos grupos (p < 0,05). ANOVA com médias 
comparadas pelo teste não-paramétrico, pareado de ranque de sinais de Wilcoxon. 1 p = 
0,0267; 2P = 0,7467; 3 p = 0,6777; 4 p = 0,2312. 
 
 

  
Figura 1 – Fluidoruminal de coloração verde oliva (a) e marrom-acastanhado (b) e visão 
microscópica de protozoários ruminal (c). 
 
Palavras- Chave: ovinos, torta de babaçu, fluido-ruminal. 
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A anestesia peridural lombossacra, simples e segura, é a técnica regional mais utilizada 
para procedimentos retroumbilicais em cães (OTERO 2005). Vários aspectos têm sido 
considerados com o uso da anestesia peridural para realização de OSH em cadelas, 
destacando-se mínimas alterações cardiorrespiratórias, controle da dor pós-operatória, além 
da redução do estresse trans-operatório (ALBUQUERQUE et al., 2010). A meperidina, 
opióide agonista, possui moderada analgesia, sendo empregada em animais de risco, as 
suas vantagens são suas relativas ausências de efeitos adversos (FANTONI e 
MASTROCINQUE, 2002) e em doses terapêuticas, a meperidina não possui efeitos 
significantes inconvenientes no sistema cardiovascular (TRIM, 1987). Assim, objetivou-se 
com este estudo avaliar a atividade anestésica e analgésica da meperidina através de seu 
uso isolado, por via peridural, avaliando-se os aspectos fisiológicos vitais e 
comportamentais em cadelas clinicamente sadias que foram submetidas à 
ovariosalpingohisterectomia. Foram utilizadas 12 cadelas adultas, não prenhes e 
clinicamente saudáveis provenientes da rotina de atendimento do Hospital Veterinário 
“Francisco Edilberto Uchôa” da Universidade Estadual do Maranhão e da Associação em 
Defesa dos Animais (AMADA) as quais foram submetidas a ovariosalpingohisterectomia 
sob anestesia peridural. Os animais foram sedados com acepromazina 0.2% (0,05mg/kg) 
por via intramuscular e após 15 minutos foram submetidas a anestesia peridural lombo-
sacra, conforme técnica descrita por Massone (2010), com meperidina (1mg/kg) e solução 
fisiológica a 0.9%, até se completar o volume total de 1ml/4kg. Para indução anestésica foi 
usada a associação de cetamina (10%), xilazina (2%) e diazepan nas doses, 
respectivamente, de 4mg/kg, 0,5mg/kg e 0,5mg/kg na mesma seringa somente para 
indução e consequente contenção do animal ou frente a estímlos de dor durante o ato 
cirúrgico. Foram avaliados os parâmetros de frequências cardíaca e respiratória, 
temperatura retal, pressões arteriais (PAS, PAD, PAM) e variáveis eletrocardiográficas (Ps, 
PmV, QRS e R) quanto a parâmetros fisilógicos (Tabela 1), para análise de parâmetros 
comportamentais foram observados relaxamento  do esfíncter anal, grau de sedação, grau 
de anestesia e ataxia (Quadro 1), nos tempos T0, T1 e T2 e no tempo T3 foi avaliado a dor 
pós-cirúrgica de acordo com o comportamento apresentado pelos animais, 30 minutos após 
a cirurgia. A diminuição da frequência cardíaca foi mais acentuada no T2, diferentemente 
do parâmetro frequência respiratória que diminuiu consideravelmente apartir do T1. Sabe-
se que fármacos como a acepromazina são capazes de levar a uma bradicardia sinusal por 
bloqueios átrio-ventriculares e sinoatriais (CORTOPASSI et al., 2002b) e por produzirem 
efeitos tranquilizantes nos animais e diminuírem a excitação (CORTOPASSI & 
FANTONI, 2002a), produziram redução da frequência respiratória que, no início deste 
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experimento, encontrava-se aumentada pela excitação dos animais  Houve redução da 
temperatura retal, porém esta manteve-se dentro dos valores basais. Não foram encontradas 
alterações eletrocardiográficas nem hipotensão. Foi evidenciado relaxamento do esfíncter 
anal e sedação máxima para os animais que receberam a meperidina, diferentemente dos 
parâmetros de ataxia e anestesia que se mantiveram moderados. Quanto a dor pós-
operatoria, os animais foram avaliados de forma descritiva desta forma evidenciou-se 
sinais de dor em apenas um animal.  Conclui-se que a utilização da meperidina isolada por 
via peridural não acarreta efeitos sistêmicos negativos prenunciados, porém produziu 
somente analgesia pós-operatória satisfatória. 
 

Tabela 1 - Valores médios e desvios-padrão da frequência cardíaca (FC), frequência 
respiratória (FR), temperatura (T°), pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial 
diastólica (PAD), pressão arterial média (PAM), duração da onda P (Ps), amplitude da 
onda P (PmV) e amplitude e duração do complexo QRS (QRS e R) de cães tratados com 
meperidina isolada nos tempos T0 (antes da MPA), T1 (após MPA) e T2 (após a 
peridural). 

Valores médios seguidos por letras iguais na linha não diferem estatisticamente entre si 
(p>0,05) pelo teste de Tukey. T0 – animal sem anestesia; T1 – 15 minutos após a medicação 
pré-anestésica; T2 – 10 minutos após a aplicação peridural dos fármacos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VARIÁVEIS 

T0 T1 T2 

FC 131 ± 12a 120 ± 11a 103 ± 11b 

FR 37 ± 8a 17 ± 3b 19 ± 4b 

T° 38,9 ± 0,54a 38,57 ± 0,35ab 38,42 ± 0,44b 

PAS 132 ± 12a 111 ± 13b 102 ± 8b 

PAD 87 ± 8a 87 ± 8a 64 ± 13b 

PAM 105 ± 9a 96 ± 8b 80 ± 10c 

Ps 43,07 ± 5,59a 43, 86 ± 4,94a 44,14 ± 5,04a 

PmV 0,18 ± 0,03a 0,18 ± 0,03a 0,17 ± 0,03a 

QRS 45,64 ± 3,67a 46 ± 2,99a 45,38 ± 3,95a 

R 1,02 ± 0,16a 1 ± 0,13a 0,99 ± 11a 
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Quadro 1 – Avaliação das variáveis: relaxamento do esfíncter anal (RELANAL), 
anestesia (ANEST), sedação (SEDA) e ataxia de cadelas submetidas à 
ovariosalpingohisterectomia sob anestesia peridural com meperidina. 

 
MÉDIA MEDIAN

A 
VALOR 

MINIMO 
VALOR 

MÁXIMO 
DESVIO 
PADRÃO 

RELANAL 2,928571 3 2 3 0,267261 

ANEST 1,571429 2 1 2 0,513553 

SEDA 2,571429 3 2 3 0,513553 

ATAXIA 1,928571 2 1 3 0,615728 

Os parâmetros comportamentais foram classificados em escores de 0-3, sendo 0 expressão 
mínima e 3 máxima. 
 
Palavras-chave: meperidina, peridural, ovariosalpingohisterectomia. 
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Palavras-chave: Fungos micorrízicos arbusculares, fusáriose, feijão-de-corda.  
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Figura 2 - Avaliação da presença de nódulos no sistema radicular: A (T1 - Solo Sem FMA e 
Sem F.oxysporum); B (T2- Solo Com FMA e Sem F.oxysporum);C (T4 – Solo + Gigaspora 
sp.; D(T5- Solo + Glomus clarum); E (T5- Destaque dos nódulos de Glomus clarum);F(T6- 
Solo + Acaullospora sp.); G (T7 – Solo + Glomus sp.) ;H (T8- Solo + Scutellospora sp.). 
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A Listeria spp é um micro-organismo que se encontra amplamente distribuído ambiente, 
principalmente no solo e em vegetais, em fezes humanas e animais, e tem sido implicada 
em doenças de animais e humanos, no mundo todo. O gênero é composto de seis espécies, 
sendo três patogênicas, porém a mais importante é a Listeria monocytogenes. O primeiro 
surto notificado de listeriose humana por alimentos ocorreu em 1980, no Canadá, onde o 
alimento contaminado era uma salada de repolho, com o passar dos anos notificações, 
evolvendo outros tipos de fonte de contaminação, aumentaram evidenciando assim a 
grande importância desta doença para a saúde pública. A contaminação da matéria-prima 
cárnea por Listeria spp está associada a problemas de condições de abate e estresse do 
animal, à manipulação, refrigeração e processamento inadequados, o que pode resultar na 
presença do micro-organismo em níveis preocupantes no produto acabado. A pesquisa teve 
como objetivo verificar a ocorrência de Listeria spp na produção de carne moída em dois 
matadouros/frigoríficos sob Serviço de Inspeção Federal (SIF), bem como em carne moída 
comercializada em pontos do varejo na cidade de São Luís- MA. Foram colhidas e 
analisadas 14 amostras de 250g de carne moída de cada estabelecimento, sendo estas 
devidamente armazenadas sob-refrigeração e encaminhadas ao Laboratório de 
Microbiologia de Alimentos e Água do Curso de Medicina Veterinária na Universidade 
Estadual do Maranhão, onde a pesquisa de Listeria spp seguiu a metodologia preconizada 
em métodos analíticos oficiais para controle de produtos de origem animal e água, 
recomendada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL 2003). 
Verificou-se a ocorrência de Listeria spp, em quatro (28,5%), das 14 amostras analisadas 
no estudo, apesar dessa percentagem não representar a maioria, diferente do obtido por 
Mantilla, (2006) onde 15(50%), das 30 amostras foram positivas para bactérias deste 
gênero, estas são consideradas contaminadas, caracterizando-se como uma fonte de 
infecção ao homem, e mesmo não tendo sido registrada nenhuma manifestação clínica de 
listeriose no Brasil, de acordo com Nascimento & Cullor (1994), tem-se a presença do 
micro-organismo no alimento, portanto, há risco à saúde da população ludovicense.Quanto 
às provas de VM e VP somente quatro (28,5%) apresentaram-se VM e VP positivas, nove 
(64,2%) VM positiva e VP negativa e uma (7,14%) foi VM negativa e VP positiva. Na 
Tabela 1, verifica-se a ocorrência de Listeria spp nas 14 amostras analisadas, das quais 
quatro (28,5%) apresentaram reação positiva à prova de catalase, características 
morfológicas e tintoriais compatíveis, móveis e apresentando crescimento típico em forma 
de guarda-chuva em meio semi-sólido, sendo essas características compatíveis com o 
gênero.  
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Tabela 1-Leituras bioquímicas de Listeria spp em amostras de carne moída colhidas em 14 
frigoríficos na cidade de São Luís, Maranhão, 2013. 
 

 
Prova de 
Catalase 

Coloração 
Gram 

Prova de 
motilidade 

Prova de 
VM-VP 

Identificação 
de 

Listeria spp 
Amostra 

1 
Catalase 
Positiva positiva positiva VM E VP 

positivas positiva 

Amostra 
2 

Catalase 
Positiva positiva positiva VM E VP 

positivas positiva 

Amostra 
3 

Catalase 
Positiva positiva positiva VM positiva e 

VP negativa negativa 

Amostra 
4 

Catalase 
Positiva positiva positiva VM E VP 

positivas positiva 

Amostra 
5 

Catalase 
Positiva positiva positiva VM negativa e 

VP positiva negativa 

Amostra 
6 

Catalase 
Positiva positiva positiva VM positiva e 

VP negativa negativa 

Amostra 
7 

Catalase 
Positiva positiva positiva VM positiva e 

VP negativa negativa 

Amostra 
8 

Catalase 
Positiva positiva positiva VM positiva e 

VP negativa negativa 

Amostra 
9 

Catalase 
Positiva positiva positiva VM positiva e 

VP negativa negativa 

Amostra 
10 

Catalase 
Positiva positiva positiva VM positiva e 

VP negativa negativa 

Amostra 
11 

Catalase 
Positiva positiva positiva VM positiva e 

VP negativa negativa 

Amostra 
12 

Catalase 
Positiva positiva positiva VM E VP 

positivas positiva 

Amostra 
13 

Catalase 
Positiva positiva positiva VM positiva e 

VP negativa negativa 

Amostra 
14 

Catalase 
Positiva positiva positiva VM positiva VP 

negativa negativa 

 
Foram aplicados 20 questionários junto aos consumidores, este composto por 10 questões, 
de caráter fechado. Em relação à frequência com que os consumidores ingerem carne 
moída, cinco (25%) responderam que comem o alimento semanalmente, sete (35%) 
quinzenalmente, quatro (20%) mensalmente e quatro (20%) raramente. Sobre o modo de 
preparo 16(59%) cozinham a carne moída como molho, zero (0%) escaldada, quatro (15%) 
assada/grelhada, quatro (15%) fervida, três (11%) frita/refogada e zero (0%) usam 
microondas. Na terceira questão perguntou-se se, quando a carne moída é congelada ocorre 
descongelamento antes de aquecê-la, 17 (85%) responderam que SIM e três (15%) 
responderam, às vezes. Dos consumidores que descongelam a carne previamente, nove 
(41%) o fazem em temperatura ambiente, um (4%) descongela a carne imersa em água, 12 
(55%) descongelam na geladeira e zero (0%) no microondas e na torneira. Critério como 
observar o rótulo do produto também foi questionado, sendo constatado que 10(50%) 
consumidores observam oito (40%) não leem e dois (10%) só observam o rótulo às vezes. 
Dos que leem o rótulo, cinco (36%) observam a data de validade, zero (0%) observam os 
ingredientes, quatro (28%) observam tanto a validade e quanto ingredientes e cinco (36%) 
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atentam para validade e marca. Quando perguntados sobre a aquisição de carne a granel 
(embaladas no supermercado), 17 (81%) responderam que compram o produto embalado, 
quatro (19%) não compram (Gráficos 13 e 14). Com relação ao armazenamento da carne 
moída em casa, seis (30%) acondicionam na geladeira, 11 (55%) no Freezer, um (5%) não 
armazena sob-refrigeração, pois o alimento é consumido diariamente e dois(10%) 
acondicionam o produto na geladeira e no freezer. Quando perguntados sobre a aquisição 
de carne a granel (embaladas no supermercado), 17(81%) responderam que compram o 
produto embalado, quatro (19%) não compram (Gráficos 13 e 14). Com relação ao 
armazenamento da carne moída em casa, seis (30%) acondicionam na geladeira, 11(55%) 
no Freezer, um (5%) não armazena sob-refrigeração, pois o alimento é consumido 
diariamente e dois (10%) acondicionam o produto na geladeira e no freezer. Conclui-se 
que as amostras que se apresentaram contaminadas por Listeria spp, devem ser 
consideradas impróprias para o consumo, por serem possíveis causadoras de infecção, e 
que as condições higiênicossanitárias da carne moída comercializada em São Luís, não são 
ideais, fazendo-se necessário a tomada de medidas para a melhoria no processamento desse 
produto, englobando todas as etapas do mesmo, desde o abate do animal até a conservação. 
Os dados da pesquisa podem despertar na indústria alimentícia, médicos veterinários e em 
outros profissionais da área da saúde e nos consumidores, uma maior atenção às doenças 
relacionadas à ingestão de alimentos contaminados, prevenindo assim possíveis listerioses. 
Também enfatiza-se a necessidade de mudança de hábitos alimentares e a manipulação e 
conservação adequadas  de carne moída  nos locais de venda e nos domicílios. 

 
Palavras-chave: Listeria spp, carne moída, frigorífico. 
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HOSPITAL VETERINÁRIO DA UEMA 
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O Vírus da Leucemia Felina (FeLV) e  da Imunodeficiência Felina (FIV) estão entre os 
causadores de doenças infecciosas mais comuns em gatos. São causadas por dois diferentes 
tipos de retrovírus, pertencentes ao gênero dos Oncornavírus (FeLV) e dos Lentivirus 
(FIV). Devido à escassez de estudos no Brasil e especialmente no Nordeste sobre a 
Imunodeficiência e Leucemia felina, buscou-se avaliar aspectos clínicos, laboratoriais e 
epidemiológicos da imunodeficiência viral felina e da leucemia viral felina no município 
de São Luís – MA.  Para isso foram utilizadas 30 amostras de sangue de gatos domésticos 
(Felis catus domesticus), independentemente de sexo, raça, idade e modo de vida, 
selecionados aleatoriamente, oriundos dos atendimentos do Hospital Veterinário 
Universitário da Universidade Estadual do Maranhão. Foram observadas alterações 
hematológicas compatíveis com as infecções, como trombocitopenia, neutropenia e 
linfopenia (Tabela 01). As amostras de sangue total foram submetidas a testes para 
verificar a presença de anticorpos contra a proteína p24 do FIV e a presença da proteína 
viral p27 do FeLV utilizando um kit comercial de ELISA no Laboratório de 
Imunodiagnóstico do Curso de Medicina Veterinária da UEMA. . Os resultados mostraram 
que a ocorrência de FIV para essa população foi de 10%, e em relação à FelV nesta 
amostra não havia nenhum animal soropositivo. Os dados foram submetidos à análise de 
variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de “t” com um nível de 
significância de 5%. A análise dos resultados demonstrou que os valores encontrados nos 
exames hematológicos e bioquímicos não apresentaram diferença (P>0,05) entre os 
animais positivos e negativos para FIV. 
 

Tabela 01: Análise estatística dos parâmetros hematológicos 
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Na amostra testada neste trabalho, os animais apresentavam-se soronegativos para FeLV, 
não excluindo a possibilidade de que este município é livre do vírus, pois como mostra a 
literatura, este vírus já tem se alastrado por todo mundo, inclusive no Brasil. Estudos 
mostram que no Sudeste e Distrito Federal, a prevalência deste vírus só vem aumentando. 
Segundo Souza et al., (2000) 17,5 % da amostra analisada, apresentou-se soropositiva para 
a enfermidade no Município do Rio de Janeiro, Aquino (2012) encontrou 32,4% de 
animais positivos no Distrito Federal (Tabela 02). 
 

 
Gráfico 01: Prevalência de animais positivos para FIV e FeLV em várias partes dos 
mundo. 
 
Dos animais testados, 10% dos apresentaram-se com a infecção pelo FIV, em contraste 
com estudos realizados nos EUA que apresentaram uma prevalência de 15,4% 
(Braley,1994) e na Ásia com 22,3 % (Ylmaz et al., 2000) . Sendo a prevalência em 
Brasília, 3,75% (Aquino, 2012) e São Paulo 6,3% (Rechi & Haginara, 1993) inferior à 
encontrada em São Luís (Tabela 02). Assim, pode se perceber a importância dos 
parâmetros hematológicos e bioquímicos para avaliação de diversas enfermidades, pois 
estes índices mostram uma visão da saúde e qualidade de vida do animal, além de poder 
correlacionar a clínica com os exames estudados para diagnóstico de tais doenças. As 
informações hematológicas e bioquímicas foram correlacionadas com as doenças 
estudadas e evidenciaram o potencial patogênico das infecções. 
 

 
 
Figura A: Teste SNAP COMBO, FIV/ FeLV, mostrando os animais positivos  para FIV. 
B: Felino com gengivite, positivo para FIV. 

B A 
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Palavras-chaves: diagnóstico; FIV; FeLV. 
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AVALIAÇÃO SOROLÓGICA E MOLECULAR DO VÍRUS DA DIARRÉIA 
VIRAL BOVINA (BVDV) NO LÍQUIDO FOLICULAR E CÉLULAS EPITELIAIS 
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O vírus da Diarréia Viral Bovina (BVDV) é um vírus pequeno, envelopado, classificado na 
família Flaviviridae, gênero Pestivirus, seu material genético e constituído por uma 
molécula de RNA de cadeia simples com orientação positiva, cuja disseminação na 
população bovina do país foi comprovada por meio de isolamentos e inquéritos sorológicos 
(VIDOR; 1974; DIAS & SAMARA, 2003; FLORES et al., 2005). Atualmente, o BVDV 
está classificado em dois genótipos: BVDV-1 e BVDV-2 (VILCEK et al., 2001). Em 
relação ao efeito da sua replicação em células de cultivo dois biótipos do BVDV podem se 
distinguir, nas cepas não-citopáticas (NCP) e cepas citopáticas (CP) (LIMA, 2003). O 
biótipo não citopático é o que normalmente circula nos rebanhos originando animais 
persistentemente infectados (PI) (BRUM et al., 2004). É considerado um agente infeccioso 
para diversas espécies animais dentre elas os búfalos. Possui manifestações clínicas 
diversas incluindo a doença das mucosas, imunossupressão e problemas reprodutivos 
(MARQUES, 2003). Por apresentar tropismo para os principais órgãos do aparelho 
reprodutivo feminino causa redução da taxa de crescimento ovulatório, com repetição de 
cio a intervalo regular ou irregular, infertilidade, mortalidade embrionária precoce ou 
tardia, abortos, mumificação fetal, malformações fetais, natimortos e o nascimento de 
bezerros fracos e inviáveis (BAKER 1995, MOENNIG &LIESS 1995). Por serem animais 
de produção, as doenças infecciosas que apresentam impacto negativo na reprodução e 
produção possuem especial importância para a espécie bubalina. Objetivou-se com este 
trabalho avaliar a condição sorológica quanto à presença de anticorpos contra BVDV, bem 
como avaliar a presença de DNA deste vírus no líquido folicular e células epiteliais do 
oviduto de fêmeas bubalinas sem histórico de vacinação contra a virose e em idade 
reprodutiva abatidas em três matadouros-frigoríficos no município de São Luís-MA. 
Foram coletadas amostras de soro sanguíneo, ovário e oviduto de fêmeas bubalinas (figura 
1). As amostras de líquido folicular e células epiteliais foram submetidas à extração de 
RNA utilizando o método do Trizol e a reação em cadeia de Polimerase (PCR), utilizando 
primers P1 (5'- CATGCCCATAGTAGGAC-3'), P2(5'- CCATGTGCCATGTACAG-3'). 
No teste sorológico as amostras analisadas, 33,3% (4/12) foram positivas na sorologia 
demonstrando uma alta frequência de anticorpos contra BVDV mantendo o vírus na 
população nos rebanhos bubalinos maranhenses.  
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Figura 1. Coleta e manipulação das amostras. A. Peça de um útero bubalino 
evidenciando os dois ovários (seta preta) e oviduto (seta branca). B. Aspiração 
do líquido folicular.  

 

A prevalência da infecção nos rebanhos é alta, entretanto, a incidência da doença das 
mucosas é baixa, pois os anticorpos geralmente não são detectáveis no soro da maioria dos 
bovinos e bubalinos. Os 29 pools das amostras de líquido folicular e células epiteliais de 
oviduto bubalino colhidas de búfalas de abatedouro, quando submetidas à reação da PCR, 
para a detecção da região 5’ UTR do genoma do vírus não foram capazes de amplificar o 
fragmento de 290pb (figura 2). A análise, quando realizada pela detecção direta do 
genoma viral em amostras biológicas, pode descartar frequentes resultados falso-negativos 
em cultivo celular gerado por condições impróprias de colheita, transporte e 
armazenamento das amostras (TAKIUCHI ET AL., 2005). Com a realização deste estudo 
foi possível conhecer a situação sorológica das fêmeas bubalinas abatidas em matadouros-
frigoríficos no município de São Luís – MA, bem como identificar o BVDV nas amostras 
nas amostras coletadas, além de disponibilizar informações científicas de relevância em 
Doenças Infecciosas e Reprodução Animal sobre os aspectos sorológico e molecular desta 
virose em bubalinos do Estado do Maranhão. 

 

Figura 2. Análise por eletroforese em gel de agarose a 1% com brometo de etídeo, dos 
produtos amplificados (290 pb) pela técnica da PCR para a região 5’-UTR do vírus da 
diarréia viral bovina (BVDV) em polls de líquido folicular e células epiteliais de oviduto 
bubalino  e 33 – marcador de peso molecular de 100Kb, 32 – controle positivo, 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 – amostras 
negativas para o teste. 
 
Palavras-Chave: Búfalas, PCR, BVDV. 
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A miticultura é uma das atividades mais próspera em diversas regiões do mundo, incluindo 
o Brasil. Os mitilídeos representam uma importante fonte de alimento e potencial fonte de 
proteína, destacando-se o sururu (Mytella falcata). Este molusco bivalve é encontrado em 
bosques de manguezal, enterrados, preferencialmente, nos sedimentos argilosos das costas 
marítimas e por serem organismos filtradores e concentrarem em seus tecidos poluentes 
presentes na água onde vivem, são utilizados mundialmente como bioindicadores de 
poluição aquática por metais pesados e por micro-organismos patogênicos (MUEDAS & 
MOREIRA, 2000). No litoral maranhense encontra-se uma grande quantidade de “sururu”, 
mas, suas capturas são realizadas de forma artesanal sendo o produto distribuído no 
mercado consumidor. O “sururu” e os mariscos em geral, são susceptíveis à ação de micro-
organismos deteriorantes ou patogênicos devido as suas características naturais de 
composição e habitat (NASCIMENTO et al., 1999). Podem também ser contaminados 
durante sua comercialização por diferentes condições inadequadas de higiene aos quais são 
expostos, comprometendo a assim a qualidade do produto (Jay 1994). Considerando a 
escassa literatura científica sobre a qualidade sensorial, química e higiênico-sanitária do 
sururu (Mytella falcata) comercializado nas principais feiras e mercados da cidade São 
Luís - MA é que se propôs este trabalho. Foram colhidas assepticamente, no período de 
janeiro a outubro de 2013, 40 amostras de sururu as quais foram acondicionadas em caixas 
isotérmicas e transportadas para o Laboratório de Microbiologia de Alimentos e Água da 
Universidade Estadual do Maranhão–UEMA, onde foram realizadas as análises 
microbiológicas e para o Laboratório de Bromatologia da Universidade Estadual do 
Maranhão, onde foram realizadas as análises químicas. Também foi aplicado um 
questionário Check List.  As amostras de sururu analisadas apresentaram contaminação por 
Coliformes a 35°C, C. a 45°C (Tabela 1) e Aeromonas spp em 30 (75%) (Gráfico 1) das 
amostras. Não houve contaminação por Staphylococcus coagulase positiva nem por 
Salmonella spp. Quanto aos parâmetros de BVT e TMA, a maioria das amostras 
apresentaram fora dos padrões vigentes. O questionário evidenciou condições inadequadas 
de comercialização. 
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Tabela 1. Resultados do Número Mais Provável (NMP/g) de Coliformes a 35°C e C. a 
45°C, das 40 amostras analisadas de sururu (Mytella falcata) em feiras e mercados da 
cidade de São Luís – MA, 2013.  

 
FEIRA 

 

 
AMOSTRA 

Coliformes a 35oC 
(NMP/g) 

Coliformes a 45°C 
(NMP/g) 

 
 
 
 

A 

 
A1 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 

 
>1100 

210 
>1100 

210 
460 

1100 

 
7,2 
15 

120 
120 
36 
9,2 

 
 
 

B 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 

D 
 
 
 
 
 

 
E 

 
B1 
B2 
B3 
B4 
B5 
B6 

 
C1 
C2 
C3 
C4 
C5 
C6 

 
D1 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 

 
E1 
E2 
E3 
E4 

 

 
>1100 
>1100 
>1100 
>1100 
>1100 
>1100 

 
>1100 
>1100 
>1100 
>1100 
>1100 
>1100 

 
>1100 
>1100 

35 
290 

>1100 
32,5 

 
120 
120 
36 
9,2 

 

 
>1100 
>1100 

35 
290 

>1100 
32,5 

 
7,2 
15 

120 
120 
36 
9,2 

 
210 
460 

1100 
120 
36 
9,2 

 
35 
36 
36 
9,2 

 
 

MERCADOS 
 

AMOSTRA 
Coliformes a  

35o C (NMP/g) 
Coliformes a 45° (NMP/g) 

 
 
 
 

F 
 
 
 
 
 
 
 

G 

 
 

F1 
F2 
F3 
F4 
F5 
F6 

 

 
 

1100 
1100 
290 

>1100 
1100 

>1100 

 
 

< 3 
< 3 
< 3 
290 
12,6 
9,2 

G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
G6 

32,5 
1100 
290 
15 
11 

210 

< 3 
< 3 
< 3 
< 3 
290 
12,6 
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Os primeiros relatos sobre a presença de células endócrinas no sistema digestório foram de 
HEIDENHAIN (1870), porém FEYTER (1938) foi o primeiro pesquisador a reconhecer o 
intestino e o pâncreas como os principais órgãos onde se localizam as células do sistema 
endócrino, o qual ele denominou de sistema endócrino difuso. Esse sistema foi assim 
denominado porque as células não constituem um órgão específico, e se encontram 
dispersas por vários órgãos, dentre eles, órgãos do sistema nervoso, digestório, respiratório 
e urogenital. Células endócrinas do tipo argirófilas e argentafins foram identificadas no 
epitélio de revestimento da mucosa do intestino grosso de K. scorpioides. As células que 
atingem a luz do órgão com seus processos citoplasmáticos denominados “tipo aberto”, e 
as de localização próxima a membrana basal “tipo fechado” (PEREIRA, 2000). Sendo 
assim, com a finalidade de preencher a lacuna proporcionada pela escassez de dados 
biológicos e morfológicos sobre muçuã, objetivou-se com a presente pesquisa identificar, 
mediante a utilização de imunohistoquímica o peptídeo glucagon no intestino grosso dessa 
espécie de réptil. O objetivo do presente trabalho foi identificar glucagon em células 
endócrinas do intestino grosso do muçuã Kinosternon scorpioides (Kinosternidae). Na 
presente pesquisa foram utilizados fragmentos de intestino grosso de 06 exemplares 
adultos (três machos e três fêmeas) de K. scorpioides incluídos em blocos com parafina. O 
material utilizado é decorrente de outros projetos de pesquisa desenvolvidos por Pereira 
(2000), sob licença do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA/MA), processo No 001860/97- 44 
licença No 001 e processo No 02012.0011860/97- 44, licença No 003/98. Cortes semi-
seriados de quatro μm de espessura foram obtidos em micrótomo rotativo, distendidos em 
banho-maria histológico, e fixados em lâminas histológicas previamente tratadas. Do 
segmento do intestino grosso foram preparadas cerca de 10 lâminas contendo pelo menos 
dois cortes em cada uma, a fim de serem submetidas à técnica de coloração. Os cortes dos 
segmentos de intestino grosso foram submetidos à técnica da Estreptoavidina peroxidase 
para detecção de antígenos de glucagon presente no epitélio de revestimento. Na 
sequência, as lâminas, contendo os cortes de tecidos parafinados, foram desparafinados em 
xilol por 20 minutos, hidratados em soluções decrescentes de alcoóis e submetidos a um 
banho em PBS. Posteriormente, fez-se o bloqueio da peroxidase endógena adicionando-se 
ao banho de PBS o peróxido de hidrogênio por 30 minutos à temperatura ambiente. As 
lâminas foram, então, cobertas com solução de bloqueio de sítios de ligações inespecíficas 
e incubadas em câmara úmida por 30 minutos à temperatura ambiente. Logo após, o 
anticorpo primário foi adicionado em quantidade suficiente para recobrir os fragmentos, 
sendo as lâminas incubadas por 18 a 24 horas em câmara úmida a 4ºC. A seguir, foi 
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adicionado o anticorpo secundário biotinilado e as lâminas foram novamente incubadas em 
câmara úmida por 30 minutos à temperatura ambiente. Adicionou-se, então, o complexo 
estreptoavidina peroxidase seguido de incubação por 30 minutos em câmara úmida à 
temperatura ambiente. A reação foi revelada utilizando-se solução de Diaminobenzidina 
(DAB) a 0,024% em PBS acrescida de solução de peróxido de hidrogênio 40 volumes a 
0,16% em PBS, por cinco minutos à temperatura ambiente. Posteriormente, foi feita a 
lavagem das lâminas em água corrente e contra-coloração com Hematoxilina de Harris. As 
lâminas foram então desidratadas em alcoóis crescentes, diafanizadas em xilol, e montadas 
com bálsamo sintético. Células imunorreativas à glucagon foram identificadas no epitélio 
de revestimento do intestino grosso do K. scorpioides. Tais células endócrinas foram 
classificadas como do “tipo aberta” e “tipo fechada”, conforme a proximidade com a luz 
do órgão (Figura1). Os resultados observados nesta pesquisa em K. scorpioides são 
semelhantes àqueles descritos no homem  (SEKIZUKA et al., 1975). São poucos os 
trabalhos que relatam a presença de células imunorreativas à glucagon na mucosa do 
intestino grosso de anfíbios (ZHENG et al., 1990), no Bufo bufo gargarizans, (KU et al., 
2000) na Bombina orientalis e (KU et al., 2003) na Rana rugosa. Em répteis (PEREZ-
TOMAS et al.,1989), observaram no Testudo graeca, (ARENA et al.,1990) em Egernia 
kingii, (KU et al., 2001) no Trachemys scripta elegans, (LEE & KU., 2004) no 
Takydromus wolteri Fischer, (TERAKÇI et al., 2005) em Mauremys caspica caspica e 
(TRANDABURU & TRANDABURU, 2007) em Emys orbicularis e Natrix natrix. 
PEREIRA (2010) identificou células imunorreativas à glucagon nas regiões do esôfago, 
estomago e intestino delgado mais precisamente no duodeno de K. scorpioides. A análise 
dos resultados do presente trabalho permitiu concluir que: Confirmou-se a presença de 
células imunorreativas à glucagon no intestino grosso do muçuã, e que as células 
imunorreativas à glucagon são restritas ao epitélio de revestimento da mucosa do intestino 
grosso.  
 

 
 
Palavras chave: Imunohistoquímica; Glucagon; Intestino Grosso.   
 
 
 
 

 

Figura 1 - Fotomicrografia com células imunorreativas à glucagon (setas) no 
epitélio de revestimento da mucosa do intestino grosso de K. scorpioides,    
estreptoavidina – peroxidase; (Barra = 25µm). 
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O plasma seminal é um fluido com papel essencial para as funções espermáticas in vivo, 
desde a ejaculação até a fecundação (Krauset al., 2005). Durante o transporte através do 
epidídimo e na ejaculação, os espermatozoides adquirem várias proteínas oriundas do 
fluido epididimário e das secreções das glândulas sexuais acessórias, além de terem 
contato também com hormônios produzidos nos testículos (Yanagimachi, 1994), os quais 
se tornam essenciais na manutenção da qualidade espermática (Krauset al., 2005).Dentre 
os hormônios presentes neste meio, destaca-se a insulina, por apresentar papel primordial 
na estrutura e motilidade espermática, favorecendo a fecundação (Ahimaet al., 2000; Tena-
Sempere e Barreiro, 2002). Segundo van Tilburg et al. (2008),  a insulina atua como fator 
de preservação do estado não capacitado, podendo, desta forma, ser ponto crucial da 
preservação espermática quando se utiliza processos criogênicos.Indicando, desta maneira, 
que o acréscimo de insulina em meios diluidores para congelação melhore a condição 
metabólica e estrutural da célula espermática após o processo criogênico.O experimento foi 
realizado no Haras São Luís no município de São Luís/MA, utilizaram-se três garanhões da 
raça Quarto de Milha selecionados como aptos a reprodução. As coletas de sêmen foram 
realizadas por meio de vagina artificial, utilizando fêmea em estro como manequim. As 
avaliações espermáticas foram feitas segundo os procedimentos do Manual para Exame 
Andrológico e Avaliação de Sêmen Animal do Colégio Brasileiro de Reprodução Animal 
(1998).O diluidor utilizado para a congelação do sêmen foi o Lactose-Gema (NAGASE). 
Como diferencial, utilizaram-se dois tipos de gema de ovo, galinha e pata, sendo 
adicionados de dois tipos de insulina, Regular e NPH. G1: Controle 0 de insulina em Gema 
de ovo de Galinha;G2: NPH 500 µUI/mL em Gema de ovo de Galinha;G3: Regular 500 
µUI/mL em Gema de ovo de Galinha;G4: Controle 0 de insulina em Gema de ovo de 
Pata;G5: NPH 500 µUI/mL em Gema de ovo de Pata;G6: Regular 500 µUI/mL em Gema 
de ovo de Pata.Neste experimento foi criopreservado apenas um ejaculado por garanhão, e 
apenas o ejaculado que apresentou motilidade igual ou superior a 65% de motilidade total e 
vigor mínimo de 4 (escala de 1-5), desta forma minimizando-se a influência do ejaculado, 
blocando o efeito do garanhão.Todos os animais passaram pelo teste de termo resistência 
rápido (TTR) e teste hiposmótico. O TTR foi realizado por meio da manutenção de uma 
alíquota seminal mantida em banho-maria a 45 oC por 30 minutos, sendo a motilidade 
espermática avaliada a cada 10 minutos a partir do momento 0. Para o teste hiposmótico 
utilizou-se uma alíquota de 100 microlitos de sêmen em 200 microlitros de solução 
contendo água destilada 0mOsmol/mL, mantida em banho-maria a 37 oC por cinco 
minutos. O sêmen também foi avaliado pelo método azul tripan/giemsa adaptado de 
Feliciano Silva (1998) para avaliação do acrossoma. Para tal, o giemsa comercial, na 
concentração de 0,8 % foi diluído em água destilada a 0,3%, para ser utilizado diretamente 
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sobre esfregaço na lâmina, após incubação com o azul de tripan, deixando por um período 
de 360 minutos. O azul de tripan utilizado foi na concentração de 0,2 %, e incubado em 
banho maria por 10 minutos na razão de 1:1, 200 µL de sêmen em 200 µL de solução.A 
motilidade e o vigor espermático não foram afetados pelos tratamentos, tipo de insulina ou 
tipo de gema de ovo utilizados (p>0,05) (Tabela 1). Contudo, adição de 100UI teve efeito 
sobre a motilidade final dentro do TTR (p<0,05), demonstrando que a adição de insulina 
em alta concentração pode diminuir a taxa de fertilidade por potencializar o gasto de 
energia pela célula espermática. 
 
Tabela 1: Efeito da adição de insulina e do tipo de gema de ovo no meio extensor sobre a 

motilidade espermática. 

Tratamentos 
Momentos de avaliação TTR 

0 10 20 30 

Gema de Ovo de Galinha 

Controle 33,33±5,77 23,33±11,55 6,67±2,89 1,67±2,89 
Insulina 

NPH 36,67±5,77 26,67±5,77 11,67±7,64 5,00±5,00 
Insulina 

REGULAR 36,67±5,77 30,00±10,00 11,67±7,64 3,33±2,89 

Gema de Ovo de Galinha 

Controle 33,33±5,77 21,67±17,56 3,33±5,77 1,67±2,89 
Insulina 

NPH 36,67±15,28 13,33±11,55 5,00±5,00 1,67±2,89 
Insulina 

REGULAR 16,67±11,55 16,67±11,55 8,33±10,41 0,00±0,00 
Letras minúsculas diferentes na mesma coluna ou maiúsculas na mesma linha diferem pelo teste de Friedman 
(p<0,05). 
 
A capacidade autônoma do espermatozoide de liberar insulina sugere que ele, por meio de 
um circuito de alça curta autócrina, pode fornecer o recrutamento de substratos 
energéticos, de acordo com as suas necessidades metabólicas. Isso ocorre 
independentemente da regulação sistêmica e pode representar um mecanismo de proteção 
que preserva a capacidade de fecundação da célula espermática por eventuais efeitos 
nocivos produzidos pela longa restrição calórica ou por alterações que ocorrem na 
homeostase energética a nível sistêmico (Andò e Aquila, 2005). No entanto, segundo os 
dados aqui apresentados, a adição de insulina no meio de criopreservação pode ter 
favorecido o gasto energético e ter favorecido o seu desgaste prematuramente (Tabela).A 
insulina também interfere na condição estrutural da célula espermática. Resultados do 
exame realizado por microscopia eletrônica de transmissão em pacientes diabéticos 
demonstraram que estes apresentaram vários defeitos estruturais. Em particular, defeitos 
relacionados à imaturidade e apoptose foram reconhecidos, destacando-se as alterações no 
acrossoma, no núcleo, na mitocôndria e na membrana plasmática. Contudo, a adição de 
insulina não teve efeito sobre o estado da membrana plasmática (p>0,05) (Figura 1), apesar 
de apresentar uma tendência do contrário quanto a utilização da gema de ovo de galinha. 
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O corante azul de tripan/Giemsa não apresentou eficácia. O mesmo deverá ser padronizado 
para que se possa confirmar os relatos de van Tilburg et al. (2008) que afirma que a 
insulina atua como fator de preservação do estado não capacitado.A adição de insulina na 
concentração de 500 µUI/mL prejudica a viabilidade espermática ao longo do tempo não 
interferindo na membrana espermática. 
 
Palavras chave: espermatozoide, insulina, diluidores. 
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Figura 1: Porcentagem de células íntegras segundo o teste hiposmótico. (média±erro padrão). 
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A Baixada Maranhense é uma microrregião que se caracteriza por terras planas, que 
alagam durante o período chuvoso, criando um ecossistema semelhante ao do Pantanal 
Mato-grossense. Por esse motivo, é conhecida como Pantanal amazônico. Nesse contexto 
vive o cavalo Baixadeiro, um animal rústico e peculiar, que parece ter se adaptado muito 
bem as planícies alagadas, sendo considerado ótimo meio de transporte e ideal para a lida 
com gado. Objetivou-se com este trabalho determinar os valores globais da concentração 
sérica de cálcio, fósforo, magnésio, ferro, cloretos, potássio, lactato, colesterol total, 
triglicérides, proteína total, albuminas, globulinas, bilirrubinas total, direta e indireta, uréia 
e creatinina, bem como a atividade sérica das enzimas aspartato aminotransferase (AST), 
alamino aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (ALP) e creatinocinase (CK) do 
grupamento racial cavalo baixadeiro clinicamente sadio, criado no Estado do Maranhão. 
Utilizou-se os resultados para realizar estudo comparativo entre o perfil bioquímico dos 
animais reagentes e não reagentes ao teste sorológico de Anemia Infecciosa Equina (AIE) 
e Mormo. Foram analisadas 238 amostras de sangue de equinos clinicamente sadios, 
machos e fêmeas com idade variando entre 2 e 15 anos, todos com características 
fenotípicas que os identificaram como cavalo baixadeiro, de acordo com as descrições de 
Serra, 2004, provenientes dos municípios de Anajatuba, Arari, Matinha, Pinheiro, São João 
Batista e Viana. As amostras foram colhidas mediante venopunção jugular em frasco sem 
anticoagulante para exames de AIE e Mormo e dosagens bioquímicas no soro sanguíneo. O 
diagnóstico sorológico de AIE foi realizado através da técnica de imunodifusão em gel de 
ágar (IDGA), e o de Mormo pela técnica de Fixação de Complemento. Em seguida foram 
selecionados aleatoriamente animais machos e fêmeas não reagentes aos testes de AIE e 
Mormo (Grupo 1) para obtenção dos valores de referência de parâmetros bioquímicos e 
animais machos e fêmeas reagentes para uma ou para as duas doenças (Grupo 2) para o 
estudo comparativo. Para as provas bioquímicas foram utilizados kits comerciais, sendo a 
leitura realizada em espectrofotômetro semiautomático. Os resultados foram submetidos a 
análise estatística pelo teste “t” de Student. Das 238 amostras, 83 (38,88%) foram 
reagentes para AIE e entre essas, duas também apresentaram anticorpos para Mormo, no 
teste de fixação de complemento. Os resultados obtidos para as dosagens bioquímicas, de 
acordo com os grupos experimentais, animais soronegativos para AIE e Mormo (Grupo 1) 
e animais soropositivos para AIE e Mormo (grupo 2), estão dispostos na tabela 1. Os 
animais do grupo 2 apresentaram maiores concentrações sérica de Magnésio, Ferro, 
Cloreto e Uréia, bem como atividade enzimática de AST e CK.  Por outro lado a 
concentração de triglicérides foi maior no grupo 1. Mesmo não havendo diferença entre os 
grupos 1 e 2 quanto a concentração de proteínas totais, notou-se que a albumina estava em 
maior concentração nos animais soronegativos e a globulina maior em animais 
soropositivos.  
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Tendo em vista que a análise de proteínas totais não faz distinção entre as frações 
protéicas, o aumento de globulinas pode mascarar a deficiência de albumina, a qual em 
animais sadios apresenta maior concentração sérica, sendo responsável principalmente pela 
regulação da pressão osmótica, enquanto que as globulinas são produzidas em resposta a 
um estímulo antigênico (THRALL, 2006). Os animais soropositovos apresentaram maior 
concentração sérica de bilirrubinas totais, enquanto os soronegativos apresentaram maior 
concentração de bilirrubinas direta. O aumento de enzimas de importância para avaliação 
hepática e muscular, como a AST e CK, que mostraram maior atividade sérica nos animais 
soro reagentes, bem como o aumento de metabolitos renais, provavelmente são decorrentes 
da anemia causada pelo vírus da AIE, demonstram que embora essa enfermidade 
apresente-se assintomática, passando despercebida pelos criadores, ela causa danos 
progressivos aos órgãos vitais, reduzindo a expectativa e a qualidade de vida dos animais, 
fator que poderá ser limitante para a preservação desse grupamento racial. 
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Tabela 1 – Médias e intervalos de confiança (IC) da concentração sérica de Cálcio, 
Fósforo, Magnésio, Potássio, Ferro, Colesterol Total, Cloretos, Triglicérides, Sódio, 
Lactato, Uréia, Ceatinina, Proteínas Totais, Albumina, Globulina, Bilirrubinas, bem como 
da atividade sérica de ALT, AST, ALP e CK de equinos do grupamento baixadeiro 
conforme o grupo e t calculado. 
Parâmetro Grupo 1 Grupo 2 Teste “t” Média          IC Média          IC 
Cálcio mg/dL 11,98 11,31 - 12,57a 11,9 11,31 - 12,49a 0,102 
Fósforo mg/dL 1,12 1,06 - 1,17a 1,28 1,21 - 1,34a 0,49 
Magnésio mg/dL 6,66 6,32 - 6,49a 8,42 8,00 - 8,84b 4,47 
Potássio mEq/L 3,57 3,39 - 3,74a 3,77 3,59 - 3,95a 0,602 
Ferro mEq/L 93,47 88,79 - 98,14a 98,82 93,87 - 103,03b 4,83 
Colesterol Total mg/dL 96,61 91,77 - 101,44a 100,03 95,02 - 105,03a 0,81 
Cloretos mg/dL 108,44 103,01 - 113,86a 111,95 106,35 - 117,09 b 4,54 
Triglicérides mg/Dl 24,18 22,97 - 25,38a 22,28 21,16 - 23,39 b 7,033 
ALT UI/L 28,73 27,29 - 30,16a 31,04 29,48 - 32,59a 0,69 
AST UI/L 322,68 206,54 - 338,81a 323,98 307,78 - 340,17b 2,55 
Sódio mEq/L 130,12 123,61 - 136,62a 134,03 127,32 - 140,73a 0,082 
ALP UI/L 357,04 339,18 - 374,89a 339,63 322,64 - 356,61a 1,21 
Lactato mmol/L 11,02 10,64 - 11,76a 12,08 11,47 - 12,68a 0,346 
CK UI/L 405,06 385,32 - 425,88a 512,87 487,22 - 538,51b 7,47 
Uréia mg/dL 58,61 55,67 - 61,54a 64,86 61,61 - 68,1b 3,98 
Creatinina mg/dL 1,07 1,01 - 1,12a 1,22 1,15 - 1,28a 0,41 
Proteínas Totais g/dL 6,87 5,52 - 7,21a 6,85 6,5 ´- 7,19a 0,08 
Albuminas g/dL 2,41 2,28 - 2,53a 2,12 2,01- 2,22b 3,33 
Globulinas g/dL 5,06 5,32 - 5,88a 6,21 5,89 - 6,52b 4,91 
Bilirrubina Total mg/dL 0,66 0,62 - 0,69a 0,99 0,94 - 1,03b 3,11 
Bilirrubina Direta mg/dL 0,33 0,31 - 0,34a 0,33 0,31 - 0,34b 5,21 
Bilirrubina Indireta mg/dL 0,06 0,57 - 0,63a 0,06 0,57 - 0,63b 4,4 
Letras diferentes em cada linha indicam diferenças significativa (p < 0,05) pelo teste “t” de Student. 
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No intuito de elevar a eficiência econômica da pecuária nacional, tem-se procurado utilizar 
novas tecnologias para aumentar os ganhos genéticos dos rebanhos dentre elas temos a 
vitrificação de embriões bovinos, correspondendo a um processo termodinâmico que 
mantém o metabolismo celular em estado de quiescência tornando possível a conservação 
de tecidos por tempo indeterminado (GREEN, 2005), destaca-se por ser uma técnica de 
menor custo, porém hoje no Brasil a poucos estudos. Dessa forma o objetivo do trabalho 
foi avaliar a viabilidade de embriões bovinos produzidos in vitro e vitrificados na estação 
seca e chuvosa da cidade de São Luís – Maranhão. O experimento foi conduzido no 
Laboratório de Reprodução Animal – LABRA, da Universidade Estadual do Maranhão – 
UEMA, com as colheitas de oócitos aspirados de folículos ovarianos de fêmeas bovinas 
oriunda do abatedouro localizado no polo industrial da cidade de São Luís. Os embriões 
fornecidos para vitrificação foram obtidos a partir de oócitos aspirados in vitro de ovários 
trazidos de abatedouros, transportados em garrafa térmica contendo solução salina a 0,9 % 
na temperatura de 34º C ao laboratório de Reprodução animal da UEMA. Para a obtenção 
do embrião, os oócitos foram submetidos ao protocolo de maturação, fertilização e cultivo 
in vitro. Sendo que durante o processo de maturação in vitro, foram divididos os oócitos 
em grupos e estes foram suplementados com IGF- 1 e insulina, formando quatro grupos: 
Grupo controle, grupo IGF-1, grupo Insulina e grupo Insulina mais IGF-1. A partir da 
produção in vitro, os embriões foram vitrificados utilizando o Etilenoglicol (EG) e DMSO 
como crioprotetor. Os embriões foram colocados em gotas de 400 µL durante 45 segundos 
em solução contendo 400 mL do meio de manipulação de embriões (PBS + 10 % de SFB), 
50 mL de EG e 50 mL de DMSO. Passado o tempo de 45 segundos, mudou-se para uma 
gota de 400 µL durante 10 ou 20 segundos conforme o grupo estudado, contendo solução 
com 300 mL do meio de manipulação, 100 mL EG e 100 mL DMSO. O envase foi 
realizado em OPS (palhetas de 0,25 mL espichadas), contendo um embrião em cada 
recipiente. A etapa de descongelamento de embrião foi realizada no laboratório de 
Reprodução Animal da Universidade Estadual do Maranhão. Para o descongelamento os 
embriões foram expostos à temperatura ambiente por 4 segundos em seguida colocados em 
soluções de cultivo decrescentes acrescidos de sacarose (0,3 M; 0,15 M; 0,0 M) em gota de 
100 µL permanecendo cinco minutos em cada solução. Em seguida, as estruturas 
vitrificadas foram avaliadas morfologicamente, verificada a viabilidade foram colocadas 
em cultivo por cerca por 24 horas, onde observou – se a eclosão do embrião. Os resultados 
do presente estudo quanto à produção in vitro estão expostos na Tabela 1. Estes resultados 
corroboram com o encontrado por Herrler (1992); Bortolotto, et al (2001) e Moreira, 
(2002). Estes autores evidenciam que a adição de IGF-I e Insulina ao meio de maturação in 
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vitro aumentam o número de embriões que chegam ao estágio de blastocisto, como 
também acelera o desenvolvimento embrionário e a progressão da meiose representando 
um efeito positivo na clivagem embrionária, como podemos evidenciar no presente estudo, 
com o total de 137 blastocistos. A partir da produção de embriões, foram vitrificados 196 
embriões, classificados de acordo com a SBTE, em mórula, blastocisto inicial e blastocisto.  

Tabela 1. Embriões obtidos no D8 do cultivo in vitro adequados ao protocolo de 
vitrificação de acordo com o grupo experimental (controle, IGF-1, Insulina, IGF-1 + 
Insulina) em São Luís – MA 

 Mórula Blastocisto inicial Blastocisto 

Grupo controle 8  5 31 

IGF-1 14 9 29 

Insulina 4 6 45 

IGF-1 + Insulina  10 3 32 

Total  36 23 137 
 

Os embriões do presente estudo, não resistiram ao processo de vitrificação de embriões, 
após o descongelamento dos embriões, a taxa de eclosão foi de 0% constatando a resposta 
negativa frente ao protocolo que os embriões foram submetidos. Vajta et al (1998), afirma 
que na vitrificação a alta osmolaridade da solução de vitrificação faz com que a maior 
parte da água presente dentro das células embrionárias saia rapidamente, deixando-as 
suficientemente desidratas e permeáveis ao crioprotetor, suportando a imersão direta ao 
nitrogênio liquido. Acredita-se que os embriões do atual estudo não desidrataram 
suficientemente e que não houve a ideal penetração dos crioprotetores utilizados. Em 
contrapartida, outro fator a ser considerado foi a toxidade dos crioprotetores aos embriões, 
autores como Cesaro et al. (2007), afirmam que a associação de etilenoglicol (EG) e 
DMSO são toxicas a estruturas embrionárias e oocitárias, dessa forma novos estudos 
devem ser feitos a cerca da concentração ideal de EG associado a DMSO na produção de 
embriões in vitro. Quando o embrião é exposto a um crioprotetor que penetra na célula, ele 
inicialmente se retrai devido à perda de água causada pela hiperosmolaridade inicial do 
meio extracelular e também porque o embrião é muito mais permeável à saída da água do 
que à entrada do crioprotetor. A retração do embrião irá continuar até que o afluxo de água 
seja balanceado com o influxo de crioprotetor. O índice de entrada do crioprotetor irá 
depender do coeficiente de permeabilidade deste e da temperatura da solução. Ao mesmo 
tempo, a água entra novamente na célula e causa um aumento gradual de volume 
(SCHNEIDER & MAZUR, 1984). A vitrificação, utiliza-se altas concentrações de um ou 
mais crioprotetor (es) permeável(eis) para promover a desidratação das células 
embrionárias antes da congelação (etileno glicol, glicerol, DMSO, propanediol). A 
permeabilidade dos crioprotetores depende de muitos fatores como o tipo e a concentração 
do crioprotetor, a temperatura da solução, o tamanho das células e a duração do tempo de 
exposição (KAIDI et al., 2000; MASSIP, 2001). Especula-se que a quantidade de 
crioprotetores utilizada no atual estudo foi inferior não ocorrendo à penetração ideal nas 
células e dessa forma durante o processo de vitrificação ocorreu lesões nas membranas 
causando injurias nos embriões. Dessa forma, concluímos que com a adição de IGF-1 e 
Insulina ao meio de maturação a resposta ao processo de produção de embriões in vitro 
promoveu resultados significativos e positivos evidenciando um aumento na taxa de 
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blastocisto. Concluímos que são necessários novos estudos da melhor taxa de concentração 
de crioprotetores a ser utilizada no processo de vitrificação de embriões, para em seguida 
avaliar se a adição de IGF-1 e Insulina ao meio melhora a resposta pós – descongelamento.   

Palavras Chaves: Embriões, Vitrificação, Bovino.  
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Os problemas de dor na coluna (lombalgias) são frequentes em equinos utilizados como 
montaria durante exercícios. Além disso, alguns exercícios requerem muita flexibilidade da 
coluna desses animais, nos quais é muito limitada (Jeffcott e Dalin, 1980). As lesões 
podem afetar diferentes tecidos da coluna, como os tecidos muscular, ligamentoso, 
articulações intervertebrais e tecidos ósseos vertebrais (Henson et al., 2007), e dependendo 
da gravidade, podem inviabilizar o animal do propósito para o qual é criado. Por isso é de 
extrema importância o diagnóstico e o tratamento das lesões na coluna desses animais. 
Entretanto, devido à coluna dos equinos ter grandes e fortes massas musculares, a 
avaliação das estruturas recobertas por estas se torna difícil, sendo muitas vezes necessário, 
além do exame físico, exames especiais como a ultrassonografia e a termografia, entre 
outros, para um diagnóstico mais acurado das lesões. O presente estudo objetivou 
diagnosticar lesões na coluna torácica em equinos de policiamento montado, equoterapia, 
prova de tambor e hipismo clássico criados na ilha de São Luís, Maranhão, com queixa de 
sensibilidade na coluna. Foram realizados nos animais exames físico, termográfico e 
ultrassonográfico, conforme Fonseca (2005) e Fonseca (2006) a fim de caracterizar e 
classificar as lesões quanto à extensão e cronicidade das mesmas e correlacionar as lesões 
com a atividade equestre exercida pelos animais. Foram avaliados 14 equinos (Equus 
caballus) com queixa de dor na coluna toraco-lombar, sendo quatro de policiamento 
montado, três de equoterapia e três de hipismo clássico, que eram do Esquadrão de Polícia 
Montada (EPMont) da Polícia Militar do Maranhão, e quatro de prova de três tambores 
criados na Chácara Valente, em Paço do Lumiar, MA. Na inspeção do animal em estação 
verificou-se: atrofia muscular, cifose, lordose, fasciculação muscular e lesão por cela, e 
por palpação do dorso: assimetria bilateral, desalinhamento e dor na linha média, dor 
muscular e espasmo muscular. Os exames por imagem utilizados foram a termografia, que 
foi realizada antes do exame físico, e com o animal limpo e descansado em baia com 
ventilação natural a pelo menos seis horas antes do exame e contido em brete, utilizando-se 
termógrafo FLIR modelo E40 para ser avaliada a temperatura da superfície da coluna 
torácica do animal a fim de se diagnosticar termopontos quentes ou frios da coluna 
torácica, o que respectivamente sinalizaria processo agudo inflamatório e processo crônico 
com perda de circulação na área ou fibrose presente. As imagens termográficas dos 
animais foram realizadas pela vista caudal do animal (estando o termógrafo posicionado a 
1,5m de distância do equino e a uma altura de aproximadamente 1,0m acima do nível da 
garupa do mesmo, numa angulação de 45ᵒ, direcionando o foco para o dorso do eqüino) e 
pela vista lateral direita e esquerda, ao mesmo nível da coluna. A ultrassonografia da 
coluna torácica dos animais foi realizada conforme Fonseca (2005) e Fonseca (2008), 
sendo utilizado um ultrassom modelo D600VET – CHISON, com os transdutores 
multifrequênciais dos tipos microconvexo de 5,0 e 7,5 MHz e linear de 7,0 a 9.0 MHz, pela 
qual foram avaliados e classificados os ligamentos supraespinhoso e os músculos 
longuíssimo dorsalis e multífidos, que foram classificados quanto a ecogenicidade em: 
anecóico, hipoecóico, normoecóico e hiperecóico; a regularidade da superfície dorsal dos 
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processos espinhoso foi classificada em: regular, irregular, sem continuidade e presença 
de pontos hiperecóicos. No exame físico, quanto à inspeção, verificou-se que os equinos de 
policiamento montado foram os mais acometidos por lesões: um com atrofia muscular 
bilateral da nona (T9) a décima oitava (T18) vértebra torácica, e dois com lesão por cela, 
um ao nível da T8 e outro da T9. Um equino de equoterapia também apresentou lesão por 
cela ao nível de T8, também bilateralmente. Lordose, cifose e fasciculação muscular não 
foram observadas em nenhum grupo (Tabela 1). Também no exame físico, se verificou 
quanto à palpação que os equinos de policiamento montado foram os mais acometidos por 
lesões, estando dois animais com desalinhamento longitudinal no dorso, um em T8 e outro 
animal em T18. Dor muscular foi verificada em dois animais desse grupo, em um, situada 
ao nível de T9, enquanto que no outro a dor se estendia da T10 até a T18. Uma equino de 
prova de três tambores apresentou dor muscular da T12 a T18 em ambos os lados do dorso, 
e um de hipismo clássico da T14 a T18, também bilateral. Assimetria muscular, dor na 
linha média e espasmo muscular não foram observados em nenhum animal nos grupos 
(Tabela 1).     

 
 
No exame de termografia, termoponto “frio” (sinalizando processo crônico com fibrose) da 
lesão muscular foi observado na coluna do equino de policiamento que apresentou lesão 
por cela na T8. Neste equino, este termoponto frio constatadoabaixo do tecido cutâneo que 
sinalizava um termoponto “quente” sobreposto, devido a ferida provocada por cela. No 
outro animal de policiamento e num de equoterapia que também apresentaram lesão por 
cela, apenas foi observado termoponto quente a nível destas lesões. Nas demais regiões da 
coluna desses animais, assim como nos outros equinos avaliados no estudo não foram 
encontradas áreas da coluna torácica em que os termopontos sugestivos de presença de 
lesão através da termografia. No exame de ultrassonografia foi constatada área hipoecóica 
do ligamento supraespinhoso da T13 a T14 num animal de policiamento, e sobre T15 num 
de prova de três tambores. Área hiperecóica contínua nesse ligamento ocorreu noutro 
equino de policiamento, da T15 a T16, e noutro de três tambores, da T10 a T11 (Tabela 2). 
Foi diagnosticada uma área hipoecóica no músculo Longuíssimo dorsalis apenas num 
equino de equoterapia, da T10 a T18. No músculo multífidus não foi verificada lesão em 
nenhum animal dos grupos estudados. Irregularidades na superfície dorsal do processo 
espinhoso foram verificadas em quatro equinos de policiamento (em dois da T9 a T18; em 
um da T9 a T17; e em um da T9 a T18); em três de equoterapia, sendo que em dois ocorreu 

 
Tabela 1. Quantidade e local de lesão na coluna torácica de equinos de policiamento, 
equoterapia, três tambores e hipismo diagnosticadas no exame físico   

Estrutura examinada 
      

Atividade 
Policiamento  

(n = 4) 
Equoterapia 

(n = 3) 
Três tambores                     

(n = 4) 
Hipismo  
(n = 3) 

Aspecto do dorso 
Atrofia muscular 1* (T9+ a T18)B 0 0 0 
Lordose  0 0 0 0 
Cifose 0 0 0 0 
Fasciculação muscular 0 0 0 0 
Lesão por cela 2 (T8; T9)B 1 (T8)B 0 0 
 
Palpação do dorso 
Assimetria bilateral 0 0 0 0 
Desalinhamento  2 (T8; T18) 0 0 0 
Dor na linha média 0 0 0 0 
Dor muscular 
 

2 (T9; T10 a 
T18)B 

1 (T8) 
 

1 (T12 a T18)B 
 

1 (T14 a T18)B 
 

Espasmo muscular 0 0 0 0 
n = número de animais com queixa de sensibilidade no dorso; * = quantidade de animal com alteração; + = número da 
vértebra torácica (T) de referência para uma lesão encontrada; B = lesão no dorso, situada bilateralmente a vértebra  
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na T16, T17 e T18, e em um na T13, T15, T18; apenas em um equino de três tambores, na 
T14 e T16 do mesmo; e em três equinos de hipismo (um na T8, um na T15 e um na T16 
(Tabela 2). Um pequeno fragmento ósseo foi observado na T16 de um equino de 
equoterapia (Tabela 2).  
 

 
 
Conclui-se que em todos os grupos foi diagnosticada alguma alteração na coluna torácica 
dos animais, sendo mais diversificadas e mais frequentes nos equinos de policiamento 
montado e menos nos de hipismo, avaliados em conjunto, ou seja, no exame físico, 
termográfico e ultrassonográfico. A presença de dor muscular esteve presente em pelo 
menos um animal de cada grupo sendo o segundo parâmetro mais frequente, já que a lesão 
mais frequente nos grupos em geral foi a irregularidade da superfície dorsal do processo 
espinhoso, diagnosticada na ultrassonografia.     
 
Palavras-Chave: coluna, torácica, equinos, lesões.  
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Tabela 2. Quantidade e sítio de lesão na coluna torácica de equinos de policiamento, 
equoterapia, três tambores e hipismo diagnosticadas no exame de ultrassonografia  

Estrutura examinada Atividade 
Policiamento  

(n=4) 
Equoterapia 

(n=3) 
Três tambores                     

(n=4) 
Hipismo  

(n=3) 
Ligamento supraespinhoso 
Anecóico 0 0 0 0 
Hipoecóico  1* (T13+; T14) 0 1 (T15) 0 
Normoecóico (padrão) 0 0 0 0 
Hiperecóico 1 (T15 a T16) 0 1 (T10 a T11) 0 
 
Músculo Longuíssimo 
dorsalis      
Anecóico 0 0 0 0 
Hipoecóico  0 1 (T10 a T18)D  0 0 
Normoecóico (padrão) tda tda tda tda 
Hiperecóico 0 0 0 0 
 
Superfície dorsal do processo espinhoso 
Regular tda tda tda tda 
Irregular 
 
 

4 [2 (T9 a T18); 
  1 (T9 a T17); 
  1 (T9 a T18)] 

3 [2 (T16 a T18); 
1 (T13, T15,T18)] 

 

1 (T14 a T16) 
 
 

3 [1(T8); 1(T15);                   
1(T16)] 

 
Sem continuidade (padrão) tda tda tda tda 
Fragmento ósseo 0 1 (T16) 0 0 

n - número de animais com queixa de sensibilidade no dorso; * - quantidade de um tipo de lesão; + - número da 
vértebra torácica (T) de referência para uma lesão encontrada; D - lesão no dorso, situada à direita da vértebra; tda = 
todos os demais sítios avaliados 
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O eletrocardiograma (ECG) é o registro de campos elétricos gerados pelo coração a partir 
da superfície corpórea (GIFFONI & TORRES, 2010), sendo de suma importância para o 
diagnóstico de alterações cardiovasculares. Uma destas alterações são as arritmias, que são 
desordens na geração do impulso cardíaco, de sua condução, ou de ambos (ROSA et al, 
2008). Em pacientes humanos Perez & Sá (2004) afirmaram que pacientes com síndrome 
do QT longo eram os mais acometidos. Diniz et al. (2012) estudando a morfometria 
cardiovascular em cutias relataram diferenças entre machos e fêmeas quanto a duração dos 
intervalos QT, sugerindo assim uma tendência de desenvolver-se arritmias mais facilmente 
em fêmeas, que porsua vez apresentaram o intervalo QT mais longo, levando a um 
questionamento a cerca de outras espécies. Em medicina veterinária poucos são os 
trabalhos que exploram esta, e a medida que temos esta informação podemos antever a 
ocorrência de arritmias em anestesias dado que alguns fármacos anestésicos sensibilizam o 
miocárdio á ação das catecolaminas. Animais de laboratório passam por uma seleção antes 
de serem utilizados em estudos e um dos parâmetros a serem analisados são seu status 
cardiológico, e para tanto necessita-se ter informações a respeito dos parâmetros 
fisiológicos normais. Logo objetiva-se estabelecer parâmetros cardiovasculares em coelhos 
não anestesiados, dado que existem poucos estudos sobre esses parâmetros em animais de 
laboratório, e verificar se há diferença entre os intervalos QT entre coelhos machos e 
fêmeas. Foram utilizados 38 coelhos adultos (20 fêmeas e 18 machos) com idade máxima 
de 1 ano e peso entre 2 e 4 kilos, submetidos à eletrocardiografia computadorizada. Foram 
registrados as derivações I, II, III, aVR, aVL e aVF. Os traçados do ECG foram registrados 
na velocidade de 25 mm/s em sensibilidade de 1mV=1cm e a leitura foi feita conforme 
descrição dos mesmos autores (WOLF et al. 2000). Foram avaliados a frequência cardíaca 
(FC), amplitude e duração do complexo QRS, ondas P, R e T, intervalos QT e segmento 
ST. Nas derivações pré-cordiais foram avaliadas as amplitudes de R, S e T. Após análise 
das variáveis eletrocardiográficas e principalmente da duração do intervalo QT, os animais 
foram divididos em 2 grupos de animais, sendo o grupo 1(G1) os de maiores valores de 
duração do intervalo QT e o grupo 2 (G2) os de menores valores. Nesta fase foram 
comparadas também, as diferenças entre as durações de intervalos QT, de machos e 
fêmeas, observando se estes animais formariam grupos distintos. Foram por fim 
determinandos os parâmetros cardiográficos de coelhos (Tabela 1). Os dados foram 
analisados por meio do Teste T para amostras não pareadas com nível de significância 
estipulado em 5%. As amostras apresentaram normalidade (teste de Cramer – von Mises, 
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W=0,05, P>0,25) e homocedasticidade (Brown and Forsythe, F= 5,15, P>0,15). 
Observando-se a tabela 1, pode-se perceber que a duração (PmS) e amplitude da onda P 
(PmV) , não diferiram (p>0,05)  entre machos e fêmeas, bem como a duração da onda R 
(PR), amplitude da onda Q, duração do intervalo QT e frequência cardíaca (FC). Porém os 
valores encontrados para a amplitude da onda R e da duração do complexo QRS diferiram 
(p<0,05) entre os machos e fêmeas utilizados no projeto, onde as fêmeas apresentaram a 
duração da onda R e o complexo QRS consideravelmente mais elevados em relação aos 
machos. O intervalo QT provou não ser consideravelmente diferente entre machos e 
fêmeas (Tabela1). Dado que animais de laboratório necessitam ser selecionados para 
serem usados em experimentos, estes necessitam estar com sua fisiologia em 
funcionamento dentro da normalidade. A sanidade cardiológica é uma delas, além de ser 
de suma importância conhecer os parâmetros eletrocardiográficos desses animais para 
poder concluir anormalidades, como cita Pezolato (2012). Estudo realizado por Lord 
(2010) também com a realização de eletrocardiografia computadorizada em coelhos 
corroborou em todos os parâmetros com o presente trabalho. O estudo realizado por Diniz 
et. al. (2012) determinou os parâmetros eletrocardiográficos de Cutias (Dasyprocta 
prymnolopha) e concluiu que entre machos e fêmeas houve uma diferença em relação ao 
intervalo PR, complexo QRS e intervalo QT; onde o presente estudo corroborou com o 
supracitado em relação ao complexo QRS que também foi diferente entre machos e 
fêmeas, porém discordando no que tange aos demais, obtendo diferença novamente 
somente em relação á amplitude da onda R, mas ainda assim na análise multivariada esses 
parâmetros não foram fortemente capaz de dividir grupos, sendo também o intervalo QT 
semelhante em ambos os gêneros. 
 

 
 
Palavras- chave: Eletrocardiograma. Intervalo QT. Coelhos. 
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Tabela 1: Análise das variáveis: duração da onda P (PmS), a duração do intervalo PR (PR), 
amplitude da onde P (PmV), amplitude da onda R (R), duração do complexo QRS (QRS), 
amplitude da onda Q (Q), duração do intervalo QT (QT) e frequência cardíaca (FC) em 
coelhos machos e fêmeas não anestesiados. 

Grupo 
Variáveis 

PmS PR PmV R QRS QT Q FC 
Fêmeas Média 40,32ª 66,72ª 0,04ª 0,22ª 45,36ª 138,08ª -0,04ª 222ª 

 Dp ±7,9 ±8,84 ±0,03 ±0,08 ±7,22 ±19,65 ±0,05 ±25 

Machos Média 36,44ª 63,96ª 0,04ª 0,16ᵇ  39,44
ᵇ  133,3ª -0,07ª 227ª 

 Dp ±12,56 ±17,29 ±0,03 ±0,12 ±7,41 ±15,24 ±0,07 ±45 
Média Geral 

± Dp 
38,31 

±10,68 
65,28 

±13,83 
0,04 

±0,03 - - 135,6 
±17,49 

-0,05 
±0,06 

224,55 
±35,83 

*Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem pelo teste T a 5% de significância. Teste de 
normalidade Cramer- Von Mises: W=0,05, p> 0,25. Dp= desvio padrão.  
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A leishmaniose visceral canina (LVC) é uma zoonose com ampla distribuição, com 
aspectos geográficos, climáticos e sociais diferenciados, está presente nos países da 
América Central e do Sul, incluindo o Brasil. Objetivou-se com este trabalho verificar o 
efeito do extrato de noni (Morindacitrifolia) nos aspectos clínicos, hematológicos e 
bioquímicos de cães portadores de leishmaniose causada por Leishmaniachagasi. Foram 
utilizados na pesquisa nove cães adultos de ambos os sexos, naturalmente infectados com 
Leishmania chagasi. Os animais foram selecionados através de triagem sorológica de Elisa 
e RIFI.  Os cães foram tratados com cápsulas contendo o extrato seco da Morindacitrifolia 
(noni) na dose de 500 mg/dia para cada animal, por um período de 150 dias. Os animais 
foram avaliados clinicamente antes e durante o tratamento. Foi possível observar que não 
houve remissão dos sinais clínicos nos primeiros 45 dias de tratamento. Contudo, a partir 
dos 60 dias até o término do tratamento, pode-se constatar redução dos sinais clínicos em 
67% dos animais estudados, com destaque para a melhoria das alterações dermatológicas, 
redução do tamanho dos linfonodos e ganho de peso. Nos dias 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120 e 
150de tratamento, os animais foram submetidos à coleta de sangue para a realização das 
análises hematológicas e bioquímicas. Apesar de alguns animais terem apresentado 
reduções nos valores de eritrograma, no final do tratamento e de C.H.G.M, em todos os 
momentos do tratamento, estes mantiveram-se sempre dentro dos intervalos de 
normalidade.Desta forma é possível inferir, com bases nos dados laboratoriais e clínicos, 
ausência de anemia nos animais estudados.Houve diferença estatística significativa 
(P<0,05) ao longo do tratamento para as variáveis VGM e plaquetas. Para o VGM, pode-se 
perceber uma redução nas médias     nos dias 15, 30 e 90. Já, para a PQ observou-se um 
aumento nas médias, desta variável nos dias 45, 60 e 120 e redução no final do tratamento. 
No presente estudo, o valor médiode contagem de plaquetas para os cães reagentes está no 
limite mínimo de normalidade, embora 44% destes cães tenham apresentado 
trombocitopenia. Os valores referentes à proteína plasmática revelaram médias acima dos 
limites de referência. Esses dados observados em todos os cães ao longo do tratamento 
evidenciam a presença de hiperproteinemia e corrobora com o resultado de outras 
pesquisas (THOMSON, 1990; BUSH, 2004; MEDEIROS et al., 2008). Na leishmaniose 
visceral canina, a hiperproteinemia decorre da ativação policlonal de linfócitos B e 
consequente aumento na produção de anticorpos (γ globulina), o que eleva a proteína 
plasmática a valores que podem exceder 10 g/dL (FELDMAN et al., 2000).Com relação ao 
leucograma, os valores médios estão dentro da normalidade para a espécie canina.  Na 
análise bioquímica se observou As médias das concentrações séricas de uréia, creatinina e 
GGT encontram-se na faixa de normalidade. Os valores normais de ureia e creatinina 
indicam que não houve alteração renal. Em estudo Slappendel e Ferrer (1998) observaram 
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que houve aumento da concentração sérica de uréia em 45% dos cães e hipercreatinemia 
em 38% dos animais. A análise estatística indicou que houve diferença significativa nos 
valores de TGO, TGP e fosfatase alcalina (P<0.05) durante o tratamento. Os valores de 
TGO e TGP sofreram uma variação nos dia 60 e 90 de tratamento, apresentando valores 
acima dos normais, porém nos dias seguintes de tratamento normalizaram-se novamente. O 
mesmo aconteceu com a fosfatase alcalina havendo um aumento no dia 60 e voltando a se 
normalizar nos dias seguintes.  Oscilações relacionadas aos níveis de constituintes séricos 
em cães com leishmaniose visceral foram registrados por Medwayet al. (1973) e 
Tryphonas et al. (1977). Para estes pesquisadores estes parâmetros devem ser consideradas 
quando se estudam as infecções experimentais e crônicas por Leishmania. Considerando a 
interpretação dos aspectos clínicos para a Leishmaniachagasi permitiram concluir que o 
noni provocou uma melhora em alguns sinais clínicos, com destaque para as alterações 
dermatológicas, observado em 67% dos animais avaliados. Não foram observadas grandes 
alterações e nem evolução nos parâmetros hematológicos e bioquímicos. Entretanto, não 
foi constatado efeitos hepatotóxicos ou nefrotóxicos deste fitoterápico nos animais 
tratados.De cada animal foi feito biópsia de pele.As principais lesões encontradas foi uma 
discreta reação inflamatória do tipo mononuclear (Figura 1) em 88,8% dos animais em um 
animal que não apresentou remissão dos sinais clínicos observou-se reação inflamatória 
intensa (Figura 2). Não foram observadas presença de amastigotas. 

 
 
Foi realizada técnica de Imunohistoquímica para marcação de formas amastigotas de 
Leishmania sp em material embebido em parafina.A análise imunohistoquímica revelou 
que nos animais tratados houve uma imunomarcação. 
 
Palavras-chave: Avaliação, Morindacitrifolia, LVC.  
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Figura 01: (A) Pele- discreta reação inflamatória Peri adnexial, onde se observam 
células mononucleares (seta). HE. 40x. (B) Pele - intensa reação inflamatória 
composta principalmente por mononucleares (seta). HE. 40x. 

A                                                          B 
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Os macacos-prego habitam praticamente todos os tipos de florestas neotropicais (Freese& 
Oppenheimer, 1981) ocupando também formações mais abertas de Cerrado e Caatinga. 
Sua área de vida varia entre 150 e 297 ha, no entanto, são observados em áreas de 12 a80 
ha (Bicca-Marques et al., 2006). São onívoros, cuja dieta é composta principalmente por 
frutos e insetos, mas que também pode incluir sementes, flores, brotos e pequenos 
vertebrados, tais como aves e seus ovos, pequenos mamíferos e lagartos (Robinson 
&Janson, 1987; Visalberghi& Anderson, 1999). Vivem em grupos sociais que variam em 
tamanho de 6 a 35 indivíduos, com composição estável e que normalmente contêm apenas 
um ou dois machos adultos. As relações de dominância dentro do grupo são manifestadas 
ocasionalmente e as interações agressivas são infrequentes (Gomes, 2006). Objetivou-se 
com este trabalho avaliar o comportamento social de espécimes de Cebusapella durante a 
formação de grupos sociais estáveis em cativeiro, considerando a estrutura etária e suas 
interações. As observações foram realizadas três vezes por semana, nos períodos da manhã 
(08 às 12 h) e tarde, (13 às 17 h), iniciadas em janeiro de 2013 e finalizadas em outubro de 
2013, totalizando quatro grupos formados. A coleta de dados comportamentais foi 
realizada através do método de animal focal e aplicando-se os índices de associação (IA) e 
de proximidade (IP) para avaliar a interação entre os animais dos grupos sociais formados. 
Ocorreram mudanças significativas nos padrões comportamentais (Tabela 1) dos 
espécimes que formaram os quatro grupos sociais. Houve diminuição no tempo para 
manutenção individual (p < 0,05) e diminuição no tempo de locomoção (p < 0,05). A 
redução do tempo dedicado a esses padrões comportamentais estão relacionados ao 
aumento das interações entre os espécimes. Houve diminuição no tempo dedicado à 
alimentação (p < 0,05), principalmente em razão do aumento da competição entre os 
espécimes na medida em que os espécimes iam sendo introduzidos nos grupos. Houve 
aumento significativo nas interações sociais, nas interações agonísticas (p < 0,05), 
normalmente relacionadas aos períodos de introdução de um novo espécime no grupo, 
quanto nas não-agonísticas (p < 0,05).Os resultados observados para os comportamentos 
relacionados às interações sociais indicaram ter ocorrido diminuição significativa das 
interações não-agonísticas para todos os grupos (p < 0,05). Com relação a esta última, 
ocorreram diversas sessões de catação entre os espécimes, principalmente, durante as Fases 
III e IV. As atividades de catação e brincadeira, e o estabelecimento de hierarquia entre os 
espécimes favoreceu esse resultado. Considerando que os primatas são sociais, e que estão 
preparados evolutivamente para estes tipos de interações, que possibilitam a coesão do 
grupo social em ambientes naturais, conforme observado por Freese&Oppenhimer (1981) 
e Alcock, (2010). Os resultados obtidos para os índices de associação (I.A) demonstraram 
o quanto é lento o processo de integração e formação de grupos sociais coesos entre 
animais provenientes de cativeiro (Tabela 2).Os dados observados para I.A demonstraram 
associações relativamente baixas entre os espécimes, apesar das ocorrências de catação 
(gromming) e brincadeiras, principalmente nos Grupos 1 e 3. Os índices de proximidade 
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(I.P) observados também foram relativamente baixos (Tabela 3) entre os espécimes, 
principalmente, nos Grupos 3 e 4, que continham apenas animais adultos. 
 

 

Tabela 1. Dados obtidos em 400 horas de observação dos padrões comportamentais dos 
espécimes de Cebusapella durante os períodos de formação dos quatro grupos 
(Grupo 1: A-B-C-D; Grupo 2: E-F-G-H; Grupo 3: I-J-K-L, e Grupo 4: M-N-O-P), 
sendo 20 horas registradas para o espécime solitário, 20 horas para a dupla, 20 horas 
para o trio, e 40 horas para o quarteto. 

Fase Espécimes* 

Categoria Comportamental 

Manutenção 
(%) 

Locomoção 
(%) 

Alimentação 
(%) 

Interações 
não 

agonísticas 
(%) 

Interações 
agonísticas (%) 

Pacing 
(%) 

 GRUPO 1 
I A 48,42a 31,22a 20,36a - - 1,25 
II A – B 41,45b 28,25a 16,43a 9,50a 3,17a 1,20 
III A - B – C 32,49c 26,98ab 12,56b 16,38b 10,18b 1,42 
IV A - B - C - D 29,88c 23,21b 11,05b 20,55c 13,66b 1,65 

 GRUPO 2 
I E 39,21a 28,95a 30,61a - - 1,23 
II E – F 35,10ab 26,03a 28,95a 4,98a 1,68a 3,26 
III E - F – G 31,99bc 23,91ab 23,22b 6,26a 9,40b 5,22 
IV E - F - G - H 29,32c 20,56b 20,45b 14,11b 12,20b 3,36 

 GRUPO 3 
I I 38,23a 35,89a 24,32a - - 2,56 
II I-J 35,64ab 33,48a 22,57a 2,43a 2,02a 3,86 
III I-J-K 32,32b 32,27ab 18,65ab 9,29b 3,25a 4,22 
IV I-J-K-L 26,75c 29,65b 17,54b 15,02c 7,39b 3,65 

 GRUPO 4 
I M 43,21a 28,06a 28,23a - - 0,50 
II M-N 34,26b 25,30ab 21,20b 17,19a 1,63 0,42 
III M-N-O 27,25b 23,14bc 18,65bc 28,83b 1,58 0,55 
IV M-N-O-P 21,26c 21,07c 15,99c 39,45c 1,92 0,31 

- Letras minúsculas diferentes, na mesma coluna, dentro de cada grupo, diferem ao nível de 5%. 
* Os espécimes foram identificados pelas seguintes letras: Grupo 1 - A (macho adulto), B (macho adulto), C (macho jovem) e D 

(fêmea jovem); Grupo 2 - E (macho adulto), F (fêmea adulta), G (Fêmea adulta) e H (macho jovem); Grupo 3 - I (macho adulto), 
J (fêmea adulta), K (macho sub-adulto) e L (fêmea adulta); e Grupo 4 - M (macho adulto), N (fêmea adulta), O (fêmea adulta) e P 
(macho adulto). 

 
 
Tabela 2. Índice de associação observado para as diferentes Fases da formação do primeiro 

grupo social de Cebusapella. 
FASE GRUPO 1 

A-B  A-C B-C A-B-C A-D B-D C-D B-C-D A-B-D 
 II 0,60 - - - - - - - - 
 III 0,07 0,38 0,42 0 - - - - - 
 IV 0 0,28 0,40 0 0,01 0,14 0,48 0,43 0 

 GRUPO 2 

 
E-F  E-G F-G E-F-G E-H F-H G-H E-G-H F-G-H 

 II 0,26 - - - - - - - - 
 III 0,01 0,01 0,02 0 - - - - - 
 IV 0 0,06 0,05 0,01 0,01 0,01 0,05 0,02 0 

 GRUPO 3 

 
I-J I-K J-K I-J-K J-L K-L J-K-L I-J-L I-K-L 

 II 0,06 - - - - - - - -  
 III 0 0,10 0 0 - - - -  - 
 IV 0 0,05 0,04 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,01 

 GRUPO 4 

 
M-N M-O N-O M-N-O N-P O-P N-O-P M-N-P M-O-P 

 II 0,16 - - - - - - -  - 
 III 0,25  0,12 0,06  0 - - - -  - 
 IV 0,36 0,25 0,11 0,02 0,02 0,48  0 0  0 
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Os I.P observados, principalmente, no segundo grupo, indicaram que à medida que os 
espécimes iam sendo introduzidos no recinto novas interações surgiam e outras se 
extinguiam ou eram alteradas. Ocorreu diminuição dos I.P para as interações entre os 
espécimes E-F (I.P (E-F) =0,426), F-G (I.P (F-G) = 0,08). Os índices de proximidade (I.P) 
observados nos Grupos 3 e 4indicaram diminuição nas interações entre os 
animais.Conclui-se que os índices de associação e proximidade se mostraram úteis na 
avaliação da estabilidade das relações de espécimes de C.apelladurante a formação de 
grupos sociais em cativeiro e que o espaço físico do recinto, a idade, o sexo dos espécimes 
e o histórico de vida dos mesmos modulam as interações agonísticas e não-agonísticas em 
cativeiro. 
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Tabela 3. Índice de proximidade observado para as diferentes Fases da formação do primeiro 
grupo social de Cebusapella. 

FASE GRUPO 1 
A-B B-A A-C C-A B-C C-B A-D D-A B-D D-B C-D D-C 

 II 0,04 -0,04 - - - - - - - - - - 
 III 0,09 -0,09 -0,21 0,21 0,09 -0,09 - - - - - - 
 IV 0,26 -0,26 -0,19 0,19 0,02 -0,02 0,25 -0,25 0,02 -0,02 -0,01 0,01 

 GRUPO 2 
 E-F F-E E-G G-E F-G G-F E-H H-E F-H H-F G-H H-G 

 II 0,12 -0,12 - - - - - - - - - - 
 III 0,26 -0,26 -0,25 0,25 -0,22 0,22 - - - - - - 
 IV 0,43 -0,43 -0,14 0,14 0,09 -0,09 0,25 -0,25 0,22 -0,22 -0,22 0,22 

 GRUPO 3 
 I-J J-I I-K K-I J-K K-J I-L L-I J-L L-J K-L L-K 

 II 0,35 -0,35 - - - - - - - - - - 
 III 0,79 -0,79 0,10 -0,10 -0,34 0,34 - - - - - - 
 IV 0,46 -0,46 -0,19 0,19 0,13 -0,13 0,37 -0,37 0,23 -0,23 -0,26 0,26 

 GRUPO 4 
 M-N N-M M-O O-M N-O O-N M-P P-M N-P P-N O-P P-O 

 II 0,01 -0,01 - - - - - - - - - - 
 III 0,36 -0,36 0,12 -0,12 -0,48 0,48 - - - - - - 
 IV 0,36 -0,36 -0,27 0,27 0,15 -0,15 0,20 -0,20 0,32 -0,32 -0,15 0,15 
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Os suínos são onívoros, monogástricos, de ceco simples não funcional, de estômago com 
pequena capacidade de armazenamento para de síntese de substâncias (ALBUQUERQUE, 
2009). A alimentação natural dos suínos é composta de uma grande diversidade de 
alimentos, como pasto, tubérculos, minhocas, insetos, pequenos animais, grãos, raízes e 
cereais. Os campos inundáveis que caracterizam a Baixada Maranhense são ambientes 
constituídos por lagos temporários, marginais e permanentes. Durante os seis meses de 
estiagem (julho-dezembro) nesses campos ocorrem uma grande produção de gramíneas 
nativas, propícias à criação animal (COSTA NETO, 2002).   A pesquisa teve como 
objetivo estudar as principais fontes de recursos alimentares utilizados por suínos nativos, 
criados extensivamente nos municípios de São Bento e Bacurituba pertencentes à Baixada 
Maranhense, contemplando a identificação botânica, análise da composição química e a 
disponibilidade desses recursos durante o ano. Durante o período de execução da pesquisa, 
foram coletadas amostras dos recursos naturais de importância na alimentação dos suínos, 
disponíveis durante o ano. Partes das amostras foram levadas para o laboratório de 
Nutrição Animal da Universidade Estadual do Maranhão/UEMA, onde foram processados 
para análises da composição química, tendo sido determinados os teores de Matéria Seca 
(MS), Matéria Orgânica (MO); Material Mineral (MM), Proteína Bruta (PB), Fibra 
detergente Ácido (FDA), Fibra Detergente Neutro (FDN), Cálcio (Ca) e Fósforo (P). Para 
Identificação Botânica, amostras do material vegetal (folhas, flores, frutos) foram 
envolvidas em papel e armazenadas em exsicatas, levadas para o Laboratório de Botânica 
da UEMA, onde foram identificadas, por meios de chaves analíticas específicas. Nos locais 
de criação foram identificadas nove espécies vegetais de importância na alimentação dos 
suínos (Tabela 1). Cinco espécies têm ocorrência no período seco: folha do campo (Thalia 
geniculata), junco de esteira (Cyperus giganteus), junco roliço (Cyperus articulatus), 
Junco de três quinas (Eleocharis ancutangula), tripa de vaca (Neptunia plena); e quatro no 
período chuvoso: aguapé de leite (Sagittaria guyanensis), aguapé roxo (Nymphaea 
amazonum), cebola (Pontederia cordata), arroz nativo (Echinochleoa colona). A família 
ciperácea destacou-se entre as demais por apresentar uma maior disponibilidade de 
espécies durante o ano, sendo também o recurso alimentar que constitui a base da 
alimentação dos animais nos locais de criação.  
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As análises bromatológicas dos recursos alimentares disponíveis nos campos nativos dos 
municípios de São Bento e Bacurituba, nas duas estações do ano (Figuras 1 e 2), 
apresentaram valores nutricionais inferiores aos níveis de exigências para a espécie suína 
(Rostagno et. 2005). As análises químicas constataram elevados teores de fibra e baixos 
níveis de proteína, condições que vão caracterizar a baixa qualidade nutritiva dos alimentos 
analisados. Esses resultados são indicativos de que os recursos alimentares disponíveis 
constituem-se apenas como alimentos de mantença, não suprindo as exigências 
nutricionais dos animais em cada fase do ciclo de criação. 
 

 

Tabela 1- Identificação etinobotânica dos recursos forrageiros considerados de 
importância na alimentação de suínos nativos, disponíveis nas estações seca e chuvosa 
nos campos naturais dos municípios de São Bento e Bacurituba, Baixada Maranhense. 

Nome Popular Família Espécies 
*Folha do campo Maranthaceae Thalia geniculata 
*Junco de esteira Ciperáceas Cyperus giganteus 

*Junco roliço Ciperáceas Cyperus articulatus 
*Junco de três quinas Ciperáceas Eleocharis ancutangula 

*Tripa de vaca Fabacea mimosoideae Neptunia plena 
**Aguapé de leite Alismataceae Sagittaria guyanensis 
**Aguapé Roxo Nymphaeaceae Nymphaea amazonum 

**Cebola Pontederiaceae Pontederia cordata 
**Arroz nativo Poaceae Echinochleoa colona 

Laboratório de Botânica/UEMA. 
*Espécies vegetais identificadas na estação seca; **Espécies vegetais identificadas na estação chuvosa.  

 

 
Figura 1 - Níveis de proteína bruta (PB) e Fibra Detergente Neutro (FDN) expressos na matéria 
seca (MS) nas amostras vegetais analisadas (Estação seca). 
 

 
Figura 2 - Níveis de Proteína Bruta (PB) e Fibra Detergente Neutro (FDN) expressos na 
Matéria Seca (MS) nas amostras vegetais analisadas (Estação chuvosa). 
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As fontes alimentares para suínos criados de forma ultra-extensiva nos municípios de São 
Bento e Bacurituba são constituídas basicamente por espécies de forrageiras nativas que 
estão disponíveis em maior ou menor oferta no ambiente de criação, conforme a estação do 
ano. Desses recursos forrageiros os animais alimentam-se de folhas, sementes e tubérculos. 
Deve ser considerado que além das espécies forrageiras, também faz parte dos recursos 
alimentares dos animais, peixes, moluscos e anelídeos (minhocas). 
 
Palavras-chave: Suínos nativos; recursos alimentares; Baixada Maranhense.  
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Com o crescimento da produção de aves no estado do Maranhão, a escolha do material de 
cama de aviário tem se tornado um fator muito importante, principalmente se 
considerarmos a possível influência da cama sobre os resultados produtivos do lote. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o peso corporal, o ganho de peso diário, o consumo de 
ração e a conversão alimentar de frangos de corte aos 21, 35 e 42 dias, criados sobre cama 
de areia, maravalha e casca de arroz, de modo a avaliar a eficiência do uso da areia como 
material de cama de aviário durante o período chuvoso. Foram utilizados 378 pintainhos de 
corte, de um dia, em lotes mistos, da linhagem Ross®, distribuídos aleatoriamente em 18 
boxes do galpão experimental. Foi realizado um Delineamento Inteiramente Casualizado 
com três tratamentos e seis repetições. Os dados obtidos foram submetidos à análise de 
variância e aplicação do teste de Tukey, para comparação de médias entre os tipos de 
cama, com P<0,05. Aos 21 dias, não houve diferenças significativas para nenhuma das 
variáveis estudadas entre a maravalha e a areia e, para PC e GPD, entre a casca de arroz e a 
areia (Tabela 1). Aos 35 dias (Tabela 2) e aos 42 dias (Tabela 3), os lotes criados sobre 
todos os tratamentos testados não apresentaram diferenças significativas para nenhuma das 
variáveis observadas. A cama de areia média para construção pode ser utilizada como 
substituta para as demais camas durante o período chuvoso. 
 
Tabela 1.  Médias por tipo de tratamento para peso corporal (g), ganho de peso diário (g), 
consumo de ração por ave (g) e conversão alimentar de frango de corte da linhagem Ross 
aos 21 dias durante o período chuvoso. 

 
TRATAMENTOS 

ÍNDICES 
PC (g) GPD (g) CRA (g) CA 

Areia 780,18a 37,15a        1.312,66a      1,68a 
Maravalha 780,87a  37,18a 1.273,66ab 1,63ab 

Casca de arroz 801,97a 38,18a        1.233,16b 1,53b 

CV (%) 4,11 4,11 3,40 4,88 
F p/ Trat. 0,87 0,87 5,07 5,33 

PC – Peso corporal; GPD – ganho de peso diário; CA – Conversão alimentar; CRA – Consumo de ração por ave; CV = 
Coeficiente de variação; F p/ Trat. – F para tratamento. Médias das linhas seguidas por letras iguais não apresentaram 
diferença significativa (P ≥0,05). 
 
Os animais criados sobre a cama de areia obtiveram peso corporal e ganho de peso diário 
semelhante aos dos animais criados sobre as demais camas, no entanto, foi observado um 
maior consumo e pior conversão alimentar nos animais criados sobre a cama de areia em 
relação aos criados sobre a cama de casca de arroz. 
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Tabela 2. Médias por tipo de tratamento para peso corporal (g), ganho de peso diário (g), 
consumo de ração por ave (g) e conversão alimentar de frango de corte da linhagem Ross 
aos 35 dias durante o período chuvoso. 

 
TRATAMENTOS 

ÍNDICES 
PC (g) GPD (g) CRA (g) CA 

Areia 1.973,95a 56,39a 3.328,50a 1,69a 
Maravalha 1.924,70a 54,99a 3.172,00a 1,64a 

Casca de arroz 1.896,22a 54,17a 3.098,50a 1,63a 

CV (%) 3,74 3,74 4,91 7,24 
F p/ Trat. 1,78 1,78 3,35 0,32 

PC – Peso corporal; GPD – ganho de peso diário; CA – Conversão alimentar; CRA – Consumo de ração por ave; CV = 
Coeficiente de variação; F p/ Trat. – F para tratamento. 
Médias das linhas seguidas por letras iguais não apresentaram diferença significativa (P ≥0,05). 
 
 
Tabela 3. Médias por tipo de tratamento para peso corporal (g), ganho de peso diário (g), 
consumo de ração por ave (g) e conversão alimentar de frango de corte da linhagem Ross 
aos 42 dias durante o período chuvoso. 

 
TRATAMENTOS 

ÍNDICES 
PC (g) GPD (g) CRA (g) CA 

Areia 2.609,84a 62,13a 4.452,40a 1,71a 
Maravalha 2.491,61a 59,32a 4.259,25a 1,71a 

Casca de arroz 2.377,14a 56,59a 4.191,06a 1,77a 
CV (%) 6,37 6,37 5,21 7,94 
F p/ Trat. 3,22 3,22 2,19 0,41 

PC – Peso corporal; GPD – ganho de peso diário; CA – Conversão alimentar; CRA – Consumo de ração por ave; CV = 
Coeficiente de variação; F p/ Trat. – F para tratamento. 
Médias das linhas seguidas por letras iguais não apresentaram diferença significativa (P ≥0,05). 
 
 
Nas demais fases nenhum dos índices apresentou diferenças significativas entre si, como o 
observado por GARCIA et al. (2012) e SOUZA et al. (2005) em frangos de corte da 
linhagem Ross criados sobre as camas de maravalha e casca de arroz, os quais obtiveram 
valores maiores e menores, respectivamente, para peso corporal e ganho de peso diário. 
Para consumo de ração e conversão alimentar, os valores encontrados pelos autores foram 
menores que os encontrados no presente trabalho. 
 
 
Palavras chave: Desempenho, Frango, Cama de aviário. 
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As endoparasitoses gastrintestinais constituem-se no principal fator limitante para a 
produção de caprinos em todo o mundo, especialmente nas regiões tropicais, onde os 
prejuízos econômicos são mais acentuados, sendo uma das prinicipais causas de 
morrtalidade de ovinos e caprinos no Nordeste brasileiro (VIEIRA, 2003; VIEIRA et al., 
1997). A aplicação de anti-helmínticos, seu uso inadequado e contínuo resultou no 
desenvolvimento de cepas resistentes a esses fármacos e o estudo da fitoterapia pode ser 
utilizada para reduzir o uso desses fármacos. A azadiractina (Nim) surgiu como um 
pesticida natural que apresenta grande eficácia e biodegradabilidade e, por isso, a sua 
produção em laboratório foi pesquisada (PRAKASH; SRIVASTAVA, 2006). 
Considerando estudos anteriores sobre o vegetal na ação parasitária, justifica-se a 
realização dessa pesquisa com finalidade, de uma alternativa do extrato botânico e também 
como controles estratégicos e sobre o uso indiscriminado de anti-helmínticos.O presente 
trabalho teve como objetivo testar in vitro a eficácia de Extrato Botânico Hidroalcóolico do 
Nim em cultivos de larvas gastrintestinais em pequenos ruminantes, como controle 
alternativo em pequenos criatórios da zona rural do município de São Luís, MA. O 
trabalho foi realizado em pequenos criatórios de pequenos ruminante da zona rural do 
município de São Luís, MA; processados nos laboratórios de Nutrição Animal e de 
Parasitologia da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Centro de Ciências 
Agrárias (CCA). As amostras de fezes foram coletadas individualmente e diretamente da 
ampola retal de pequenos ruminantes, sem raça definida (SRD) naturalmente infectados 
com helmintos gastrintestinais. Os exames coproparasitológicos foi realizado 
individualmente pelos métodos de Willis-Mollay (1921), para verificar o grau de 
parasitismo, contagem de ovos por grama de fezes (OPG), pelo método de McMaster 
modificado (GORDON & WHITLOCK, 1939). A preparação dos extratos botânico 
hidroalcóolico (EBHAd) do vegetal Nim (A. indica) foi realizada a partir de folhas, caule e 
sementes, sendo a matéria seca (pó), folhas in natura e óleo de sementes nas concentrações 
de 100, 50 e 25%, no uso para o teste in vitro de fezes dos animais. Cada concentração do 
EBHAd-nim foi realizada três cultivos de larvas, com 2g de fezes, 2g de serragem 
esterilizada e 2mL do extrato botânico, incubados durante sete dias à temperatura e 
umidade relativa do ar existente no ambiente do laboratório, mensurado por 
termohigrômetro (25±2 ºC; 80±10%UR). Os controles positivo e negativo, cultivos de 
larvas foram tratados com doramectina (Dectomax) na concentração de 0,0625 mg/mL e 
água destilada, respectivamente. As larvas infectantes recuperadas dos cultivos foram 
identificads por gênero segundo Ueno & Gutierres, (1970),. Foi considerado a carga 
parasitária acima de 2000 OPG. Como resultados obteve-se presença de ovos de Cestoda 
(Moniezia sp.) e de Nematoda da Superfamília Strongyloidea, como o Haemonchus sp., e 
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oocistos do gênero Eimeria spp. Os resultados não demonstraram a eficácia do EBHA do 
Nim acima de 95% em nenhuma das concentrações de 100%, 50% e 25%, seja na folha 
(0,210g/mL; 0,105g/mL; 0,0525g/mL), casca (0,222g/mL; 0,111g/mL; 0,0555g/mL) ou 
semente (0,148g/mL; 0,074g/mL; 0,037g/mL) (Tabela 1). Entretanto, se assemelha com os 
resultados obtidos por Chagas e Vieira (2007) onde não observaram o efeito anti-
helmíntico de folhas desidratadas do Nim para tratamento de parasitos gastrintestinais. O 
controle positivo utilizado (droga química) apresentou 100% de mortalidade de larvas. O 
controle negativo com 523 larvas ativas para todos os tratamentos. Os extratos 
hidroalcólicos do Nim não desmonstraram eficácia no controle larvicida e ovicida, 
entretanto apresentaram um relativo efeito sobre a atividade das larvas, como pode ter sido 
observado no EBHAd das folhas nas concentrações de 0,210g/mL e 0,105g/mL (Tabela 2). 
 

 
O extrato botânico da folha do Nim nas concentrações de 0,105g/mL e 0,210g/mL 
obtiveram respectivamente 56,91% e 68,87% na redução da atividade dos helmintos para 
lentas e mortas. A análise estatística foi realizada pelo teste de Tukey, onde os tratamentos 
não apresentaram nenhuma diferença significativa se comparado a presença de larvas 
ativas (p > 0,05). Os tratamentos também não obtiveram diferença estatística entre larvas 
mortas (p > 0,05); entretanto no tratamento com o extrato da casca houve um nível 
significancia (0,01 =< p < 0,05 ) das médias entrei si (Tabela 3). A semente do Nim 
desmonstrou a maior eficácia para os tratamento de 0,148g/mL e 0,074g/mL, 
considerando-se que o maior teor do principio ativo desse vegetal, a Azadiractina, 
encontra-se concentrado na semente, obtendo-se resultados mais expressivos, entretanto 
suas médias de atividade de larva não foi observada em nenhuma das concentrações 
testadas (p>0,05) (Tabela 4). 
 
 

Tabela 1 – Eficácia de Extrato Botânico Hidroalcoólico em 25, 50 e 100% de 
concentração das folhas, casca e semente do vegetal Nim (Azadirachta indica) 
desidratado, em cultivos de larvas de helmintos gastrintestinais de caprinos município 
de São Luís, MA. 
Extratos  Eficácia do EBHA de Nim (%) 

25 50 100 
Folha* 14,83 47,29 21,81 
Casca** 5,2 32,98 17,1 
Semente*** 11,16 61,6 67,36 
Concentrações (25; 50 e 100%, respectivamente). *Folha = 0,0525; 0,105 e 0,210g/mL); **Casca 
(0,0555; 0,111 e 0,222g/mL); ***Semente (0,037; 0,074 e 0,148g/mL); Controle negativo: 573 larvas  

Tabela 2 – Média da atividade de larvas de helmintos gastrintestinais em cultivo tratado 
com o Extrato Botânico Hidroalcólico das folhas do Nim desidratadas em caprinos do 
município de São Luís, MA. 
Larvas  EBHA da folha do Nim (g/mL) 

0,0525 0,105 0,210 
Ativas  25,5 (± 21,58) 7,83 (±5,49) 16,08 (±12,95) 
Lentas  8,75 (±6,39) 13,58 (±7,73) 16,66 (±6,02) 
Mortas  6,41 (±5,08) 3,75 (±3,36) 4,58 (±4,29) 
Total  488 302 448 
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Ueno (2006) avaliou um grupo de ovinos mestiços o qual foi observado uma redução de 
27,9% misturando as folhas à ração e Ahmed (1994) observou uma redução de 40% de 
vermes intestinais em doses de 100mg/kg. O presente estudo se assemelha com os dados 
encontrados por Chandrawathani (2006) onde em seu experimento tratou ovelhas com 
3g/kg de extrato de Nim durante seis semanas e não observou diferença na redução de 
OPG em relação ao grupo controle. Os resultados condizem com a própria fisiologia do 
vegetal, que segundo Sundaram (1996), a Azadiractina-A, substância que atua no combate 
dos parasitas, esta presente nas sementes na concentração de aproximadamente 
24,85mg/100g, enquanto as folhas contém somente 0,59mg/100g. Concluimos que os 
extratos botânicos hidroalcólicos da folha, casca e semente desidratados do nim não 
apresentaram eficácia em caprinos naturalmente infectados por parasitas gastrintestinais. 
Entretanto, a casca apresenta uma redução na atividade das formas larvais de nematódeos 
gastrintestinas em caprinos. 
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Tabela 3 – Média da atividade de larvas de helmintos gastrintestinais em cultivo tratado 
com o Extrato Botânico Hidroalcólico da casca do Nim desidratada em caprinos do 
município de São Luís, MA. 
Larvas  EBHA da casca do Nim (g/mL) 

0,0555 0,111 0,222 
Ativas  23,16 (± 8,66) 19,41 (±9,45) 12,75 (±9,38) 
Lentas  13,41 (±6,89) 8,41 (±4,1) 12,58 (±5,94) 
Mortas  12,25 (±9,5) 4,16 (±4,4) 14.25 (±11,7) 
Total  586 384 475 
 
Tabela 4 – Média da atividade de larvas de helmintos gastrointestinais em cultivo 
tratado com o Extrato Botânico Hidroalcólico da semente do Nim desidratada em 
caprinos do município de São Luís, MA. 
Larvas  EBHA da semente do Nim (g/mL) 

0,037 0,074 0,148 
Ativas  11,08 (± 6,63) 3,75 (±3,89) 2,83 (±3,89) 
Lentas  14,16 (±4,96) 4,58 (±5,33) 4,25 (±4,92) 
Mortas  17,16 (±8,25) 10 (±8,66) 8,5 (±6,25) 
Total  509 220 187 
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CARBONO EM UM GRADIENTE DE DEGRADAÇÃO DA MATA CILIAR 
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Orientador: Guillaume Xavier ROUSSEAU 
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As matas ciliares atuam como barreira física, regulando os processos de troca entre os 
ecossistemas terrestres e aquáticos e desenvolvendo condições propícias à infiltração 
(KAGEYAMA, 1986; LIMA, 1989). Atualmente, é reconhecido em âmbito mundial que 
as florestas têm um papel fundamental na redução da concentração de CO2 na atmosfera, 
principalmente florestas tropicais (Malhi, 2000). A busca de alternativas de manejo 
associadas com a manutenção e sequestro de carbono em ambientes terrestres tem sido o 
objetivo de vários pesquisadores em ciências ambientais, em especial, na ciência do solo. 
Grande atenção tem sido dada aos solos, pois estes armazenam quatro vezes mais carbono 
que a biomassa vegetal (Sarmiento, 1998). O estudo foi desenvolvido na bacia do rio 
pepital e do rio grande, ambos do município de Alcântara/Ma, e teve como objetivo 
diagnosticar os diferentes usos do solo na microbacia do rio Pepital e o rio Grande 
Alcântara/Ma e avaliar e compreender seu impacto no armazenamento de carbono no solo 
e na vegetação em diferentes níveis de degradação. O delineamento experimental foram 
feitos em blocos ao acaso com 4 tratamentos (níveis de degradação), que se enquadram da 
seguinte maneira, 1: degradação muito alta (DMA),área aberta, solo aparente ou com 
algum uso antrópico ; nível de degradação 2: degradação alta (DA),área em início de 
sucessão com capoeira jovem fechada; nível de degradação 3: degradação média (DM), 
capoeira em estágio avançado de sucessão e nível de degradação 4: degradação baixa 
(DB), floresta secundária  avançada, e 6 repetições (24 parcelas, 12 em cada rio), onde 
foram realizadas a estimação da biomassa aérea viva acima do solo (BVAS), amostragem 
da necromassa, para este estoque se incluíram, (1)serapilheira, que são folhas, galhos 
pequenos, flores e fruto < 2 cm diâmetro D), (2) madeira morta fina (galhos >2 e < 5 cm de 
diâmetro) e (3) madeira morta grossa árvores mortas em pé e no chão > 5 cm diâmetro)e 
amostragem do solo. Os dados passaram pelos testes de homogeneidade de variância e 
transformados para LN (logarítimo nominal) e LN+1 quando necessários, permitindo 
assim a aplicação da ANOVA e teste de média (LSD Fisher a 5%) pelo programa 
estatístico Infostat/L (2012). Após a soma de todos os estoques da BVAS, observa-se que o 
nível de degradação DB apresenta os maiores estoques de carbono com 114,43 MgC.ha-1, 
DM 22,45MgC.ha-1, DA com 5,98 MgC.ha-1 e a DMA aporta 2,66 MgC.ha-1. (Tabela 
1).O componente arbóreo (DAP> 10cm) representa o maior estoque de C nas áreas mais 
conservadas, representa 91,39% (106,04 MgC.ha-1) do estoque total de C no nível de 
degradação DB e 61,40% (14,68 MgC.ha-1) na DM. A degradação leva a eliminação 
completa desse componente nos níveis DA e DMA. A interação rio*degradação apresentou 
diferenças significativas para a soma dos componentes da BVAS no nível de degradação 
DB, o resultados é influenciado principalmente pelas árvores >10cm que representam 
89,53% da estoque total para o rio Grande e 93,53% para o estoque total da BVAS para o 
rio Pepital. A interação rio*degradação também apresenta significância positiva para as 
árvores com DAP > 10cm neste mesmo nível de degradação. Os rios seguem os mesmos 
resultados e apresentam diferenças significativas para o C nas árvores >10cm DAP e para o 
estoque de C total da BVAS. 
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Na BVAS é grande a importância das árvores > 10cm DAP para o incremento do estoque 
de C de uma vegetação Malhi et al (2004). Nosso estudo aponta que 91,39% do estoque de 
C da DB é formada por este componente. Entre os sistemas pesquisados o nível DB mostra 
os maiores estoques de C para a Necromassa em todos os componentes estudados. As 
árvores mortas (>5 cm d) caídas sobre o solo representam 52,72% (7,02 MgC.ha-1) do seu 
estoque, seguido da serrapilheira 36,13% (3,05 MgC.ha-1). A serrapilheira nos sistemas 
em sucessão representa o maior estoque de CN, na degradação DMA ela contribui com 
84,28% (0,35 MgC.ha-1), DA com 100% (2,60MgC.ha-1) e no DM com 78,81% (2,97 
MgC.ha-1). Galhos finos representam 6,08% do estoque da DMA, 10,51% da DM e 8,15% 
da DB, não foram registrados estoques desta fração e das árvores mortas em pé para o 
nível de degradação DA.O estoque de carbono abaixo do solo (COS) aponta diferenças 
significativas entre os níveis de degradação, DB estoca 49,84 MgC.ha-1 seguido de DM, 
DA e DMA que estocam respectivamente 38,36; 29,70 e 26,43 MgC.ha-1. A DMA leva a 
uma perda de 23,41 MgC.ha-1 no estoque de COS, este estoque representa cerca de 
84,14% do C na DMA, DA tem 74,34%, DM com 55,70% e DB com 31,68% do seu 
estoque total representado por esta fração.O estoque de carbono total CT) nos sistemas 
apresenta diferenças significativas entre os níveis de degradação, as vegetações mais 
conservadas DB (degradação baixa) apresentam maiores estoques de carbono, com 175,23 
MgC.ha-1 (57,25%) do estoque total de C, enquanto a DM aporta 62,48 MgC.ha-1 
(20,41%), DA com 38,28 MgC.ha-1 (12,50%) e a DMA estoca 30,03 MgC.ha-1 (9,81%) 
do total. Os rios igualmente apresentam diferenças estatísticas significativas para o estoque 
total de C, o rio Pepital contribui com 93,25 MgC.ha-1 e o rio Grande com 59,76 MgC.ha-
1. A interação rio*degradação também aponta diferenças estatísticas significativas, a DB 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1.  Carbono (Mg.ha-1) estocado por compartimentos em um gradiente de degradação da 
mata ciliar dos rios Pepital e Grande em Alcântara, MA. 

 

 
 
 

Reservatórios de Carbono (MgC.ha) 

Nível de Degradação 
   

Baixa 
D4 

Média 
D4 

Média 
D3 

Média 
D3 

Alta 
D2 

Média 
D2 

Muito Alta 
D1 

Média 
D1 Pepital Grande 

Pepital Grande  Pepital Grande  Pepital Grande  Pepital Grande    
 

Árvores >10* 
 

162,21a 
 

49,88b 
 

106,05 
 

19,88c 
 

9,38c 
 

14,68 
 

0,0c 
 

0,0c 
 

0,0 
 

0,0c 
 

0,0c 
 

0,0 
 

45,55a 
 

14,81b 
Árvores >1<9,9 3,41 2,92 3,17b 3,79 6,16 4,98a 6,49 3,42 4,95ab 0,45 0,23 0,34c 3,48a 3,24a 

Lianas 0,01 0,07 0,04a 0,04 0,0 0,02a 0,0 0,0 0,0a 0,0 0,0 0,0a 0,01a 0,02a 
Palmeiras 7,22 1,49 4,35a 4,21 0,19 2,2ab 0,10 0,0 0,8bc 1,60 0,0 0,05c 3,28a 0,42b 
Herbáceas 0,94 0,70 0,82ab 0,70 0,45 0,57b 1,08 0,88 0,98ab 1,90 1,13 1,51a 1,16a 0,79a 

Total vivo acima do solo* 173,79a 55,06b 114,43 28,73c 16,17c 22,45 7,67cd 4,29cd 5,98 3,73d 1,58d 2,66 53,48a 19,27b 
Árvores mortas caídas >5 8,49 5,55 7,02a 0,27 0,85 0,56b 0,0 0,0 0,0b 0,72 0,0 0,36b 2,37a 1,60a 

Galhos finos>2<5 0,98 0,43 0,71a 0,54 0,29 0,41ab 0,0 0,0 0,0b 0,46 0,0 0,23b 0,49a 0,18a 
Serrapilheira 3,50 2,61 3,05a 3,10 2,83 2,97a 3,04 2,17 2,60a 0,35 0,36 0,36b 2,50a 1,99a 

Árvores mortas em pé 0,09 0,28 0,19a 0,06 0,06 0,06a 0,0 0,0 0,0a 0,0 0,0 0,0a 0,09a 0,04a 
Total necromassa 13,06 8,87 10,96a 3,97 4,03 4,0b 3,04 2,17 2,60b 1,53 0,36 0,95c 5,40a 3,86a 

Raízes final >2mm 2,74 1,89 2,31a 1,86 1,69 1,78ab 1,33 1,19 1,26bc 1,05 0,93 0,98c 1,75a 1,42a 
Solo (0-20cm) 47,65 47,40 47,52a 31,85 36,67 34,26b 27,21 29,67 28,44bc 23,79 27,08 25,44c 32,63a 35,21a 

Total abaixo do solo 50,40 49,28 49,84a 33,71 38,36 36,04b 28,54 30,86 29,70bc 24,85 28,02 26,43c 34,37a 36,63a 
Estoque Total* 237,25a 113,21b 175,23 66,4c 58,56cd 62,48 39,24cd 37,32cd 38,28 30,11d 29,95d 30,03 93,25a 59,76b 

Médias seguidas por letras diferentes apresentam significas diferenças estatísticas entre as degradações. 
* indica efeito significativo da interação rio*degradação. Foi aplicado teste de LSD Fisher a 5% de 
probabilidade. 
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do rio Pepital aporta 237,25MgC.ha-1 enquanto o mesmo nível de degradação do rio 
Grande aporta 113,21 MgC.ha-1. Figura 1. 
 

 
 
Palavras-Chaves: Florestas, conservação, ecossistema. 
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DEGRADAÇÃO DA MATA CILIAR NO RIO PEPITAL EM ALCÂNTARA, 
MARANHÃO 
 
Orientanda: Liliane Ribeiro NUNES 
Acadêmica do Curso de Engenharia Agronômica – CCA/UEMA 
 
Orientador: Guillaume Xavier ROUSSEAU 
Profo. Dr. do Departamento de Engenharia Agrícola - CCA/UEMA 
 
Colaboradores: Danielle CELENTANO – doutoranda Bionorte/ UEMA, Elivaldo de 
OLIVEIRA – mestrando UFMA 
 
Mata ciliar é a vegetação que margeia os rios, córregos, lagos e nascentes. Essas matas, 
também chamadas de florestas ripárias, são fundamentais para a conservação dos recursos 
hídricos ((RODRIGUES e LEITÃO FILHO, 2000).) e por isso são consideradas áreas de 
preservação permanente (APP) e devem ser protegidas segundo o Código Florestal 
Brasileiro (Lei Nº 12.651 de 25 de maio de 2012, BRASIL 2012). Entretanto, os limites de 
uso da propriedade estabelecidos por lei nem sempre são respeitados, e estas áreas vêm 
sendo degradadas por diversas atividades antrópicas, principalmente a agricultura. A 
restauração desse ecossistema é fundamental para garantir o aprovisionamento de serviços 
ecossistêmicos essenciais à qualidade de vida humana (MEA, 2005). Diante disso, o 
objetivo deste trabalho foi caracterizar a vegetação em um gradiente de degradação da 
mata ciliar dos rios Pepital e Grande em Alcântara/ MA, com o intuito de gerar 
conhecimentos que possam ser utilizados como subsídios para a recuperação das matas em 
áreas degradadas.  Inicialmente, o estado de degradação das matas ciliares dos rios Pepital 
e Grande foi definido segundo o seguinte critério (Figura 1): (D1) Muito Alto - área aberta, 
solo aparente ou com algum uso antrópico, com ausência de árvores e abertura do dossel > 
90%; (D2) Alto - área em início de sucessão com capoeira jovem fechada, árvores com até 
7 metros e abertura do dossel entre 50 e 90%; (D3) Médio - capoeira em estágio avançado 
de sucessão com presença de árvores até 15 metros e abertura do dossel < 50%; e (D4) 
Baixo - floresta secundária  avançada com presença de arvores com mais de 15m e 
abertura do dossel < 20%. Em cada rio foram selecionadas 12 parcelas sendo três de cada 
nível de degradação (D1, D2, D3 e D4), totalizando 24 parcelas permanentes de 50 x 20 m 
(0,1 ha). Os indivíduos arbóreos com diâmetro a altura do peito (DAP) maior que 10 cm 
foram amostrados em todas as parcelas. Inicialmente, a localização das árvores na parcela 
foi mapeada com coordenadas x e y, depois foram anotadas as características das árvores e 
determinada a altura e o diâmetro dos indivíduos, finalmente foram coletadas exsicatas e 
tiradas fotos para auxiliar na identificação botânica das espécies realizada no herbário da 
UEMA. Foram avaliadas a abundância das espécies, a riqueza e a diversidade de espécies 
para cada nível de degradação. Esses dados foram submetidos a Análises de Variância 
(ANOVA) de dois fatores (Rio, Degradação, e interação Rio x Degradação) seguidas pelo 
teste LSD de Fisher. Todas as análises foram realizadas com o programa Infostat®.  
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Figura 1. Matas ciliares segundo o nível de degradação: D1- Muito alto, D2 – Alto, D3 – 
médio, e D4 - Baixo. 
 
No total foram encontrados 491 indivíduos arbóreos com DAP > 10cm. A abundância de 
árvores com DAP >10cm nos níveis alto (D1) e muito alto (D2) de degradação foram 
quase nula devido ao alto nível de degradação e não diferiram estatisticamente (Tabela 1), 
enquanto no nível médio (D3) foi encontrada uma abundância de 346 indivíduos por 
hectare e no nível de degradação baixo (D4) foi encontrada uma abundância de 463 
indivíduos por hectare o que caracteriza uma área florestal conservada. Em média, as áreas 
mais conservadas (D4) apresentaram indivíduos arbóreos com 16,4 metros de altura e 22,7 
cm de diâmetro o que representa valores estatisticamente diferentes das áreas com estado 
de degradação médio (D3) onde a altura foi de 10,3 m e o diâmetro de 14,9 cm.  
 

 

Tabela 1. Valores médios de abundancia, riqueza (S) e diversidade de árvores (DAP > 
10cm) em um gradiente de degradação da mata ciliar dos rios Pepital e Grande em 
Alcântara, MA. 

Nível de  
degradação 

Abundância 
(ind/ ha) 

Riqueza (S) Diversidade  
(Shannon) 

Altura 
(m) 

DAP 
(cm) 

D1 - Muito 
Alto 0,00 ± 0,00 a 0,00 ± 0,00 a 0,00 ± 0,00 a 0,00 ± 0,00 a 0,00 ± 0,00 a 

D2 - Alto 1,67 ±  4,08 a 0,17 ± 0,41 a 0,00 ± 0,00 a 1.17 ± 2.86 a 2.39 ± 5.85 a 

D3 - Médio 346,67 ± 158,07 b 13,17 ± 4,93b 2,16 ±  0,48b 10.32 ± 2.04 b 14.90±  0.68 b 

D4 - Baixo 463,33 ± 83,35 c 15,00 ± 2,56b 2,33  ± 0,41b 16.42 ± 5.91 c 22.70±  4.34 c 

F 24,28 37,67 88,40 57,07 24,24 

p <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
* Letras distintas representam diferença estatística segundo o teste LSD Fisher ao nível de 5% de 
probabilidade. 
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No total, foram encontradas 56 espécies arbóreas (DAP > 10 cm) diferentes, das quais 18 
ainda carecem de identificação botânica. As áreas com nível de degradação médio e baixo 
não apresentaram diferença estatística na riqueza de árvores (Tabela 1) com valores médios 
de 13 e 15 espécies respectivamente. Igualmente, esses tratamentos tampouco diferiram 
quando ao índice de diversidade de Shannon, respectivamente 2,16 e 2,33. As áreas com 
degradação muito alta e alta não diferiram quanto a riqueza e diversidade de espécies 
arbóreas e apresentaram valores estatisticamente inferiores aos demais níveis de 
degradação (Tabela 1). As espécies mais abundantes (mais de 10 indivíduos por hectare) 
das áreas mais conservadas (D4) dos rios Pepital e Grande estão apresentadas na Tabela 2. 
Essa lista das espécies mais abundantes somadas a outras informações fitossociológicas 
que serão avaliadas nas próximas etapas do projeto permitirão o desenho de uma proposta 
de restauração das áreas ciliares mais degradadas de acordo com a composição e a 
estrutura original da floresta. Essas informações também permitirão o planejamento de 
ações estratégicas para a restauração, como a seleção de árvores-matrizes para a coleta de 
sementes. 

 

 
 
Palavras- Chave: Matas ciliares, Degradação, Restauração.  
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Tabela 2. Espécies de arvores (DAP > 10 cm) mais abundantes nas áreas mais conservadas 
(nível de degradação baixo, D4) nas matas ciliares dos rios Grande e Pepital em Alcântara, 
MA.  

Nome vulgar Espécie Família Abundância  (ind/ha) 
Urucurana Virola surinamensis   Myristicaceae 53,33 
Guanandi Symphonia globulifera Clusiaceae  40,00 
Pindaíba Xylopia brasiliensis  Annonaceae 38,33 
Camaçari Vochysia sp Vochysiaceae 33,33 
Casca grossa n.i. - 28,33 
Andiroba Carapa guianesenis Meliaceae 23,33 
Barba de paca n.i. - 23,33 
Buriti Mauritia flexuosa Arecaceae 23,33 
Jaca da baixa Riqueria dressleri  Euphorbiacaea 23,33 
Pau pombo Tapirira guianenses  Anacardiaceae 21,67 
Juçara Euterpe oleraceae Arecaceae 20,00 
Inajá Attalea maripa Arecaceae 18,33 
Caju da baixa Anacardium sp. Anacardiaceae 13,33 
Murici preto n.i. - 13,33 
Mirim n.i. - 11,67 
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BANCO DE SEMENTES DE PLANTAS DANINHAS DA CULTURA DO FEIJÃO-
CAUPI EM CULTIVO CONVENCIONAL 
 
Orientanda: Larissa Rebeca Rêgo Santos PAIXÃO – bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do curso de Engenharia Agronômica– CCA/UEMA 
 
Orientadora: Maria José Pinheiro CORRÊA – CECEN/UEMA 
Profª Drª do Departamento de Química e Biologia– CECEN/UEMA 
 
Colaboradores: Tatiane Marques Coelho de SOUSA – Acadêmica do curso de 
Engenharia Agronômica– CCA/UEMA. 
 
A produtividade e a qualidade dos grãos do feijão-caupi pode ser limitada por diversos 
fatores biológicos, entre eles pode ser citado as plantas daninhas, tais prejuízos são 
decorrentes principalmente da competição por água, luz e nutrientes do solo, além das 
dificuldades e ou impedimentos à colheita (SILVA; DURIGAN, 2009). Associadas às 
culturas agrícolas anuais, como o feijão, as plantas espontâneas reduzem a produção de 
grãos, podendo influir também, na qualidade do produto colhido e no aumento dos custos 
operacionais da colheita. Segundo Kozlowski et al. (2002), a perda estimada na cultura do 
feijoeiro no Brasil sem nenhum método de controle reduziu em média 71% do rendimento 
dos grãos. O objetivo deste trabalho foi analisar a composição específica de plantas 
daninhas e determinar o banco de sementes em área ocupada pela cultura do feijão-caupi 
estabelecida em sistema de cultivo convencional. Os levantamentos do banco de sementes 
de espécies daninhas foram realizados em área experimental da Fazenda Escola da 
Universidade Estadual do Maranhão no município de São Luís. Os mesmos foram feitos 
mediante amostragens de solo em duas fases: no ciclo vegetativo e reprodutivo da cultura 
do feijão-caupi. Foi utilizado um trado tubular de 5 cm de diâmetro, na camada de 0-10 
cm, com  caminhamento em zigue-zague, as amostras simples foram homogeneizadas 
formando duas amostras compostas e acondicionadas em sacos plásticos e identificadas. 
Cada amostra foi subdividida em dez subamostras, com peso igual a 1 kg cada, em 
seguida, acondicionadas em bandejas etiquetadas e colocadas aleatoriamente em casa de 
vegetação sob sistema de regas diárias (Figura 1).  
 

 
A identificação da população emergente de plantas espontâneas e a sua distribuição no solo 
foram determinadas e avaliadas aos 15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias após a implantação do 
experimento e a cada contagem, as plantas identificadas foram arrancadas, a fim de 
permitir novo fluxo de emergência. As plântulas não identificadas a princípio, foram 

 
Figura 1 - Instalação do experimento em 
casa de vegetação 
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transplantadas para copos plásticos para permitir seu crescimento e, em seguida, sua 
identificação. Foram aplicadas fórmulas específicas para a obtenção dos parâmetros 
fitossociológicos: densidade relativa (CURTIS; MC INTOSH, 1950) , frequência relativa e 
índice de valor de importância (MUELLER-DOMBOIS; ELLEMBERG, 1974). Em 
seguida, para se alcançar a estimativa de sementes viáveis foi aplicada a fórmula adaptada 
de MONQUEIRO; CHRISTOFFOLETI, 2003. Durante o experimento emergiram um total 
de 2.934 indivíduos. Na fase vegetativa foram identificadas dez  famílias de plantas 
daninhas e na fase reprodutiva foram identificadas onze famílias. A família Poaceae foi a 
que mais se destacou em riqueza de espécie, devido a sua vasta diversidade e facilidade de 
adaptação, tal família apresenta algumas espécies infestantes mais agressivas, dessa forma, 
necessitam ser controladas para não prejudicar a cultura (KISSMANN; GROTH, 1997). As 
fases vegetativa e reprodutiva apresentaram a espécie Hedyotis carimbosa L. com o maior 
IVI. Nas duas fases o parâmetro que determinou o IVI foi a densidade relativa, o que 
afirma que a sua participação em termos numéricos teve maior influência do que a sua 
ocupação na área em estudo. Na fase vegetativa, a avaliação de maior quantidade de 
sementes viáveis ocorreu aos 45 dias de implantação do experimento e na fase reprodutiva 
aconteceu aos 60 dias de implantação do experimento (Figura 2 e Figura 3). Na fase 
vegetativa ocorreu maior uniformidade no número de sementes viáveis durante as épocas 
amostradas, quando comparado à fase reprodutiva. Na fase reprodutiva, aos 30 dias, 
ocorreu baixo número de sementes viáveis, no qual pode ter ocorrido o fenômeno de 
dormência, que segundo Carmona (1992), é um importante mecanismo de preservação de 
espécies em bancos de sementes, distribuindo a germinação ao longo do tempo. 
 

 
 

 
Figura 2 - Número de sementes viáveis após a implantação durante a fase 
vegetativa. 

 
Figura 3 - Número de sementes viáveis após a implantação durante a fase 
reprodutiva. 
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No banco de sementes de plantas daninhas da cultura do feijão-caupi em cultivo 
convencional emergiram 2.934 indivíduos. A fase vegetativa apresentou maior número de 
indivíduos e a família Poaceae foi a mais representativa em número de espécies nas duas 
fases avaliadas. Quanto ao Índice de Valor de Importância (IVI) a espécie mais importante 
nas duas fases foi a H. corymbosa. Na fase vegetativa o número mais elevado de sementes 
viáveis foi verificado aos 45 dias após a implantação do experimento e, na fase 
reprodutiva, aos 60 dias.  
 
Palavras-chave: Plantas espontâneas. Parâmetros fitossociológicos. Sementes viáveis. 
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FITOSSOCIOLOGIA DAS PLANTAS DANINHAS NA CULTURA DO QUIABO 
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O quiabo é uma hortaliça de clima quente, originária da África, de grande importância 
socioeconômica na Ilha de São Luís. É cultivado em espaçamentos largos que favorecerem 
o surgimento das plantas daninhas que comprometem a produção do quiabeiro por 
competirem por água, luz e nutrientes. Na pesquisa objetivou-se analisar aspectos 
qualitativos e quantitativos da comunidade infestante na cultura do quiabo. O experimento 
foi implantado em dezembro de 2012 na Fazenda Escola da Universidade Estadual do 
Maranhão em São Luís. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com oito 
tratamentos e quatro repetições. As parcelas experimentais foram constituídas por quatro 
linhas de cinco metros com espaçamento de 1,00 m entre fileiras e 0,50 m entre plantas. Os 
tratamentos foram constituídos pela convivência da cultura com as plantas infestantes 
desde a emergência nos seguintes períodos: 0-7, 0-14, 0-21, 0-28, 0-35, 0-42 e 0-70 dias. O 
controle das plantas daninhas foi realizado por capinas manuais em todas as parcelas a 
cada sete dias. As avaliações da densidade das plantas foram realizadas ao final de cada 
período de convivência através da coleta das mesmas por meio de três amostragens, ao 
acaso, na área útil de cada parcela, utilizando-se quadrados de 0,50 x 0,50 m. Em cada 
lançamento do quadro, as partes aéreas das plantas foram colhidas, contadas e identificadas 
para em seguida ser realizada a secagem e pesagem. A densidade e a massa seca da 
comunidade infestante foram usadas para obtenção dos seguintes parâmetros 
fitossociológicos: densidade relativa, frequência absoluta e relativa, dominância relativa e 
o índice de valor de importância. Cada um desses parâmetros foi determinado após 
aplicação de fórmulas específicas de acordo com MUELLER-DOMBOIS e ELLEMBERG 
(1974). Foram obtidos um total de 3262 indivíduos, sendo 2379 (73%) do grupo botânico 
das monocotiledôneas e 883(27%) do grupo das eudicotiledôneas. O número de indivíduos 
do grupo das monocotiledôneas foi sempre superior ao das eudicotiledôneas durante os 
períodos avaliados, exceto na última avaliação (Figura 1). Identificou-se na comunidade 
infestante, 31 espécies e 18 famílias botânicas, sendo três monocotiledôneas e quinze 
eudicotiledôneas. O número de espécies no grupo das monocotiledôneas correspondeu a 
15,62%, enquanto o das eudicotiledôneas foi de 84,38%. As famílias mais representativas 
entre as monocotiledôneas em riqueza de espécie foram a Cyperaceae e Poaceae, com duas 
espécies cada e para as eudicotiledôneas foi Fabaceae com seis espécies (Tabela 1). O 
índice de valor de importância (IVI) indica qual espécie tem maior influência dentro de 
uma comunidade infestante. Assim, a espécie mais importante na fase vegetativa do quiabo 
foi Cyperus rotundus L. com valores de IVI acima de 100%. Na colheita, as espécies mais 
importantes na comunidade infestante foram Alternanthera tenella Colla e Commelina 
benghalensis L. com valores de IVI de 66,80 e 51,47 respectivamente (Tabela 2). Na 
cultura do quiabo, o grupo botânico das monocotiledôneas obteve maior quantidade de 
indivíduos, porém a maior presença de espécies ocorreu no grupo das eudicotiledôneas. A 
família das plantas daninhas com maior número de espécies foi Fabaceae do grupo 
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botânico das eudicotiledôneas e as principais espécies durante o ciclo da cultura foram 
Cyperus rotundus L., Alternanthera tenella Colla e Commelina benghalensis L. 
 
Tabela 1. Famílias, nome científico e nome vulgar das plantas daninhas identificadas na  
cultura do quiabo na Fazenda Escola/CCA/ UEMA, São Luís-MA,2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 1. Famílias, nome científico e nome vulgar das plantas daninhas identificadas na  
cultura do quiabo na Fazenda Escola/CCA/ UEMA, São Luís-MA,2013. 
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Figura 1. Número de indivíduos do grupo botânico das monocotiledôneas e 
eudicotiledôneas nos períodos de convivência com a cultura do quiabo, São Luís- MA, 
2013. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Tabela 2. Índice de valor de importância (%) das plantas daninhas em função dos períodos 
de convivência com a cultura do quiabo na Fazenda Escola/CCA/ UEMA, São Luís-MA, 
2013. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Palavras chave: Abelmoschus esculentus, comunidade infestante, parâmetros 
fitossociológicos. 
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Segundo os dados do IBGE (2012), no Brasil, as áreas de pastagens cultivadas são de 
aproximadamente 101 milhões de hectares. Desse total estima-se que cerca de 50 a 60% 
apresentam algum grau de degradação (Vilela et al., 2011). Essas áreas apresentam grande 
potencial para serem recuperadas por meio da adoção de sistemas integrados de produção, 
como a ILPF. De acordo com Vilela et al. (2011), os benefícios econômicos da integração 
lavoura-pecuária, pela ótica da iniciativa privada, centram na possibilidade de aumentar a 
oferta com custos de produção unitários menores. Esses custos menores refletem a 
ampliação do potencial de produção do sistema (por exemplo, em razão de aumentos na 
matéria orgânica do solo e da maior capacidade de armazenamento de água e de nutrientes) 
para uso de insumos, maior eficiência no uso de fertilizante e menor demanda por 
agroquímicos. O objetivo deste trabalho foi avaliar a viabilidade econômica nos sistemas 
de iLPF e do sistema extensivo de criação de gado de corte. O experimento contou com 
uma área total de 10 ha, que foi dividida em quatro ambientes diferentes, são eles: 
Ambiente 1 - formação de pastagem convencional, com área de 2,5 ha; Ambiente 2 - 
monocultivo convencional de milho, com área de 2,5 ha; os outros dois ambientes so de 
Inteãgração Lavoura - Pecuária –Floresta (iLPF) em mata de babaçu, utilizou-se o sistema 
Barreirão na implantação  da pastagem, no Ambiente 3, a semente da pastagem foi 
misturada ao adubo utilizado no plantio do milho e no Ambiente 4 a semeadura da espécie 
forrageira ocorreu na adubação de plantio e na adubação de cobertura. Em ambos os 
ambientes utilizou-se semente de Brachiaria Brizantha cv. Marandú, possuindo área total 
de 5 ha subdividida igualmente entre os Ambientes 3 e 4. O delineamento utilizado foi o 
inteiramente casualizado, com 4 sistemas e 6 repetições. O preparo da área ocorreu por 
meio da utilização de grade aradora e grade niveladora, posteriormente foram realizadas as 
amostragens de solo, para fins da correção do solo e durante o plantio foi feita a adubação 
de cobertura, exigida pela cultura (Figura 1). 
 

 

 
Figura 1 – Preparo da área para plantio; A – Amostragem de solos; B – Preparo da área 
com grade aradora e grade niveladora; C – Área inicial, capoeira com capim lajeado. 
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Para determinação da produtividade do milho realizou-se as seguintes avaliações: Massa 
total da parcela, massa de 1000 grãos, densidade de plantas de milho por m2, densidade por 
hectare, pesagem da espiga com e sem palha, comprimento de espiga, diâmetro da espiga e 
SPAD (Figura 2).  
 

 
 
Para cálculo dos indicadores econômicos foram acompanhadas as seguintes informações: 
área plantada, produtividade do milho, preço do milho no momento da colheita, insumos 
utilizados e seus custos associados (Reis, 2002). Os indicadores renda bruta (RB), renda 
Líquida (RL), taxa de retorno (TR) e índice de lucratividade (IL) foram utilizados para 
medir a eficiência econômica das alternativas de formação de pastagens em consórcio com 
a cultura do milho. A renda bruta (RB) foi obtida multiplicando-se a produtividade da 
cultura do milho em cada tratamento, pelo valor do milho pago ao produtor no momento da 
colheita do milho. A renda líquida (RL) foi calculada subtraindo-se da renda bruta, os 
custos de produção, provenientes de insumos mais serviços. Estes custos (C) foram 
calculados para cada tratamento, levando-se em conta os coeficientes de custo de insumos 
e os serviços utilizados em um hectare. A taxa de retorno (TR) por real investido em cada 
tratamento foi obtida por meio da relação entre a renda bruta (RB) e o custo de produção 
(C) de cada tratamento. O índice de lucratividade (IL) foi obtido da relação entre a RL e 
RB e expresso em percentagem (Tabela 1). 

 
Figura 2 – Avaliações em plantas de milho, para determinação de 
produtividade; A – Pesagem dos grãos do milho(parcela); B – 
Contagem de 1000 grãos; C –Pesagem da espiga; D – Comprimento 
da espiga. 

A B 

C D 



647 
 

 
 
Os sistemas 3 e 4 apresentaram-se como uma melhor alternativa técnica e econômica em 
relação ao sistema de monocultivo de milho convencional, em relação a produtividade 
(5969,44 kg/ha e 6747,46 kg/ha), índice de lucratividade (47% e 53%) e taxa de retorno (1,89 
e 2,11), respectivamente. Nestes dois sistemas integrados além de proporcionar uma renda 
proveniente do milho, o custo de formação de pastagem é diluído, devido a semeadura da 
Brachiaria ser feita no momento do plantio do milho, além de proporciona um incremento na 
alimentação animal.  
 
Palavras-chave: indicadores econômicos, produtividade, integração lavoura-pecuária-floresta 
(iLPF). 
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Tabela 1 – Produtividade do milho e indicadores econômicos nos 4 ambientes. 

Indicadores Econômicos Sistema 1 Sistema 2 
 

Sistema 3 Sistema  

Produtividade (R$) n/t 3448,71 5969,44 6747,46 

Custos de produção (R$) 800,00 1.043,00 1.513,00 1.405,00 

Índice de lucratividade (%) n/t 31% 47% 53% 

Taxa de retorno n/t 1,43 1,89 2,11 

Renda Líquida (R$)  n/t 474,431 1352,33 1563,88 

Renda bruta (R$) n/t 1517,431 2865,332 2968,884 

Obs: Adotando-se o valor para a saca de milho como R$ 22,00. 
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speciosa GOMES NO PROJETO DE ASSENTAMENTO RIO PIRANGI, MORROS-
MA 
 
Orientado: Pedro Lima da SILVA – bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmico do Curso de Engenharia Agronômica – CCA/UEMA 
 
Orientadora: Ariadne Enes ROCHA 
Profª Drª do Departamento de Fitotecnia e Fitossanidade CCA/UEMA 
 
Colaboradores: Heder BRAUN – Profº do Mestrado em Agroecologia UEMA; Josilda 
Junqueira Ayres GOMES – CCA/UEMA; Leila Cardoso SILVA - Associação 
Agroecológica Tijupá; João Francisco Lima SOUSA - Associação Agroecológica Tijupá; 
Martha Cristina Conde ALMEIDA - Associação Agroecológica Tijupá 
 
A mangaba é uma cultura em fase de domesticação, com potencial de ser aproveitada pela 
sociedade maranhense. Com intuito de ampliar os conhecimentos sobre esta espécie no 
Maranhão, esta pesquisa tem como objetivo selecionar plantas matrizes de Hancornia 
speciosa Gomes para caracterização, coleta de sementes e produção de mudas. Típica de 
solos arenosos, ácidos e pobres em nutrientes, a mangabeira é encontrada na ampla 
vegetação do bioma do Cerrado, principalmente nas regiões Norte, Sudeste e 
Centro‑Oeste e na região dos Tabuleiros Costeiros e da Baixada Litorânea (Vieira Neto et 
al., 2009). A pesquisa foi realizada no Assentamento Rio Pirangi nos povoados Recurso e 
Recanto, Morros-MA, no Território Lençóis Maranhenses/Munim,. Foram selecionadas 
cinco plantas matrizes por área e coletadas informações sobre o diâmetro a 10 cm do nível 
do solo (DNS), altura total, quantidade de ramos principais e secundários, e produção de 
frutos (GANDA et al, 2010). No Viveiro da Fazenda Escola São Luís foi testado os efeitos 
de diferentes combinações de substrato com ênfase na altura das plantas e germinação, em 
12 tratamentos, em seguida analisou-se suas médias pelo teste de Scott-Knott. Os 
tratamentos consistiram de diferentes substratos resultantes da adição ao solo às 
combinações dos níveis dos fatores: calagem (0- sem; 1- com); adubação química (0- sem; 
1- com); e porcentagem adicionada esterco bovino (0- sem; 1- 10%; e 2- 30%). Assim, 
denotaram-se: Tratamento 1 - sem calcário, sem adubo químico e sem esterco bovino 
(testemunha); Tratamento 2 - apenas com adubação química; Tratamento 3 - apenas com 
calcário; Tratamento 4 – apenas com 10% de esterco bovino; Tratamento 5- apenas com 
30% de esterco bovino; Tratamento 6 - com calcário e adubo químico; Tratamento 7 - com 
calcário e 10% de esterco bovino; Tratamento 8 - com calcário, adubo químico e 10% de 
esterco bovino; Tratamento 9 - com calcário e 30% de esterco bovino; Tratamento 10 - 
com calcário, adubo químico e 30% de esterco bovino; Tratamento 11- com adubo químico 
e 10% de esterco bovino; Tratamento 12- com adubo químico e 30% de esterco bovino. A 
análise do solo usado segue na tabela 1. 

 
 
 

Tabela 1. Análise de solo usado para produção de mudas de Hancornia speciosa Gomes, 
Laboratório de Solos de São Luís – UEMA 

Profundidade 
cm 

MO 
g/dm3 

pH P K Ca Mg Na SB Al H CTC Na/CTC Al/Al+SB V 
CaCl2 mg/dm3 mmol/dm3 % 

0-20  23 4,6 4 0,2 5 3 0,2 8,4 0 28 36,4 0,5 0 23 
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Foram analisadas as características de 10 plantas matrizes obtendo-se uma relação de 5% 
de probabilidade de significância entre o DNS e a produção em Recanto e Recurso 
(Tabelas 2 e 3), pois mangabeiras com diâmetro maior tendem a uma produção maior. 

 

 
 
Nas matrizes analisadas em Recanto (Tabela 2) houve significância de 5% de 
probabilidade entre produção e altura total, devido a árvores de maior porte ter um número 
maior de frutos, fato que não foi observado em Recurso (Tabela 3). 

 

 
 
Entre a altura do fuste e a produção de ambas as áreas ocorreram uma relação de 
significância de 10% de probabilidade, análise esta explicada pelo fato de que matrizes 
com menor altura de fuste apresentaram uma maior produção. Os dados colhidos dos frutos 
de mangaba foram avaliados pelo teste de Scott-Knott e foi possível determinar que não 
houve diferença significativa entre as médias das diferentes variáveis analisadas (Tabela 
4). Para o comprimento, diâmetro, peso total, peso da semente e peso da polpa com casca 

Tabela 2. Análise estatística, feita pelo coeficiente de correlação de Pearson, das 
mangabeiras matrizes selecionadas no povoado de Recanto, Morros – MA 

Característica
s 

DNS 
(cm) 

Altura 
total (m) 

Ramos principais 
(Unid.) 

Ramos 
secundários 

(Unid.) 

Produção 
(Kg) 

Altura total 
(m) 0,62ns -       

Ramos 
  

0,0 0,0 -     
Ramos 

secundários -0,34ns 0,31ns 0,0 -   
Produção 

(Kg) 0,82* 0,79* 0,0 0,25ns - 
Altura do 
fuste (m) -0,57ns -0,24ns 0,0 0,06ns -0,71o 

ns: não significativo; *: significativo a 5% de probabilidade pelo teste “T”; °: significativo a 
10% de probabilidade pelo teste “T” 

Tabela 3. Análise estatística, feita pelo coeficiente de correlação de Pearson, das 
mangabeiras matrizes selecionadas no povoado de Recurso, Morros – MA 

Característic
as 

DNS 
(cm) 

Altura 
total (m) 

Ramos 
principais 

(Unid.) 

Ramos 
secundários 

(Unid.) 

Produção 
(Kg) 

Altura total 
(m) 0,65ns - 

   Ramos 
 

0,43 ns 0,19 ns - 
  Ramos 

secundários 0,36 ns -0,39 ns 0,17 ns - 
 Produção 

(Kg) 0,99* 0,53 ns 0,43 ns 0,49 ns - 
Altura do 
fuste (m) 

-0,67 

ns -0,11 ns -0,07 ns -0,43 ns -0,74o 

ns: não significativo; *: significativo a 5% de probabilidade pelo teste “T”; °: significativo a 
10% de probabilidade pelo teste “T” 
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constatou-se apenas dois grupo com diferença significativa “A” e “B” devido às matrizes 
se localizar em próximas umas das outras. 

 

 
 

Já para as variáveis número de sementes e brix obtiveram resultados mais contrastados e 
divididos em três e quatro grupos respectivamente. Para o número de sementes a variância 
deu-se a grande diversidade da cultura, para o brix essa diferença foi atribuída à 
maturidade dos frutos serem diversificada, tendo frutos bem maduros até frutos “de vez”. 
Em condições de viveiro telado as sementes levaram 38 dias para concluir a germinação, 
tendo início com 18 dias após o plantio, com média de 60% aos 38 dias. Diferentemente, 
Vieira Neto et al (2002) determinou que emergência das plantas inicia-se 21 dias após a 
semeadura, estendendo-se por mais 30 dias. As médias do número de mudas germinadas 
em cada tratamento mostraram-se bastante uniformes pelo teste de Scott-Knott (Tabela 5). 
Segundo o teste, para germinação não ocorreu diferença significativa entre os tratamentos 
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, no entanto a composição do substrato influenciou na altura da muda 
aos 103 dias após o plantio. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabela 4. Análise estatística, segundo o teste de Scott-Knott, das médias dos dados 
colhidos dos frutos de mangabeira, Laboratório de Pós-Colheita, UEMA 

Matriz Compriment
o 

Diâmetr
o 

Peso 
Total 

Peso da 
Semente 

Peso da 
Polpa com 
Casca 

Número 
de 
Sementes 

Brix 

1 40,4 B 
31,55 
AB 22,67 B 4,4 AB 18,27 B 16,8 A 

20,76 
CD 

2 34,05 B 
33,17 
AB 20,38 B 3,44 AB 16,95 B 6,8 C 

20,28 
CD 

3 49,69 A 37,31 A 36,7 A 5,85 A 30,85 A 15,8 AB 17,92 D 

4 35,67 B 29,43 B 16,55 B 2,52 B 14,03 B 6,8 C 
20,74 
CD 

5 34,45 B 29,37 B 16,49 B 2,66 B 13,83 B 6 C 18,94 D 

6 36,67 B 28,92 B 18,4 B 3,37 AB 15,03 B 6 C 
26,12 
AB 

7 33,79 B 
30,87 
AB 17,73 B 2,2 B 15,53 B 8,2 BC 

20,76 
CD 

8 36,17 B 28,66 B 15,8 B 1,7 B 14,11 B 7 C 
25,2 
ABC 

9 38,03 B 
31,87 
AB 20,43 B 1,69 B 18,74 B 5,6 C 

22,06 
BCD 

10 36,11 B 
33,57 
AB 23,81 B 5,67 A 18,14 B 21 A 29,28 A 
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O tratamento com melhor desenvolvimento em altura total aos 103 após o plantio foi à 
testemunha (tratamento 1), em solo pobre em matéria orgânica, ácidos e com baixos teores 
de nutrientes. Segundo Vieira Neto et al (2002) As mudas crescem de forma irregular, 
atingindo 20 a 30 cm entre 120 e 180 dias após o plantio, em áreas de tabuleiros costeiros e 
baixada litorânea. Nas áreas de Recanto e Recurso foi constatado que mangabeiras com 
diâmetro maior e altura do fuste menor apresentaram uma produção elevada, houve 
também um aumento de produção nas mangabeiras de Recanto relacionado à altura total 
das mesmas. No Viveiro da Fazenda Escola São Luís as mudas levaram 38 dias para 
germinarem totalmente e tiveram uma média geral de 60%. Segundo o teste, para 
germinação não ocorreu diferença significativa entre os tratamentos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, no 
entanto a composição do substrato influenciou na altura da muda aos 103 dias após o 
plantio. 

Palavras-chave: Germinação; propagação; Lençóis Maranhenses. 
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Tabela 5. Análise estatística, segundo o teste de Scott-Knott, das médias de germinação e 
altura das mudas de mangabeira, Viveiro Fazenda Escola São Luís, UEMA 
Tratamento Germinação (%) Germinação* Altura (cm) 

1 88 10,34 A 24,86 A 
2 64 8,87 A 17,56 C 
3 72 9,39 A 9,12 E 
4 64 8,87 A 13,92 D 
5 68 9,02 A 15.02 D 
6 84 10,05 A 21,44 B 
7 52 8,04 B 12,94 D 
8 24 6,96 B 10,8 E 
9 36 6,78 B 7,98 E 
10 68 9,15 A 14,9 D 
11 48 7,68 B 12,5 D 
12 52 7,89 B 13,5 D 

*Os valores foram transformados pela equação  
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Os solos agricultáveis brasileiros, em sua maioria, são ácidos e de baixa fertilidade natural, 
em consequência a produção de alimentos e matéria-prima agrícola é muito dependente das 
práticas de calagem (ROSSA, 2006). Portanto, a maioria dos solos brasileiros necessita de 
correção de sua acidez, o que normalmente é feita através da adição de calcário, pratica 
esta conhecida por calagem (VITTI & LUZ, 2004). Vários são os métodos utilizados e 
indicam quantidades diferentes de calcário para um mesmo solo e cultura 
(VASCONCELLOS et al., 1994). Existem vários critérios para se determina a necessidade 
de calagem no Brasil, os quais são:neutralização do alumínio e/ou elevação dos teores de 
cálcio e magnésio, método da solução tampão SMP, alumínio trocável, método da 
saturação por bases e curvas de neutralização. A recomendação correta de calcário tem 
grande importância, principalmente para que se obtenha a correção adequada da acidez e 
aumente a eficiência dos fertilizantes. A incubação com CaCO3 é o método padrão para 
determinação da necessidade de calagem, e serve para calibração de outros métodos, mas 
não é usado rotineiramente, por demandar muito tempo na sua execução (MELÉM Jr et al., 
2008), à grande demanda de mão-de-obra e tempo (NOLLA & ANGHINONI, 2004). 
Usualmente, as curvas de incubação são definidas com relação ao pH, mas, após a 
incubação, também podem ser determinado os teores de Al e de Ca trocáveis, podendo, 
assim, conhecer quanto de calcário é necessário para neutralizar o Al trocável e, também, 
quanto de Ca trocável será atingido (NOVAIS et al., 2007). Assim, pode-se determinar a 
dosagem de calcário necessária para atingir um determinado pH requerido por uma cultura 
(SOUSA & LOBATO, 2004). O principal objetivo dessa pesquisa é comparar e determinar 
o melhor método de recomendação de calagem para um ARGISSOLO VERMELHO 
AMARELHO Distrófico no sudoeste do Estado do Maranhão. O presente trabalho foi 
realizado no Laboratório de Solos da Universidade Estadual do Maranhão / Centro de 
Estudos Superiores de Imperatriz - UEMA/CESI. As amostras de solo foram coletadas em 
um ARGISSOLO VERMELHO AMARELHO Distrófico na camada de 0-20 cm de 
profundidade, estas foram encaminhadas para o laboratório homogeneizadas e realizadas 
análise química (Tabela 1). 
 

 

Tabela 1. Análise química do solo amostrado e usado no estudo. 

pH em água 
Ca2++Mg2+ Al3+ H+Al SB CTC V K P 

.......................cmolc.kg-1....................... ...%... mg.kg-1........ 

5,61 4,96 1,2 6,5 6,16 11,6 43,9 50 8 
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A amostra de solo foi posta para incubação com doses crescentes de carbonato de cálcio 
equivalentes a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 t/ha (CaCO3), com dez repetições, em um 
delineamento experimental inteiramente casualizado, cada unidade representada por 0,3 kg 
do solo, mantendo a capacidade de campo a 80%, distribuídos numa bancada ao abrigo da 
luz. O período de incubação foi de 120 dias, e 30, 60, 90 dias após o início e no fim do período de 
incubação foi feita amostras de cada unidade experimental para determinar pH, Ca2+, Mg2+, H+Al e 
Al3+ de acordo com a métodos proposta pela Embrapa (2009). Com os dados obtidos foram feitas 
análise as análises de variação e regressão. Com os dados das análises químicas do início da 
incubação da tabela 1, foi estimado a necessidade de calagem do solo por diferentes métodos, a 
saber: (a) método da incubação com CaCO3 curva de neutralização; (b) método de saturação por 
bases; (c) método da neutralização da acidez trocável e elevação dos teores de Ca e Mg, afim de 
compara os dados obtidos possibilitando determinar qual o método que mais se aproxima do valor 
da equação.Para pH em água houve uma diferença significativa entre as medias dos 
tratamentos, o mesmo ocorre para os demais parâmetros analisados, bem como uma forte 
correlação entre estas (Figura 1A). Houve um incremento significativo nos teores de 
Ca2++Mg2+ entre os tratamentos em função da aplicação de CaCO3, evidenciando o efeito 
da sua aplicação, logo a soma de bases, CTC ef e CTC pot e V% também foram elevadas 
(Figura 1B, 2A e2B). Não houve diferença significativa nos teores de K+, N e P, o 
resultado certamente pode ser explicado pelo fato de que os solos da região têm baixas 
concentrações destes nutrientes. A acidez trocável foi neutralizada no fim da incubação 
com a aplicação de 3 t.ha-1 de CaCO3. A equação para recomendação da necessidade de 
calagem para o solo em estudo é: NC = 4,8401pH - 29,75. O método da Saturação por 
basese neutralização do Al3+superestimaram a necessidade de calagem (Figura 3). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. A - Evolução do pH dos ao logo do período de incubação; B - Relação entre os valores de pH em 
agua e saturação por bases. 
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Palavras-chaves: necessidade de calagem; calcário e neutralização da acidez. 
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Figura 2. A – Curva de neutralização do Al3+ após o período de incubação; B - Relação entre os valores da 
Soma das Bases e as doses de CaCO3. 
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Figura 3. A - Quantidade de calagem recomendada por diferentes métodos. As barras indicam os intervalos 
de confiança em torno da média com 95% de confiança. 
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VARIAÇÃO NA ÁREA FOLIAR ESPECÍFICA E EFICIÊNCIA DO USO DO 
NITROGÊNIO EM PLANTAS DE MILHO: SUBMETIDAS AO SISTEMA DE 
ALÉIAS NO ESTADO DO MARANHÃO 
 
Orientanda: Ester de Paiva ALVES – bolsista PIBIC/UEMA. 
Acadêmica do Curso de Engenharia Agronômica – CCA/UEMA. 
 
Orientador: Heder BRAUN. 
Prof. Dr. do Programa de Pós Graduação em Agroecologia - CCA/UEMA. 
 
Colaboradores: Emanoel Gomes de MOURA – Prof. do Programa de Pós-Graduação em 
Agroecologia/UEMA. 
 
No sistema de aleias, o suprimento das exigências nutricionais da cultura principal não é 
dependente apenas das quantidades adicionadas a partir dos resíduos vegetais, mas também 
da eficiência de transferência dos nutrientes do solo para as plantas, processo estreitamente 
relacionado à qualidade da matéria orgânica adicionada, aos organismos presentes no 
sistema e à eficiência de absorção de nutrientes pela planta (SWIFT e PALM, 1995). Este 
sistema de cultivo em aleias consiste no corte de ramos das árvores e aplicados entre as 
fileiras com as vantagens de produzir resíduos de alta qualidade, que são responsáveis pela 
reciclagem do N, no período seco, uma vez que as árvores estão adaptadas para crescer 
neste período e retornar para a superfície os nutrientes das camadas mais profundas do solo 
por onde crescem suas raízes. O nitrogênio (N) é o que mais limita o crescimento e o 
rendimento das culturas, dentre elas o milho. Entre as características de planta mais 
utilizadas como indicadoras do teor de N estão à massa de matéria seca da planta, o teor e a 
quantidade de N acumulada e a intensidade da cor verde da folha (RAMBO et al., 2004). A 
clorofila, relacionada à cor verde da folha, pode ser estimada pelo uso de medidores 
portáteis chamados clorofilômetros, que permitem medições instantâneas do valor 
correspondente ao teor na folha, o qual está correlacionado com a quantidade de matéria 
seca produzida e ao rendimento de grãos. O objetivo deste trabalho foi desenvolver 
conhecimento e competência sobre o cultivo de milho no sistema em aleias, buscando 
economia de fertilizantes minerais a partir da reciclagem de nutrientes, principalmente o N. 
O experimento foi conduzido com a cultura do milho, na área experimental da 
Universidade Estadual do Maranhão-UEMA, instalado no delineamento em blocos ao 
acaso, com quatro repetições, contendo 12 tratamentos e 48 parcelas. As parcelas foram 
formadas pelas combinações de quatro leguminosas, acácia, gliricidia, leucena e sombreiro 
(plantio e cobertura) + ureia (cobertura). Para atingir os objetivos foram quantificados: 
massa de matéria seca, índice SPAD, altura da planta, área foliar e componentes de 
produtividade. Para a avaliação dos parâmetros biométricos foram coletadas duas plantas 
de milho, nas duas fases do ciclo de cada parcela para a quantificação da área foliar, 
obtendo as medidas de comprimento e largura da folha, altura da planta e massa de matéria 
seca, as partes da planta (componentes, vegetativo e reprodutivo) foram acondicionadas em 
sacos de papel e colocadas em estufa de ventilação forçada de ar a 70 ºC, até atingirem 
massa constante. Em seguida, a massa de matéria seca da planta foi determinada (MSP, 
g/planta). Nessas duas épocas de coletas das plantas (estádio do florescimento e na 
maturação das plantas) o valor do índice SPAD foi determinado por meio do medidor 
portátil SPAD-502 (Soil Plant Analysis Development-502). As determinações foram 
efetuadas sempre no período da manhã, entre 7h e 10h, sombreando o aparelho com o 
corpo para evitar interferência da luz solar. Em cada folha foram efetuadas cinco leituras, a 
partir das quais foi obtida a média para cada folha amostrada. A média das cinco leituras 
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do índice SPAD representou o valor da parcela. Por ocasião da colheita foram 
determinados os componentes da produtividade, peso da espiga com e sem palha, peso da 
palha e número de fileiras da espiga. A análise estatística foi realizada empregando-se o 
programa ASSISTAT, tendo as médias dos tratamentos comparadas pelo teste de Tukey, 
ao nível de 5 % de probabilidade. Não houve efeito dos tratamentos com aplicação de 
leguminosas e ureia para todas as variáveis avaliadas, exceto massa seca da planta na fase 
de maturação (MSPM) e área foliar da planta (AFP). Estes resultados estão apresentados na 
Tabela 1 e 2. 
 
 

 
 
 
Os tratamentos contendo sombreiro + leucena e acácia + gliricidia + ureia foram os que 
apresentaram menor MSPM e AFP, respectivamente. Em observação direta nos resultados 
da análise de matéria seca foi observado que na fase de maturação, o tratamento com 
Leucena e Acácia no plantio e Ureia na cobertura obteve os maiores resultados com a 
média correspondente a 55,52 g/planta. Na fase a de maturação da planta onde a parcela 
que recebeu novamente o tratamento Leucena e Acácia no plantio e Ureia na cobertura 
permaneceu com altos valores de média correspondente a 41,62 g/planta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1. Valores médios do número de fileiras de grãos (NF, n°/espiga), comprimento da 
espiga (CE, cm/espiga) e massa da espiga sem a palha (MEsP, g/planta)  

Tratamentos Variáveis avaliadas 
NF CE MEsP 

S+L+U 15,00 a 13,23 a 96,97 a 
S+L 14,30 a 13,32 a 95,19 a 
L+A 13,75 a 17,48 a 75,24 a 

L+A+U 14,70 a 12,70 a 97,17 a 
L+G+U 14,80 a 13,12 a 100,82 a 

L+G 14,30 a 11,17 a 64,29 a 
A+G+U 15,35 a 13,45 a 104,69 a 

A+G 15,20 a 12,62 a 93,12 a 
S+G 13,90 a 11,80 a 73,87 a 

S+G+U 13,95 a 12,35 a 78,45 a 
Controle 14,55 a 12,97 a 86,55 a 

Controle+U 14,25 a 11,75 a 72,19 a 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 
probabilidade. 
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Nos resultados de analise do Índice SPAD foi observado que na fase de florescimento a 
parcela que recebeu o tratamento com Sombreiro e Leucena no plantio e Ureia na 
cobertura obteve valores elevados com a média coletada de 52,23. A outra analise foi na 
terceira fase a de maturação da planta onde a parcela que recebeu o tratamento de Leucena 
e Gliricidia no plantio obteve os maiores valores da média coletada correspondente a 
39,35. Os resultados correspondentes à altura de planta, o tratamento Sombreiro e 
Gliricidia obteve a maior média correspondente a 138,38 cm/planta. De acordo com os 
dados analisados para os parâmetros biométricos concluiu-se que a utilização da 
leguminosa arbórea Leucena e Gliricidia tanto na fase de maturação e fase de 
florescimento obteve maiores resultados. Houve efeito da aplicação de leguminosas e ureia 
para a área foliar e massa seca da planta na fase de maturação. 
 
Palavras-Chaves: Nitrogênio, Milho, Sistema de Aleias.  
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Tabela 2. Valores médios da massa seca da planta na maturação (MSPM, g/planta) e 
floração (MSPF, g/planta), leitura do índice SPAD na maturação (SPAD-M) e floração 
(SPAD-F), área foliar da planta (cm2/planta) e altura da planta na maturação (AP-M, 
cm/planta) 

Tratamentos Variáveis avaliadas 
MSPM MSPF SPAD-M SPAD-F AFP AP-M 

S+L+U 50,40 ab 39,11 a 52,23 a 29,75 a 406,73 a 125,81 a 
S+L 26,33 b 57,75 a 41,20 a 36,30 a 333,40 ab 136,38 a 
L+A 42,27 ab 42,90 a 42,35 a 38,20 a 347,65 ab 120,63 a 

L+A+U 55,52 a 41,62 a 51,95 a 39,33 a 389,32 ab 133,81 a 
L+G+U 32,14 ab 51,96 a 46,83 a 39,35 a 346,40 ab 117,00 a 

L+G 32,62 ab 36,19 a 42,85 a 26,03 a 386,32ab 128,25 a 
A+G+U 32,41 ab 45,56 a 46,58 a 28,53 a 253,82 b 122,88 a 

A+G 29,63 ab 69,09 a 45,98 a 34,63 a 332,83 ab 121,25 a 
S+G 48,87 ab 49,01 a 42,88 a 35,15 a 304,03 ab 138,38 a 

S+G+U 31,93 ab 34,05 a 48,03 a 30,15 a 304,12 ab 118,25 a 
Controle 24,40 b 42,98 a 42,63 a 28,53 a 291,18ab 126,88 a 

Controle+U 30,65 ab 40,57 a 49,60 a 36,68 a 311,48ab 135,44 a 
Médias seguidas pela mesma letra na coluna, não diferem entre si, pelo teste de Tukey, ao nível de 5% de 
probabilidade. 
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AVALIAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DOENÇAS EM SOJA (Glycine Max (L.) 
Merriel) SOB CULTIVO COM DIFERENTES DOSAGENS DE AGROSILÍCIO 
 
Orientada: Neidelâne de Alencar SOBRINHO – bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do Curso de Agronomia Bacharelado – CESI/UEMA 
 
Orientadora: Ivaneide de Oliveira NASCIMENTO 
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Araújo CRUZ - Acadêmica do Curso de Agronomia – CESI/UEMA.Gustavo de 
AndradeBEZERRA- Acadêmico do Curso de Agronomia  – CESI/UEMA. 
 
O Brasil ocupa posição de destaque na produção mundial de grãos. Dentre as plantas 
cultivadas que contribuem para esta colocação no cenário mundial, a soja é destaque como 
umas das principais culturas. Foram estimados para a safra 2011/12, 68,7 milhões de 
toneladas desta oleaginosa (CONAB, 2012).No entanto alguns fatores limitam a 
produtividade da soja. Dentre estesdestacam-se doenças fúngicas que são controladas pelo 
método químico. Assim, no sentido de buscar uma agricultura sustentável, diminuindo o 
uso de fungicidas, o agrosilício (silicato de cálcio, magnésio e silício) tem sido testado em 
diversos experimentos, pois o silício aumenta a resistência da planta. Neste trabalho 
objetivou-se avaliar a incidência de doenças foliares na soja sob cultivo com adubação 
silicatada de cálcio, magnésio e silício em sistema de plantio direto. A área experimental 
foi instalada nas dependências da fazenda Monte Azul no povoado de Curvelândia,Vila 
Nova dos Martírios - MA. Adotou-se o delineamento de blocos ao caso com parcelas 
subdivididas utilizando cinco tratamentos, constituídos pelas doses de silício (0, 1, 2, 4, 8 
t/ha de silicato de cálcio e magnésio). Foram plantadas 12 linhas em cada parcela, com 
espaçamento 0,50 m, onde cada 6 linhas foi plantada com uma  cultivar, sendo semeadas 
16 sementes por metro, em sistema de plantio direto. As parcelas mediam 6 m de largura e 
12 m de comprimento, sendo estassubdivididas e compostas por duas cultivares, BRS 
primavera RR e BRS 8860 RR, ambas passaram por um processo de microbiolização com 
o inoculante Bradyrhzobium.A avaliação da severidade da mancha parda da soja foi 
realizada aos 58 dias após o plantio, foram coletadas 10 folhas casualmente, em cada uma 
das subparcelas, avaliadas segundo a escala diagramática (POLIZEL; JULIATTI, 2004). A 
quantificação de plantas com sintomas de mela e mancha alvoocorreu no final do ciclo da 
cultura. Os dados de ambas as doenças foram submetidos áanálise estatística utilizando o 
programa Assistat, pelo teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Os grãos foram 
coletados e separados de acordo com a variedade e o tratamento, para pesagem em balança 
analítica. As dosagens de agrosílicio não promoveram diferença significativa no efeito 
dada incidência da mancha parda, macha alvo e mela na cultura da soja (Glicynemax L.). 
Todavia as menores médias de incidência das doenças estão nas plantas submetidasaos 
tratamentos com as maiores dosagens de agrosilício. Ocorreu diferença significativa ao 
nível de 1% de probabilidade na incidência de mancha parda quando se comparou 
asvariedades, sendo a menor incidência na variedade BRS 8860 (Tabela 1). Quanto ao 
peso dos grãos não houve diferença significativa nos diferentes tratamentos comagrosilício 
e nem entre as cultivares BRS Valiosa e BRS 8860 (Tabela 2). Diante do exposto para a 
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indicação da melhor dosagem de agrosilício novos experimentos devem ser realizados com 
dosagens maiores de agrosilicio. 
 

 
 
Palavras-Chave: manejo alternativo, doenças fúngicas,  silício. 
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Tabela 01: Avaliação da incidência de doenças fúngicas da soja (Glicynemax L.),) cultivado sob diferentes 
dosagens de agrosilício na Fazenda Monte Azul, Curvelândia-MA 2011/2012. 

 
Tratamentos 

Incidência 
Mancha Parda 

 

Incidência 
Mancha Alvo 

Incidência 
Mela 

 

 Cultivares Cultivares Cultivares 

 BRS Valiosa BRS 8860  BRS Valiosa BRS 8860 BRS Valiosa BRS 8860 
T1=0 t /ha  16,25 a 18,50b 1,75 a 5,00b 6,00 a 9,75 b 
T2=1t /ha 17,50 a 18,75b 0,00 a 4,25b 9,50 a 9,50b 
T3=2t /ha 12,25 a 13,50b 0,00 a 4,50b 0,50 a 5,00b 
T4=4t /ha 13,75 a 19,75b 0,50 a 5,25b 1,00 a 12,50b 
T5=8t /ha 9,50 a 12,25b 0,75 a 0,25b 6,25 a 3,00b 
C.V(%) 54,18 17,78 213,15 205,60 195,13 110,94 
Letras iguais na mesma coluna não diferem, pelo teste Tukey(p< 0,001) 
 

Tabela 2: Peso dos grãos de soja cultivada sob diferentes 

dosagens de agrosílicio 

Peso dos grãos(gramas) 
 BRS Valiosa BRS 8860 
0 t /ha de agrosílicio 78.6 a 35,9 a 
1t /ha de agrosílicio 96,6 a 89,5 a 
2t /ha de agrosílicio 58,8 a 52,1 a 
4t /ha de agrosílicio 54,6 a 67,8 a 
8t /ha de agrosílicio 49,3 a 22,2 a 

CV% 97.08 88.97 
Letras iguais na mesma coluna não diferem,pelo teste Tukey(p< 0,001) 
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AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE INÓCULOS DE FUNGOS MICORRÍZICOS 
ARBUSCULARES DE SOLOS DO CERRADO MARANHENSE PARA O 
CONTROLE DA FUSARIOSE NO FEIJÃO-CAUPI (Vigna unguiculata (L.) Walp.) 
 
Orientada: Regina Araújo de Oliveira – Bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do Curso de Agronomia Bacharelado – CESI/UEMA 
 
Orientadoras:  Ivaneide de Oliveira Nascimento – Profª. do Departamento de Química e 
Biologia UEMA/CESI; Sylvia Leticia Oliveira Silva- Profa. Pesquisadora IFMA 

Colaboradores: Antônia Alice Costa Rodrigues- Profa. Pesquisadora UEMA; Vera Lúcia 
Neves Dias- Profa. Pesquisadora UEMA; Márcia Guelma Santos Belfort. Profa. 
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O feijão-caupi (Vigna unguiculata (L.) Walp.), apresenta grande valor nutritivo e constitui 
em um alimento básico para as populações de baixa renda do Nordeste brasileiro (NEVES 
et al., 2011). A fusariose é uma doença que vem afetando essa cultura, ocasionando 
principalmente redução na produtividade. A inoculação de fungos micorrízicos 
arbusculares (FMAs) representa um método promissor no controle biológico da fusariose 
(MOREIRA, 2000). Objetivou-se avaliar e selecionar inóculos de fungos micorrízicos 
arbusculares oriundos de solos do Cerrado sob pastagem no Estado do Maranhão com 
potencial para o controle da fusariose no feijão-caupi. O experimento foi conduzido em 
laboratório e em casa de vegetação na Universidade Estadual do Maranhão. Procedeu 
inicialmente a multiplicação dos  fungos micorrízicos arbusculares isolados de solos do 
cerrado maranhense sob pastagem, utilizando a gramínea Brachiária como planta 
hospedeira viva. Após obtenção dos  inóculos, os FMAs foram utilizados nas plantas de 
feijão-caupi. Na primeira fase, inoculou-se os gêneros micorrízicos arbusculares e na 
segunda fase foi inoculado o Fusarium oxysporum nas mesmas plantas. O experimento foi 
constituído de oito tratamentos em DIC: (T1)- Solo sem FMA e sem Fusarium; (T2)- Solo 
+ Glomus clarum e sem Fusarium ;(T3) - Solo sem FMA e com Fusarium;(T4) – Solo 
+Gigaspora sp.; (T5)- Solo + Glomus clarum; (T6) – Solo + Acaulospora sp.; (T7) – Solo 
+ Glomus sp.;(T8) – Solo + Scutellospora sp. A avaliação dos tratamentos foi baseada na 
escala de notas, descrita por Schoonhoven e Pastor-Corrales (1987). A aplicação dos 
fungos micorrízicos arbusculares não reduziu na incidência e não controlou a fusariose no 
feijão-caupi (Tabela 1). No entanto ao observar o ciclo fenológico do feijão-caupi, 
percebeu-se um maior desenvolvimento foliar das plantas e uma maior aceleração da fase 
final do seu ciclo e a presença de vagens. Enquanto as plantas não-micorrizadas são 
menores e seu ciclo encontra-se ainda incompleto (Figura 6). A influência dos FMas no 
crescimento vegetal também foi observada em estudo realizado por Miranda; Miranda 
(2005), verificando que a presença dos fungos no solo contribuiu no crescimento da soja e 
do capim-andropogon. 
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A presença de nódulos nas raízes do feijão-caupi foi outra característica evidenciada nas 
plantas micorrizadas. Ao visualizar-se as raízes das plantas submetidas aos tratamentos T1 
(Solo Sem FMA e Sem F. oxysporum) e T2 (Solo Com FMA e Sem F. oxysporum) 
percebe-se que as plantas de feijão-caupi em solo com FMA apresentou maior quantidade 
de nódulos, apesar da simbiose ser algo característico do feijão-caupi, houve colonização 
radicular por  fungos micorrízicos (Figura 2, letra A, E e B).  Medeiros et al.,(2010), 
observou a ocorrência de colonização radicular por fungos micorrízicos arbusculares em 
feijão-caupi e a presença de nódulos. Portanto, os gêneros micorrízicos avaliados não 
foram eficientes no controle da fusariose. No entanto os FMAs favoreceram o crescimento 
e a colonização radicular no feijão-caupi. 
 

 
 

Tabela 1 - Avaliação dos Sintomas da Fusariose no feijão-
caupi, conforme escala de nota (Scoonhoven; Pastor-
Corrales (1987). 
 

TRATAMENTOS NOTAS 
T1- Solo Sem FMA e Sem Fusarium 1,0 b 
T2- Solo Com FMA e sem Fusarium 1,0 b 
T3- Solo Sem FMA e com Fusarium 9,0 a 
T4- Solo + Gigasporasp. 7,4a 
T5- Solo + Glomusclarum 8,6 a 
T6- Solo + Acaulosporasp. 9,0 a 
T7- Solo + Glomussp. 8,6 a 
T8- Solo + Scutellosporasp. 8,6 a 
F 32,65** 
CV(%) 20,73 
DMS 2,82 

** Significativo ao nível de 1% de probabilidade ; * Significativo ao 
nível de 5% de probabilidade.  

 
Figura 1 – Tratamentos:T1 (Solo Sem FMA e sem 
Fusarium, lado esquerdo); T2- (Solo Com FMA e sem 
Fusarium, lado direito). 
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Orientanda: Vanessa Lago BRAGA – bolsista PIBIC/UEMA 
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Orientador: Ronaldo Haroldo Nascimento de MENEZES 
Prof. Dr. do Departamento de Engenharia Agrícola CCA/UEMA 
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Segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA (2007) o 
arroz é considerado um dos mais importantes grãos em relação ao valor econômico e 
também o de maior importância em muitos países em desenvolvimento. É considerado  
alimento básico para cerca de 2,4 bilhões de pessoas. De acordo com o IBGE (2011) o 
estado do Maranhão é o maior produtor nordestino de arroz seguido pelos estados do Piauí, 
Ceará e Bahia. No Maranhão a produção se concentra no Meio – Norte, segundo 
MENEZES (2009). Existe uma considerável variabilidade da produtividade dessa cultura 
ao longo dos anos, nas distintas regiões produtoras do país, causada principalmente pelas 
condições climáticas. Com base nestas informações objetivou-se nessa pesquisa, analisar o 
rendimento agrícola da cultura do arroz para o estado do Maranhão a partir de indicadores 
agroclimáticos regionalizados desenvolvidos por técnicas estatísticas. A área de estudo 
corresponde a região denominada de R5 definida como uma das dez regiões homogêneas 
de precipitação pluvial, segundo MENEZES (2009), (Figura 1). 
 

 
 
Foram utilizados dados climáticos observados de precipitação pluvial diária e temperatura 
do ar média mensal, obtidos dos acervos da Agência Nacional das Águas (ANA) e Instituto 
Nacional de Meteorologia (INMET), respectivamente, e dados de produção e área plantada 
obtidos do acervo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para um 
período de 22 anos (1990-2011). Com os dados de temperatura do ar foi estimada a 
evapotranspiração potencial, segundo THORNTHWAITE (1948). Com os dados de 
Evapotranspiração potencial e precipitação pluvial foram estimados a evapotranspiração 
real, excesso hídrico, deficiência hídrica e armazenamento de água no solo, segundo 
THORNTHWAITE e MATHER (1955). Estes dados foram utilizados para o estudo de 
caracterização da produção agrícola, balanço de água do solo, estação de crescimento e 
calendário agrícola, e para o desenvolvimento e análise dos indicadores agroclimáticos 
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Figura 1. Localização geográfica da Região Homogenia R5. 
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utilizados para estimar o rendimento agrícola, baseados nas técnicas de componentes 
principais e regressão linear múltipla.  A região durante o período analisado obteve média 
de produção de 103.368 toneladas de grãos e área plantada de 90.153 hectare, resultando 
em uma rendimento médio de 1,15 toneladas de grãos por hectare.  A partir de dezembro, 
com o início das chuvas, a região começa o período de reposição de água no solo, com 
subsequente excesso de água de janeiro a maio. Com a redução das chuvas, observado a 
partir de junho, começa o período de retirada de água do solo com subsequente deficiência 
até dezembro. O período de cultivo agrícola (Figura 2), caracterizado pela comparação 
entre a precipitação (P) e evapotranspiração potencial (ETP), definido pelo critério 
proposto por FRÈRE e POPOV (1979), começa a partir do 3º decênio de  dezembro e 
termina no 2º decênio de julho.  

 

 
A partir da definição do período de cultivo agrícola foi elaborado o calendário agrícola 
(Tabela 1) para cultura do arroz baseado no seu ciclo produtivo (120 dias) e duração de 
suas fases fenológicas (Fase I – Plantio, Fase II – Desenvolvimento, Fase III – Floração e 
Fase IV - Maturação. O plantio precoce pode ser realizado a partir do 3º decênio de 
dezembro e o mais tardio no 3º decênio de março. Com base neste calendário de plantio 
foram definidos os indicadores regionalizados através da combinação linear dos dados 
decendiais utilizando a técnica de componentes principais. Estas componentes foram em 
seguida analisadas como indicadores agroclimáticos para a análise da produtividade da 
cultura do arroz para a região R5 através de modelos de regressão linear múltipla. 

 

 
Para analisar apenas os efeitos do clima foi removido os efeitos da tecnológica através do 
modelo de regressão. O resultado evidenciou uma pequena tendência tecnológica na série 

Figura 2 – Estação de crescimento para a região homogênea R5. 
   

 

 

 

 

 
 

 

Tabela 1: Calendário agrícola da cultura do arroz para a região R5 

 

 



665 
 

de rendimento do arroz para a região R5 durante os anos de 1990 a 2011, esta foi 
removida, obtendo-se uma nova série de rendimento sem a tendência tecnológica. A 
análise em componentes principais aplicada para o período agrícola compreendido entre o 
1º decênio de fevereiro e o 3º de maio e considerando as variáveis, armazenamento, 
excesso e deficiência de água no solo, precipitação, evapotranspiração potencial e real, 
identificou 14 componentes que explicaram em torno 96% da variabilidade total dos dados. 
Destas 14 componentes, a 2ª foi melhor correlacionada com a deficiência 2º decênio de 
fevereiro, evapotranspiração potencial e real no 1º, 2º e 3º decênio de abril; a 5ª melhor 
correlacionada com o armazenamento, excesso e precipitação 1º decênio de maio; a 7ª 
melhor correlacionada com excesso no 1º e 2º decênio de fevereiro e precipitação no 2º 
decênio de fevereiro e a 12ª melhor correlacionada com o armazenamento no 3º decênio de 
abril, precipitação e excesso no 3º decênio de março, foram selecionadas pela análise de 
regressão linear múltipla, explicando 75% do rendimento do arroz, segundo o coeficiente 
de determinação ajustado. A comparação entre os valores observados e estimados de 
rendimento do arroz apresentou grau de exatidão de 0,99 segundo índice "d" proposto por 
WILLMOTT et al. (1985), Figuras 3 e 4. Estes resultados mostram que a substituição das 
variáveis originais pelas componentes principais proporcionou um modelo de regressão 
com uma redução substancial no número de variáveis explicativas, estatisticamente 
significativo para a avaliação do rendimento do arroz na região R5.     
 

 
Palavras-Chave: Componentes principais, regressão múltipla, variáveis climáticas. 
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ANÁLISE DO RENDIMENTO DA CULTURA DA SOJA NO ESTADO DO 
MARANHÃO, BRASIL 
 
Orientado: Bruno Coelho Cruz – Bolsista PIBIC/UEMA 
 
Orientador: Ronaldo Haroldo Nascimento de Menezes 
Prof. Dr. e Chefe do Departamento de Engenharia Agrícola CCA/UEMA 
 
A soja foi introduzida somente na década de 30 no Brasil, ganhando destaque a partir da 
década de 70 quando começou a ser explorado na região Centro-Oeste. A partir de então, 
segundo MARION (2004), houve investimentos em tecnologia no sentido de adaptar a 
cultura às condições brasileiras. Durante o seu ciclo produtivo, a disponibilidade de água é 
importante, principalmente, nas fases de germinação-emergência e floração- enchimento 
de grãos (EMBRAPA SOJA, 2008). Por outro lado, as condições climáticas durante o ciclo 
produtivo é a principal responsável pela variabilidade anual do rendimento agrícola desta 
cultura. Baseado nesta premissa, este estudo objetiva desenvolver um modelo 
agrometeorológico pautado em técnicas estatísticas no sentido de analisar a relação entre o 
rendimento da soja e variáveis agroclimáticas para a região Sul do Maranhão. Para tanto 
foram desenvolvidos indicadores agroclimáticos regionalizados mediante a combinação 
linear dos dados pela técnica das componentes principais e, em seguida, análise desses 
indicadores de produtividade da soja por regressão linear múltipla. Os resultados 
mostraram que dos municípios pertencentes a região, Balsas e Tasso Fragoso foram os que 
apresentaram maior taxa de crescimento produtivo durante o período de 1990 a 2011, com 
maior destaque para Balsas. O período de cultivo agrícola, caracterizado pela estação de 
crescimento, está compreendido entre o segundo decênio de outubro e o segundo decênio 
de maio, Figura 1. O excesso hídrico ocorre entre os meses de janeiro e abril, e deficiência 
hídrica entre os meses de maio e outubro. O período favorável à semeadura na região 
começa a partir do segundo decênio de Outubro, com fim do período de maturação 
ocorrendo no segundo decênio de Fevereiro. Os plantios mais tardios podem ser realizados 
no segundo decênio de Janeiro com maturação no primeiro decênio de Maio, praticamente 
no fim da estação chuvosa, conforme Tabela 1. 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Estação de crescimento da região Sul do Maranhão 
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Para verificar os efeitos dos indicadores no rendimento agrícola, foram removidos do 
mesmo, por análise de regressão, os efeitos tecnológicos, obtendo-se o rendimento agrícola 
corrigido. Conforme mostra a figura 2 o rendimento agrícola real médio apresentou 
tendência de crescimento de 1990 a 2011. Passando de 275,8 Kg/ha, em 1990, para mais 
de 2989 Kg/ha, em 2011. Esse aumento substancial no rendimento agrícola real está 
associado à incorporação de novas tecnologias no sistema de produção. Entre 1990 e 2011 
a média do rendimento real foi de 2264,1 Kg/ha, enquanto que a média de rendimento 
corrigido foi de 1347,5 Kg.ha-1. Depois de removida a tendência tecnológica, o 
rendimento agrícola corrigido, apresentou variabilidade interanual, o que sugere que não 
existe somente o efeito da tecnologia no rendimento agrícola da soja nessa região do 
estado, e que outras variáveis de natureza não tecnológica afetam os níveis de rendimento. 
 

 
 
As combinações lineares das variáveis, desenvolvidas por componentes principais, 
permitiu desenvolver indicadores regionalizados de rendimento agrícola para soja. Foram 
considerados três períodos produtivos outubro-fevereiro, novembro-março e dezembro-
abril. O período de dezembro-abril foi o que melhor explicou a variabilidade dos dados, 
representados pelas 10 primeiras componentes principais que explicaram 89% da variância 
total dos dados. Destas 10 componentes, CP2, CP3, CP5, CP7 e CP9 foram consideradas 
significativas na composição do modelo de regressão para avaliar o rendimento agrícola da 
soja. A componente CP2 foi mais correlacionada a deficiência hídrica no 2º e 3º decênio de 
fevereiro (Floração), CP3 com a precipitação no 2º decênio de Janeiro (Desenvolvimento 
vegetativo), CP5 com a precipitação e o excesso hídrico no 1º decênio de abril 
(Maturação), CP7 com a precipitação no 2º decênio de março (Maturação) e CP9 com a 
deficiência no 2º decênio de dezembro (plantio/emergência). As componentes acima 

Tabela 1 - Calendário agrícola da cultura da soja para a região Sul do Maranhão (ciclo médio de 
120 dias) 

Estação de Crescimento 

Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

Ciclo produtivo 

 FASE I  FASE II   FASE III  FASE IV 

 

Figura 2 – Tendência, rendimento real e corrigido de rendimento da soja para a região 
homogênea de precipitação R3 no Sul do Estado do Maranhão. 
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descritas explicaram, segundo o coeficiente de determinação ajustado, 50% da 
variabilidade do rendimento agrícola da soja para região Sul do Estado, de acordo com o 
coeficiente de determinação ajustado, com coeficiente de correlação entre os valores 
observados e estimados acima de 0,7 e índice de exatidão, proposto por WILLMOTT et al. 
(1985), da ordem de 0,99. A equação referente ao modelo de regressão linear múltipla 
utilizada para a estimativa do rendimento em relação às componentes principais está 
descrita abaixo. O rendimento real, sem tendência tecnológica e estimado pelo modelo de 
regressão estão representados na Figura 3.  
 

 
 
O valor -p na tabela ANOVA é inferior a 0,01, o que indica relação estatisticamente 
significativa entre o rendimento da soja e as componentes principais para um nível de 
confiança de 99%. O erro padrão da estimativa mostra o desvio padrão dos resíduos que é 
254,663 Kg/ha. Este valor pode ser usado para construir os limites de previsão para novas 
seleções de valor médio dos resíduos. Os resultados evidenciaram que rendimento agrícola 
da soja sofre mais influência das condições climáticas se o plantio for realizado no 2º 
decênio de dezembro.   
 
Palavras - Chave: Produtividade. Estação de crescimento. Calendário agrícola. 
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Figura 3 – rendimento agrícola da soja entre 1990 e 2011  

 
Rend_C = 1347,48 + 117,144*F2 + 98,1459*F3 - 144,396*F5 + 171,08*F7 + 77,3021*F9 
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ESTUDO DO USO E COBERTURA DO SOLO NO MUNICÍPIO DE 
MATA ROMA/MA NOS ANOS DE 1987 E 2011 
 
Orientanda: Tácila Rayene dos Santos MARINHO – bolsista PIBIC/UEMA. 
Acadêmica do Curso de Engenharia Agronômica CCA/UEMA. 
 
Orientador: Juliane Borralho de ANDRADE. 
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O Bioma Cerrado ocupa uma superfície de aproximadamente dois milhões de quilômetros 
quadrados (Ribeiro & Walter 1998), cerca de 22% da área total do país. Estima-se que 
mais que 50% de sua área original foi convertida ou transformada pela ação antrópica, 
cerca de 2.038.953 km² para 1.052.708 km² (IBGE, 2010). A constante redução da 
paisagem nesse bioma tem como causas primordiais a atual política de incentivo à 
exportação, favorecendo o aumento da fronteira agrícola e a implantação de novos projetos 
pecuários (SILVA et al., 2008). A expansão e modernização da agricultura em geral 
originaram impactos de ordem socioambiental nas diferentes áreas ocupadas pelo cultivo 
de soja, colocando em cheque a sua sustentabilidade (MUELLER, 1995). O objetivo deste 
trabalho consiste em mostrar através de dados obtidos de imagens do satélite LANDSAT, 
as mudanças ocorridas na cobertura vegetal do município de Mata Roma entre os anos de 
1999 - 2011, assim como, a classificação e quantificação das áreas interpretadas. Analisar e 
quantificar o uso do solo e a cobertura vegetal do município de Mata Roma, pertencente à 
microrregião do Baixo Parnaíba utilizado imagens Landsat. A área em estudo encontra-se 
no Estado do Maranhão, no município de Mata Roma. Pertence a Mesorregião do Leste 
Maranhense o município possui uma área total de 548,411 km2, com uma população de 
15.150 habitantes (IBGE, 2010). É delimitado pelas coordenadas geográficas o 43° 44’18” 
e o 43° 04’40”, s 03° 47’05” e s 03° 30’22”. Para a realização da pesquisa, foram utilizadas 
quatro imagens do satélite LANDSAT, adquiridas através do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais – INPE, em digital, composição colorida e datadas de 07/1987 e 
07/2011. Após o mosaico das imagens, foram utilizadas técnicas de interpretação visual 
para a delimitação das áreas com mudança de cobertura vegetal. Os procedimentos 
metodológicos adotados neste trabalho foram desenvolvidos com o com o auxílio do 
software SPRING - INPE versão 4.3.3, delimitou-se as áreas com mudança de cobertura, 
através da interpretação das imagens LANDSAT correspondentes ao município de Mata 
Roma dos anos de 1987 e 2011. Obtendo-se em seguida o cálculo da área referente ao 
plano de informação de interesse. Após a edição de todas as classes, tornou-se possível o 
Relatório de Medida de Classes nos dando a possibilidade de uma comparação de áreas 
entre os PIS interpretados nas imagens. Constatou-se através das análises visuais realizadas 
nas imagens que, para formar suas lavouras, muitos agricultores estão derrubando 
indiscriminadamente os diversos biomas. O uso da terra na imagem do ano de 2011 
apresenta uma área de 11.625,15 ha, a qual apresentava-se no ano de 1987, com uma área 
de 2.813,62 ha. O ritmo do desmatamento no Médio Parnaíba aumentou com o avanço das 
lavouras de soja, como podemos observar nas Figuras 1 e 2. Percebeu-se que a vegetação 
natural sofreu uma mudança bastante considerável, principalmente o Cerrado, Campo 
Cerrado, com o decréscimo de suas áreas, bem como o aumento da área Urbana, ainda 
inferior ao uso agrícola, como descrito na tabela 1. 

 



671 
 

 
 
 
 

 
 
Figura 1. Carta de Uso do Solo e Cobertura Vegetal do Município de Mata Roma – MA – 
1987 
 

 
 
Figura 2. Carta de Uso do Solo e Cobertura Vegetal do Município de Mata Roma - MA – 
2011. 
 

Tabela 1. Resumo das áreas e suas variações 
 

CLASSIFICAÇÃO 1987(ha) % 2011(ha) % Variação 
(ha) 

Mata-ciliar 13.456,43 24,60 10.572,86 19,33 -2.883,58 
Uso urbano 267,83 0,49 427,47 0,79 159,63 
Campo cerrado 4.734,05 8,65 185,79 0,34 -4.548,26 
Cerrado 33.428,25 61,11 31.894,82 58,30 -1.533,43 
Uso da terra 2.813,62 5,14 11.625,15 21,25 8.811,53 
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Dessa forma, a análise, discussão e interpretação dos resultados obtidos, em função da 
metodologia aplicada, permitiram as seguintes conclusões: 1. A partir das evidências 
mostradas neste estudo, percebe-se o quanto é temeroso o processo de ocupação e uso das 
terras no município de Mata Roma - MA, cujo ambiente é extremamente fragilizado, e que 
já apresenta níveis bastante elevados de antropismo e um crescente uso das terras (aumento 
de aproximadamente 8.811,53 ha em 12 anos), como decorrência da substituição 
indiscriminada da cobertura vegetal inicial por extensas áreas de monoculturas; 2. A 
escalada do progresso técnico humano pode ser medida pelo seu poder de controlar e 
transformar a natureza. Quanto mais rápido o desenvolvimento tecnológico, maior o ritmo 
de alterações provocadas no meio ambiente; 3. As imagens de sensoriamento remoto têm 
sido uma das principais fontes de informação para a produção de novos mapas, por melhor 
auxiliar a determinação do uso e da cobertura do solo, além de ter um custo relativamente 
baixo e periodicidade de informações (CÂMARA E MEDEIROS 1996); assim como boa 
margem de exatidão e com menor necessidade de deslocamento aos locais de estudo 
(MANTOVANI & PEREIRA, 1998). 
 
Palavras chaves: LANDSAT, cerrado, imagem. 
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No Maranhão e nos trópicos úmidos do mundo inteiro, as causas principais do 
desmatamento e da degradação dos solos agrícolas são os múltiplos ciclos de agricultura 
itinerante de derruba-e-queima com períodos de pousio cada vez mais curtos. Por outro 
lado, esforços de recuperação da vegetação através de plantios de restauração e sistemas 
agroflorestais (SAFs) proporcionam melhorias na qualidade físico-química do solo 
(MARSCHNER et al., 2006), oferta de produção mais estável, menor risco de pragas, 
custo de mão-de-obra, graças a fatores como complexação de nichos, bombeamento de 
nutrientes e redução das perdas por lixiviação (GEHRING, 2006). Nesse contexto, os 
estudos de qualidade do solo são uma ferramenta que nos permite buscar, selecionar e 
avaliar indicadores que forneçam informações sobre a capacidade de um determinado solo 
exercer suas funções ecológicas, tais como: sustentação de plantas e animais, a 
produtividade ecológica, manutenção ou melhoria da qualidade do ar e da água, e servir de 
subsídio para a melhoria da qualidade de vida humana e sua habitação (DOUGLAS et al., 
2003).Desse modo, diante da necessidade de manutenção da produtividade agrícola em 
face do ciclo degradante da agricultura itinerante, do desmatamento e suas potenciais 
consequências das mudanças climáticas, as agroflorestas tem despontado como uma 
alternativa de uso do solo viável para a agricultura familiar (GARCÍA-BARRIOS; ONG, 
2004).Este trabalho pretende avaliar os impactos causados pela transformação antrópica da 
mata primária para a agricultura itinerante e dos sistemas agroflorestais na qualidade 
físico-química do solo. A pesquisa abrange um total de 32 áreas que representam a 
agricultura itinerante de derruba-e-queima com vegetação secundária de pousio 
(‘capoeira’) em diferentes estados de regeneração e degradação, sendo elas Capoeira baixa 
(CapB), ou de período de pousio curto (inferior a 5 anos) e Capoeira Alta (CapA) ou de 
período de pousio longo (5 ou mais anos). Duas áreas de mata primária (FLO), localizadas 
em Tomé-açu, no estado do Pará, que representam o ‘clímax’ e servem para comparações 
com todas as outras áreas. Foco específico é dado aos diferentes sistemas agroflorestais 
(SAFs) que ocorrem na região, sejam eles tradicionais ou ‘modernos’, simples ou 
complexos, assim selecionou-se sistemas de enriquecimento de capoeiras (CapEn) sistemas 
agroflorestais de quintais (SAFQ) tradicionais e as agroflorestas de manejo moderno 
(SAFM) com espaçamento regulares e produção voltada ao mercado. Cada área foi 
representada por 5unidades amostraisa fim de capturar as diferentes escalas de 
heterogeneidade (RHOADES, 1996) dos diferentes componentes da vegetação, com 
amostragem de solo para determinação das propriedades físico-químicas. Em cada uma das 
áreasamostras de solo foram coletadas de 0-20 cm de profundidade. As características 
químicas do solo foram avaliadas via análises de rotina no Laboratório de Solos do 
Mestrado em Agroecologia: pH (H2O), matéria orgânica, fósforo disponível (extração com 
resina de troca aniônica Amberlite IRA-400), potássio, cálcio e magnésio (extração com 
resina catiônica Amberlite IR-120), os extratos foram lidos em espectrômetro de emissão 
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óptica ICP-720 ES.Realizou-se a determinação do conteúdo de Carbono Orgânico e 
Nitrogênio total presente na serrapilheira. Um quadrante de 1x1m foi demarcados em cada 
uma das sub-parcelas e o conteúdo da serrapilheira foi coletado, pesado e posteriormente 
conduzido a estufa para secagem. Após a secagem todo o material foi moído e a análise de 
carbono feita por meio do método de digestão com dicromato (WALKLEY; BLACK, 
1934) e de nitrogênio pelo método de Kjeldahl. Resultados avaliados utilizando ANOVA e 
as médias submetidas ao teste de Tukey aos níveis de 7 e 5% de probabilidade. Os solos 
(96,8%) apresentaram em sua maioria proporções semelhantes de areia, silte e argila, 
sendo classificados como solos franco arenosos ou arenosos. A análise estatística do 
conteúdo das análises químicas nos solos amostrados e da serrapilheira (Figura 1) foi feita 
distinguindo-se os sistemas de manejo do solo do Maranhão e do Pará, isso ocorreu em 
razão da inclusão de sistemas agroflorestais modernos (SAFM) e florestas primárias (FLO) 
nãoamostrados para o Maranhão. A análise revelou que para o Maranhão há uma diferença 
significativa de teor de matéria orgânica. A análise do nitrogênio da serrapilheira (Figura 
1a) dos solos do Maranhão mostrou queas capoeirasaltas tiveram as maiores concentrações 
de N na serrapilheira, diferindo estatisticamente do sistema de manejo de enriquecimento 
de capoeira. Por sua vez, os resultados dos teores de N na serrapilheira do Pará 
apresentaram-se de maneira distinta, verificou-se que as florestas apresentaram as maiores 
concentrações e estas diferiram estatisticamente das capoeiras baixas e dos sistemas 
agroflorestais do tipo quintais (SAFQ). Os valores de V% de cada um dos sistemas de 
manejo (Figura 1b)revelaram que para os solos do Maranhão o sistema de manejo de 
capoeira enriquecida possui um V% estatisticamente semelhante a uma capoeira de longo 
período de pousio e ambos foram estatisticamente diferentes do sistema agroflorestal de 
quintais tradicionais. Por sua vez, os resultados do Pará apresentaram-se de maneira 
distinta, já que só verificou-se diferença significativa quando comparados os sistemas 
agroflorestais de manejo moderno e as florestas primárias locais. Os demais parâmetros 
químicos apresentaram resultados semelhantes, execetuando-se a matéria orgânica dos 
solos que diferiu entre os tratamentos apenas ao nível de 7% de probabilidades e o pH que 
não diferiu entre os tratamentos no Estado do Maranhão, sendo estatisticamente 
significativo apenas dos SAF’s modernos em relação aos demais usos do solo do Pará. 

 

 
 
Figura 1 –(a) teores de N na serrapilheira dos solos e (b) valores de V% para os solos de 
acordo com o sistema de manejo (CapEn – enriquecimento de capoeiras; SAFQ – sistema 
agroflorestal do tipo quintal tradicional; CapA – capoeiras altas; CapB – capoeiras baixas; 
FLO – floretas; SafM – sistemas agroflorestais modernos), médias seguidas pela mesma 
letra não diferem significativamente entre si, foi aplicado o teste de Tukey ao nível de 5% 
de probabilidade. Diferentes formas de manejo podem apresentar amplas diferenças nos 
principais nutrientes do solo. Nossos resultados mostraram que o enriquecimento de 



675 
 

capoeiras (CapEn) é capaz de apresentar uma quantidade de matéria orgânica no solo 
maior do que os teores existentes nas áreas de curto período de pousio (CapB), isso 
provavelmente relacionado ao tempo de pousio curto que segundo Gehring (2006) conduz 
a uma regeneração incompleta da capoeira, sendo necessário períodos de pousio mais 
longos para que a dinâmica ecológica dessas áreas possa ser reestabelecida, sendo assim 
provavelmente na capoeira de pousio curto não é capaz de recuperar significativamente os 
teores de matéria orgânica anteriores a intervenção humana, já que também foi verificado 
que as capoeiras mais antigas (CapA) apresentaram quantidades estatisticamente maiores 
do que as áreas mais jovens. Os resultados parciais desse projeto revelam que os sistemas 
agroflorestais apresentaram capacidade de manutenção de teores maiores de M.O., fósforo 
e potássio, quando comparados ao sistema de pousio da agricultura itinerante, 
principalmente em relação as capoeiras de curto período de pousio. Além disso, destaca-se 
o sistema de uso do solo baseado no enriquecimento de capoeira. Desse modo, 
Considerando que nos sistemas agroflorestais a área se mantêm produtiva enquanto na 
agricultura itinerante o agricultor precisa encontrar outra área para produzir enquanto a 
primeira se recupera, a adoção de sistemas agroflorestais pode constituir vantagem tanto no 
âmbito de produção agrícola quanto na melhoria do manejo do solo dos trópicos úmidos. 

 
Palavras – chaves: Manejo do solo no trópico úmido, Físico-química do solo, Teores de 
macronutrientes. 
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A palmeira babaçu (Orbignya pharelata Mart) nativa da zona de transição da Amazônia e 
do semiárido nordestino do Brasil, destaca-se como componente principal da vegetação da 
zona dos cocais (TEIXEIRA et al, 2007). Objetivou-se com este trabalho avaliar os 
impactos da palmeira babaçu para a agricultura na qualidade físico- química do solo. O 
experimento foi realizado no município de Pirapemas - MA, onde a área experimental foi 
dividida em 12 parcelas com diferentes proporções de palmeira babaçu juvenis (pindovas) 
e nessas parcelas foram feitas ruas de plantio (6 x 20 m) subdivididas em 4 sub- parcelas 
de 5 x 6m cada. Foi analisado o efeito da palha (aplicação de dosagens simples com 8,33 
Mg ha -1 e dupla de 16,67 Mg ha -1) e a interação de palha com adubação de NPK 
(dosagem simples 40:40:30 Mg ha -1 e dupla 20:80:60 Mg ha -1) na cultura do milho 
AG1051. Foi efetuada no final do primeiro ano agrícola, a amostragem de solo nas 
profundidades de 0-10 cm e 10-20 cm para a análise física e química no Laboratório de 
Química do solo da UEMA e a coleta da serrapilheira remanescente da área. O carbono 
orgânico presente na serrapilheira foi analisado pelo método de digestão com o dicromato 
(WALKLEY; BLACK, 1934). Em relação à produção total de grãos, observou-se 
diferença apenas quanto à aplicação de adubo em relação ao controle, a interação entre o 
efeito da palha e do adubo não foi estatisticamente significativa (figura 1). Todas as 
amostras coletadas puderam ser classificadas como franco-arenosas (figura 2).  

  

Figura 1. Produção total de grãos de milho produzidos no primeiro ano de cultivo da área 
experimental de Pirapemas (Média+ SE). 
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Figura 2.Triângulo textural de composição granulométrica do solos nas duas profundidades (0-10 
e 10- 20 cm) das subparcelas experimentais de Pirapemas. 

Foi efetuada a pesagem da serrapilheira remanescente após o final do primeiro ano 
agrícola, pode-se constatar que a quantidade de 16,67 Mg ha -1 de palha propiciou acúmulo 
de serrapilheira no solo na média de 1104,09 Kg ha -1 (figura 3). 

 

Figura 3.Diferenças na quantidade de mulch remanescente ao final do primeiro ano agícola da área 
experimental de Pirapemas (Média + SE). 

 A quantidade de fósforo e potássio total presente no solo não representou aumento 
significativo quanto ao efeito da adubação de NPK. A palha de babaçu na proporção de 
16,67 Mg ha -1 conseguiu promover aporte do nutriente potássio pela presença de cobertura 
do solo, já o fósforo não teve resultados significativos quanto a aplicação da cobertura 
vegetal. Quantidades expressivas de sódio (Na) puderam ser observadas e o magnésio e 
cálcio não apresentaram diferença significativa entre os tratamentos de cobertura do solo e 
adubação. A saturação por bases na primeira camada do solo foi alta e a segunda camada 
foi abaixo de 50%, apresentando-se como camada distrófica. A adoção de palha de 
palmeira como cobertura do solo já foi efetuada por Bezerra et al.(2007) que avaliou o 
efeito de palha de coco (Cocos nucifera L) e de carnaúba (Copernicia cerifera Mart) e 
observou que a primeira permitiu uma maior altura de plantas de feijão Mungo -verde 
(Vigna radiata), em contrapartida, a palha de carnaúba foi mais eficiente no controle de 
plantas invasoras. A mesma palha de carnaúba tem proporcionado aumento na produção de 
pimentão (QUEIROGA et al., 2002) e da alface (MAIA NETO et al., 1987). Esses 
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trabalhos apontam como principal vantagem dessas palmeiras a alta relação C:N que 
possibilita uma maior permanência desse material como cobertura do solo. Quanto à 
densidade, a textura do solo apresentou-se como franco arenoso, de modo que sua 
densidade ótima estaria em 1,5 Kg m -3, no entanto os valores médios de densidade ficaram 
em torno de 1,34 a 1,38 Kg m -3. O cultivo de espécies vegetais conhecidas como plantas 
de cobertura intensifica a oferta de nutrientes nas camadas superficiais do solo (FIORIN, 
1999). Assim, os dados obtidos permitiram afirmar que os efeitos da aplicação de mulch de 
palmeira babaçu não proporcionaram melhorias imediatas na produção de milho, no 
entanto, permitiram acúmulo de matéria orgânica na camada superficial do solo e de 
nutrientes essenciais como o fósforo e potássio, demonstrando que esse material é capaz de 
persistir como cobertura viável para os solos do trópico úmido. 

Palavras- chave: Babaçu. Mulch. Física do solo. 
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O tomateiro está entre as hortaliças mais cultivadas, sendo o Brasil um dos maiores 
produtores mundiais e o maior da América Latina. Entretanto, esta cultura apresenta como 
fator limitante a ocorrência de doenças, destacando-se o patossistema tomateiro x 
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici. Evidências sugerem que as interações planta-
patógeno são impulsionadas por mudanças constantes da regulação e estrutura dos genes, 
tanto no patógeno como em suas plantas hospedeiras. Neste sentido, o tomate (Solanum 
lycopersicon L.) e o fungo F. oxysporum compreendem um sistema modelo para o estudo 
das bases genéticas da adaptação e coevolução, pois encontram-se disponíveis tanto o 
genoma do hospedeiro quanto o do patógeno. Assim, a primeira etapa deste projeto de 
pesquisa foi aperfeiçoar o ensaio biológico para posterior análise dos transcritos 
envolvidos na interação tomateiro – F. oxysporum f. sp. lycopersici. Desta forma, iniciou-
se o trabalho através do cultivo in vitro do tomateiro, onde testes foram realizados para 
conseguir a porcentagem ideal de ágar para ser utilizado no meio de cultura semissólido. 
As concentrações de ágar testadas variaram de 0,0 % a 1,5 % (p/v). Neste experimento 
verificou-se que as concentrações de 0,0 % a 0,7 % (p/v) de ágar são ótimas para a possível 
interação entre os conídios de F. oxysporum f. sp. lycopersici e as plântulas do tomateiro, 
uma vez que nestas concentrações o meio não estava totalmente sólido, e sim de líquido a 
semi-sólido, condições favoráveis para infecção dos fungos radiculares. Em seguida, foi 
estabelecido um delineamento experimental e sua realização para a verificação do efeito de 
diferentes concentrações ágar na germinação in vitro do tomateiro. Após 72 horas da 
montagem do experimento, iniciou-se a avaliação da taxa de germinação e do tamanho 
efetivo de crescimento das raízes. Como pode ser observado no Gráfico 1, as sementes de 
tomate da variedade Santa Cruz germinaram, em sua maioria, 96 horas após a montagem 
do experimento. Somente o tratamento contendo 0,3 % (p/v) de ágar apresentou um maior 
número de sementes germinadas em 120 horas após o início do experimento. Os 
tratamentos com 0,0 % e 0,4 % (p/v) de ágar apresentaram uma taxa de germinação de 100 
%. O tratamento com 0,1 % (p/v) de ágar foi o que teve a menor taxa de germinação (55 
%).  
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Gráfico 1 - Tempo de germinação de sementes de tomate (L. esculentum var. Santa Cruz), 
expressa em porcentagem, avaliada em diferentes concentrações de ágar. 

 
Com relação ao crescimento do sistema radicular, pode ser observado, de acordo com o 
Gráfico 2, que os tratamentos com 0,2 % e 0,0% (p/v) de ágar foram respectivamente, os 
que mostraram um maior crescimento efetivo do sistema radicular.  
 

 
Gráfico 2 -. Curva de crescimento do sistema radicular para cada tratamento realizado. 
 
Paralelamente à cultura in vitro do tomateiro, foi realizado o preparo do isolado do inóculo 
de F. oxysporum f. sp. lycopersici raça 3 obtido junto à Micoteca do Laboratório de 
Fitopatologia da UEMA. Uma vez definida a concentração de ágar ótima para o cultivo in 
vitro do tomateiro, os ensaios biológicos foram montados para o fitopatossistema ser 
avaliado. Quatro experimentos foram montados. Entretanto, os resultados não foram 
observados, pois ocorreram problemas de contaminação do material in vitro bem como 
muitas sementes do tomateiro não germinaram. Assim, não foi possível fazer a análise 
transcricional dos mecanismos moleculares envolvidos na interação tomateiro – F. 
oxysporum f. sp. lycopersici, uma vez que não conseguimos progredir na fase inicial da 
pesquisa, que era a otimização das condições de cultura in vitro do tomateiro. 
 

Palavras - Chave: Cultura in vitro, Interação planta-patógeno, Patossistema. 
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ATIVIDADES DE MANEJO CULTURAL EM VARIEDADES DE SOJA Glycine 
Max (Merril) NO MUNÍCIPIO DE BALSAS – MA 
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A soja, Glycine max (L.) Merrill, possui importância fundamental no agronegócio 
brasileiro sendo a cultura que ocupa a maior área. É responsável por 18% das exportações, 
sendo grande parte desta porcentagem devido ao óleo e ao farelo, seus produtos mais 
valorizados no mercado. A importância da soja deve-se tanto ao seu farelo, como fonte 
protéica que abastece mais de 70% da alimentação animal nacional quanto pelo seu óleo 
que tem sido a matéria-prima alternativa para a produção de biodiesel (BATISTA et al., 
2010). As características agronômicas como componentes do rendimento (número de 
vagens por planta, número de grãos por vagem e massa dos grãos), altura de planta, 
duração do ciclo e produtividade, são as mais importantes na escolha das cultivares para 
cultivo sendo as mais influenciadas pelo manejo (PEIXOTO et al., 2000). Quando 
semeadas em diferentes épocas, as cultivares expressam suas potencialidades em relação às 
condições de cada ambiente. Com este trabalho, objetivou-se Identificar dentre os 15 
materiais a serem testados aqueles que apresentem um maior desempenho agronômico nas 
condições endafoclimáticas. O experimento foi implantado na Associação São Cardoso– 
MA nos dias 20/10/2012, 20/11/2011 e 20/12/2012. O delineamento experimental foi 
utilizado blocos casualizados ao acaso com 45 parcelas de 15 tratamentos descritos a 
seguir: BG 4284, BG 4184, P 99R03, BRS 333 RR, M 9144 RR, TMG 1288 RR, BRS 
SAMBAIBA, MG 132, 1281 RR, TMG 1179 RR, FTS BALSAS RR, BRS RAIMUNDA, 
FTSC NOVO RR, URUÇUÍ, BRS TRACAJÁ, com 3 repetições. Cada parcela teve 04 
linhas com espaçamento de 0,5 m e 5 m de comprimentos, constituindo uma área total de 
640 m2 cada experimento, perfazendo uma área total de 1920 m2.  
 

Cultivares Dias para 
germinação 

(dias) 

Altura 
de 

planta 
(cm) 

Dias após 
emergência até 
o florescimento 

(dias) 

Dias após a 
emergência 

até a 
maturação 

(dias) 

Inserção 
das 

primeiras e 
últimas 
vagens 
(dias) 

BG 4184 8 110 36 110 65 

P 99R03 8 69 44 120 72 

BRS 333RR 24 76 45 125 70 
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M 9144RR 21 75 55 124 70 

TMG 1288RR 21 102 45 135 88 

BRS 
SAMBAIBA 

25 74 57 125 72 

MG 132 18 93 39 112 63 

1281RR 16 95 42 120 69 

TMG 1179RR 18 125 40 118 69 

BRS 
RAIMUNDA 

10 81 67 144 91 

URUCUI 8 70 45 123 73 

BRS TRACAJÁ 12 90 42 125 73 

FTS 
BALSASRR 

15 90 40 102 56 

FTSC 
NOVORR 

16 95 40 106 58 

BG 4284 8 115 42 117 58 

 

Dentre as cultivares BG 4284, BG 4184, P 99R03, BRS 333 RR, M 9144 RR, TMG 1288 
RR, BRS SAMBAIBA, MG 132, 1281 RR, TMG 1179 RR, FTS BALSAS RR, BRS 
RAIMUNDA, FTSC NOVO RR, URUÇUÍ, BRS TRACAJÁ as que apresentaram maior 
desempenho agronômico em se tratando principalmente de germinação e floração foram: 
BG 4284, BG 4184, P 99R03 e URUCUI, germinando aos 8 dias após o plantio e 
florescendo aos 38 dias em média, em termo de floração a cultivar P 99R03 se destacou 
melhor em relação às outras três com uma diferença de 4 dias. Dentre as que destacaram 
em altura de plantas foram as BG 4184, TMG 1179 RR e BG 4284 destacando que ocorreu 
um maior acamamento possibilitando uma maior dificuldade e perdas na colheita. Dias 
após a emergência até a maturação e a inserção das primeiras e ultimas vargens 
destacaram-se BG 4284, BG 4184 e P 99R03. 
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Palavras - Chave: Glicyne max (Merril); Cerrado Maranhense; Épocas. 
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USO DO SILICATO NA CORREÇÃO DE ACIDEZ DO SOLO E SEU EMPREGO 
COMO FONTE DE SILICÍO, CÁLCIO E MAGNÉSIO NA CULTURA DO ARROZ 
DE SEQUEIRO 
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A correção da acidez do solo é uma das práticas agrícola que proporciona maior retorno no 
que diz respeito ao aumento da produtividade e, consequentemente, da produção das 
culturas em diversas áreas do mundo, em decorrência da toxidez causada por alumínio, 
deficiência de fósforo e pela baixa saturação por bases. Os calcários são os materiais 
corretivos da acidez do solo mais usados na agricultura. Sua aplicação adequada possibilita 
elevar o pH do solo a um valor adequado, neutralizar os efeitos tóxicos promovidos pela 
alta atividade do Al+3 e fornecer Ca+2 e Mg+2 como nutrientes para as plantas (PADILHA 
et al., 2003; CAIRES et al., 2003) porém, tem lenta mobilidade no perfil do solo, por isso, 
outros produtos têm sido testados para a correção da acidez, como os silicatos.  Neste 
sentido, objetivou-se com este trabalho avaliar o efeito do pó de mármore como fonte de 
silicato e do calcário dolomítico como corretivos da acidez do solo e capacidade de 
fornecer Ca+2 e Mg+2 em um solo cultivado com arroz (Oryza sativa, L.). O experimento foi 
instalado na área da Fazenda Escola do Centro de Ciências Agrárias – CCA/UEMA, em 
São Luís (MA) em Fevereiro /2013, utilizando como planta teste o arroz, em um solo 
classificado como ARGISSOLO Distrófico Arênico (EMBRAPA, 2006).   O delineamento 
experimental utilizado foi em blocos casualizados em arranjo fatorial 2x2 (2 fontes de 
material corretivo – calcário dolomítico e o pó de mármore; 2 doses de material corretivo - 
1,0 e 2,0 t/ha) mais a testemunha (sem corretivo) com 4 repetições.   As doses dos materiais 
corretivos foram definidas utilizando-se o método da elevação da saturação por bases, 
elevando-se o valor V para 70%. Para caracterização da área o solo foi analisado antes da 
instalação do experimento (Tabela1). 
 

Tabela 1 - Resultados analíticos da análise de solo antes da instalação do experimento 

 

 

Os materiais corretivos foram devidamente pesados e a aplicação foi realizada á lanço, 
com o solo relativamente úmido, deixando-se os materiais corretivos reagindo por 45 dias 

 RESULTADOS ANALITICOS DE SOLO 
Prof. M.O  pH P K Ca Mg Na 
cm g/dm3  mg/dm3 ..............................mmolc/dm3.............................. 

0-20 25  4,9 99  0,4  13  2 0,3  
  

Prof. S.B. H+Al Al CTC V K/CTC Mg/CTC 
cm ...............................mmolc/dm3................................... %   

0-20 15,7 
 

0 46,7 34 0,90 4,30 
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para se efetuar a adubação e plantio do arroz. Decorridos cinco meses da aplicação dos 
corretivos foram retiradas cinco sub-amostras de cada parcela na profundidade de 0-20cm 
para constituição das amostras compostas  por parcela que foram encaminhadas ao 
laboratório para avaliação do pH, Alumínio, acidez potencial, teores de cálcio e  magnésio, 
além dos demais parâmetros de fertilidade do solo. Os resultados obtidos foram analisados 
estatisticamente mediante análises de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo 
teste de Tukey a 5% de probabilidade utilizando-se o programa SAEG, versão 8.2. Os 
resultados mostraram que a neutralização da acidez do solo bem como a disponibilidade de 
Ca+2 e de Mg+2  foram semelhantes em resposta a ambos os corretivos e doses aplicados 
(Tabela 2) confirmando a possibilidade do uso do pó de mármore como corretivo da acidez 
e fonte de nutrientes para o cultivo de plantas de arroz, com ação semelhante a um calcário. 
Com relação ao valor do pH nota-se que tanto o pó de mármore como o calcário 
dolomítico apresentaram efeitos semelhantes. A acidez potencial (H + Al) foi 
gradativamente reduzida com o aumento da dosagem de corretivo para as duas fontes 
utilizadas. Com relação ao Cálcio e Magnésio trocáveis observou-se que Independente do 
material corretivo e da dose utilizado ocorreu aumento significativo da concentração de 
cátions no solo (Tabela2).  
 
Tabela 2 - Alterações do pH,  Al e H+Al   no solo na camada de 0-20  cm de 
profundidade, em função da aplicação de pó de mármore e calcário dolomítico nas doses 
equivalentes a 1 e 2 t.ha-1. 
 
Tratamentos   pH Al H+Al Ca Mg 
 CaCl2(1:2,5) .........mmolc.dm-3........ 
Testemunha (sem corretivos) 4,7 0 29,5 13 1,7 
calcário dolomítico (1 t.ha-1) 5,3 0 27 16,5 5,5 
calcário dolomítico (2 t.ha-1) 5,7 0 23,5 18,3 6,3 
Pó de Mármore (1 t.ha-1) 5,4 0 25,3 20 6,0 
Pó de Mármore (2 t.ha-1) 5,9 0 23,5 25 7,0 
        
Constatou-se aumento nos teores de matéria orgânica na camada de 0-20cm de 
profundidade com a aplicação dos corretivos, assim como nos demais atributos químicos 
do solo   (SB, V e CTC) que responderam à aplicação dos corretivos e das doses aplicadas 
(Tabela 3). Observou-se um ligeiro aumento da CTC devido à correção da acidez para 
todos os tratamentos, porém os valores de CTC encontrados foram  baixos o que pode ser 
atribuído às argilas componentes desse solo, que são de baixa atividade (possivelmente 
caulinita e sesquióxidos de Fe e Al) além do baixo teor de matéria orgânica e elevado teor 
de areia, típico de solo de baixa fertilidade. Quanto à saturação por bases (V%) os 
resultados foram decorrentes dos efeitos dos tratamentos sobre as bases (K, Ca e Mg), ou 
seja, os tratamentos influenciaram os valores de V% em todas as doses utilizadas. Os 
teores de fósforo encontrados no solo foram altos, provavelmente devido à textura do solo 
muito arenosa que não fixa o P adicionado via fertilizante. 
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Tabela 3- Alterações dos parâmetros de fertilidade do solo na camada de 0-20  cm de 
profundidade, em função da aplicação de pó de mármore e calcário dolomítico nas doses 
equivalentes a 1 e 2 t.ha-1. 
 
Tratamentos M.O P K SB CTC V 
 g.kg-1 mg.dm-3 .........mmolc.dm-3........ % 
Testemunha (sem corretivos) 23 99 0,5  15,2 44,7 43 
calcário dolomítico (1 t.ha-1) 25,3 103 1,2 23,2 50,2 46 
calcário dolomítico (2 t.ha-1) 26,8 105 1,4 26 49,5 52 
Pó de Mármore (1 t.ha-1) 27,5 105 1,4 27,4 52,7 52 
Pó de Mármore (2 t.ha-1) 27,8 106 1,4 33,4 56,9 58 
 

Desta forma, pode-se inferir, no presente trabalho o pó de mármore e o calcário dolomítico 
usado como material corretivo de referencia foram eficientes na elevação do pH,  no  
fornecimento de cálcio e magnésio no solo bem como o acúmulo de nutrientes e matéria 
orgânica  e que o pó de mármore possui reatividade adequada para ser utilizado como 
corretivo de acidez de solo. 
 

Palavras-chave: Pó de mármore. Calcário dolomítico. Calagem. 
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As cidades de Viana e Penalva constituem importante papel na economia pesqueira da 
Baixada Maranhense, tais cidades devem à atividade da pesca como principal fonte de 
renda da região. Destacam-se a Piranha Vermelha, a Pescada Branca e o Mandi Bico-de-
Flor, Pygocentrusnattereri, Plagioscionsquamosissimus, e Hassarwilderi, respectivamente, 
como espécies de maior importância comercial nessas cidades.  
 

 
 
Partindo do principio de que a reprodução constitui parte fundamental da vida dos seres 
vivos, os estudos sobre a mesma são importantes para entender o ciclo de vida das 
espécies. Tendo em vista que a fecundidade nada mais é do que a capacidade de uma 
espécie vir a reproduzir, a mesma é um dos parâmetros mais importantes a ser considerado 
em um estudo sobre a biologia reprodutiva de peixes. Visando isto, este trabalho teve por 
objetivo determinar fecundidade total e relativa das 3 espécies de importância comercial 
capturados nos municípios de Viana e Penalva (Figura 2); comparar a fecundidade 
encontrada das mesmas; e indicar períodos de defeso para as espécies estudadas. 

 

 
 
Figura 1. Espécies comerciais da área de estudo: (A) Plagioscionsquamosissimus; (B) Hassarwilderi; (C) 
Pygocentrusnattereri. 

A
 

B
 

C
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Para determinação da fecundidade relativa e absoluta, retiraram-se as gônadas em estágio 
maduro das três espécies, colocando-as em frascos para dissolução em solução de Gilson 
modificada visando a liberação dos ovócitos por meio da digestão do estroma ovariano. 
Obtida a liberação dos ovócitos, foram realizadas, repetidamente, três contagens de uma 
alíquota de 1 ml cada, de ovócitos, e em seguida calculada a média para obtenção do tipo 
de desova. Partindo dessa etapa, foi feita a análise histológica das gônadas, que confirmou 
a nível microscópico o tipo de desova por meio da presença dos lotes ovígeros. Nas 
espécies estudadas, os aspectos morfológicos das gônadas, mudaram apenas no que se diz 
respeito à coloração e a visualização dos ovócitos, que variou de uma espécie para outra. 
Em P. squamosissimus, as gônadas em estádio maduro apresentaram vascularização 
bastante exposta e coloração amarelada (Figura 3A). Nas gônadas de H. wilderi, a 
vascularização não foi muito evidente, quando em estádio maduro, já a coloração, 
apresentou-se escura, o que dificulta a visualização dos ovócitos a olho nu (Figura 3 B). Já 
em P. nattereri, observou-se vascularização exposta e em relação à coloração, a mesma 
tem suas gônadas avermelhadas e com os ovócitos bem visíveis a olho nu (Figura 3 C). 

 
 
Dentre as espécies estudadas, todas apresentaram fecundidade absoluta media elevada. No 
que se diz respeito à fecundidade relativa, constatou-se a sequência decrescente de P. 
squamosissimus, P. nattereri e por fim H. wilderi. Tais resultados tem relação com o 
tamanho das espécies, pois quanto maior o comprimento (Figura 4) e o peso total (Figura 
5) do animal, maior será a sua fecundidade relativa. Já em relação à fecundidade absoluta 
elevada, o resultado pode ter relação com a idade dos peixes, os mais velhos apresentam 
fecundidade relativa menor do que animais mais jovens. 

 
 

 
 
Figura 2. Localização da área de estudo: (A) Baixada Maranhense; (B) Municípios de Viana e 
PenalvaLocalização da área de estudo: (A) Baixada Maranhense; (B) Municípios de Viana e Penalva 

A 
B 

 

 
Figura 3. Gônadas de fêmeas em estágio C, Plagioscion squamosissimus (A), Hassar wilderi (B)e 
Pygocentrus nattereri (C). 

A B C 
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Como medidas protetivas, sugere a implantação do período de defeso, no pico de desova 
das espécies, sendo sugerido para aumentar os estoques naturais das mesmas, aumentando 
a proteção da atividade reprodutiva dessas espécies. Sendo indicadopelo menos um dos 
picos de desova para P. squamosissimus; janeiro e fevereiro para P. nattereri. A partir 
desses dados pode-se subsidiar a estimativa de estoques pesqueiros naturais, a fim de 
estabelecer políticas de manejo de recursos pesqueiros e preservação das espécies, 
priorizando a melhor época de reprodução das espécies, para conservação dos estoques 
naturais que têm sido ameaçados.  
 
Palavras-chave: Baixada Maranhense; Gônadas; Ovócitos. 
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Figura 4. Relação entre fecundidade e comprimento total: Plagioscion squamosissimus (A), Pygocentrus 
nattereri(B)e Hassar wilderi (C). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Relação entre fecundidade e peso total: Plagioscion squamosissimus (A), Pygocentrus nattereri 
(B)e Hassar wilderi (C). 
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A pesca é uma das atividades econômicas e sociais mais relevantes no Brasil e 
aproximadamente 791.056 toneladas de pescado são registradas anualmente nos portos de 
desembarque pesqueiro do país, das quais 500.000 toneladas são de origem marinha e 
estuarina (Boletim da Pesca e Aquicultura 2008-2009). Dentre as famílias de peixes de 
importância comercial na Costa Norte do Brasil, destaca-se a Sciaenidae, cujos parâmetros 
populacionais, em especial os aspectos da reprodução, são pouco conhecidos. Dos 
representantes desta família a Cynoscionacoupa (pescada amarela) é a principal espécie, 
que ocorre ao longo de todo o litoral brasileiro, na plataforma interna, em águas rasas e 
salobras dos estuários e desembocaduras dos rios, podendo penetrar em água doce 
(CERVIGÓN, 1993). As populações dos estoques pesqueiros de várias espécies estão 
sendo afetadas diretamente com as freqüentes agressões sofridas ao ambiente aquático. 
Uma das estratégias de recuperação daictiofauna de corpos d’água que passam por um 
período de reversão de um processo de deterioração podem ser grandemente auxiliada por 
sêmen coletado num período anterior e armazenado sob baixas temperaturas (CARNEIRO, 
2007).Uma forma de colaborar para a conservação da pescada amarela é através da 
preservação de gametas, o que oferece benefícios tanto ambientais quanto econômicos 
Portanto, o trabalho teve como objetivo caracterizar o sêmen da pescada amarela. Para 
análise da viabilidade do sêmen post-morten, foram utilizados 10 espécimes de C. acoupa 
desembarcadas no porto da cidade de Raposa-MA.  O tempo de pós-captura dos espécimes 
utilizados foi registrado e em seguida foram submetidos à coleta de parâmetros 
biométricos. Posteriormente asgônadas foram colhidas, armazenadas sob refrigeração (4-
6oC) e transportadas até o Laboratório de Botânica do Departamento de Química e 
Biologia da Universidade Estadual do Maranhão-UEMA onde o sêmen foi coletado por 
meio de micropipeta. Os parâmetros analisados foram: comprimento da gônada, pH, 
concentração e motilidade espermáticaA tabela 1 mostra que o comprimento mínimo dos 
peixes utilizados no experimento foi de 85cm e peso mínimo de 4,9 kg. De acordo com 
Lowe-McConell, (1966), a pescada amarela atinge sua primeira maturação sexual entre 39 
e 41 cm.Esta informação confirma que os espécimes utilizados estavam maduros e assim 
aptos ao experimento.Estudos sobre a composição do sêmen têm demonstrado grandes 
variações nas características físico-química intra-interespecífica, principalmente na 
concentração e composição do plasma seminal, tais variações tem sido atribuídas a fatores 
como a variabilidade genética, envelhecimento do espermatozoide, sazonalidade, estado 
reprodutivo, estratégia reprodutiva e características do meio (RANNA, 1995; 
SHANGGUAN, CRIM, 1995). 
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Tabela 1. Dados biométricos de Cynoscionacoupa desembarcadas no Porto de Raposa - 
MA. 

 
A tabela 2 mostra as características das gônadas e sêmen de pescada amarela. No presente 
trabalho, as gônadas utilizadas apresentaram comprimento médio de 24,1cm e o pH médio 
do líquido seminal foi de 6,9, Esse valor foi inferior ao registrado por Vetorazzi et al. 
(2010) para Lutjanussynagris(8,0) e por Rosengraveet al.(2008) para 
Oncorhinchustshawytsha.Concentração ou densidade espermatica é um parametro 
quantitativo que relaciona  numero de espermatozoide em função do volume seminal, no 
presente trabalho, a média da concentração espermática, foi de 3,39x1010 

espermatozoides/mL. De acordo RANNA (1996) aconcentração de espermatozoide em 
peixes variando de 2,2 a 2,8 é caracterizada relativamente elevada. 
 
Tabela 2 Características das gônadas e sêmen de pescada amarela C. acoupa dese 

Parâmetros Mínimo Máximo Média Desvio Variância 
Tamanho(cm) 21,3 25,0 24,1 2,4 0,09 
pH 6,0 7,5 6,9 0,5 0,07 
Concentração(x1010spz 
mL-1) 

2,9 3,5 3,4 1,9 0,56 

Motilidade 0 0 0 0 0 
 

A inviabilidade do sêmen de C. acoupapost-morten foi constatada através ausência de 
motilidade após adição do líquido de ativação. Os resultados permitem concluir que 
ausência de motilidade foi devido ao tempo de pós-captura e que a concentração espermática 
é elevada, características que identifica a maioria das espécies marinha. 
 
Palavras-Chave:Aquicultura, Cynoscionacoupa, espermatozoide. 
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O estudo da reprodução é de interesse básico no conhecimento da biologia de uma espécie, 
particularmente se o animal é comestível e exista interesse econômico no seu cultivo 
(Nascimento, 1978). Existem importantes variações nos ciclos de maturação dos moluscos 
bivalves, associados com fatores ambientais e genéticos. Os ciclos reprodutivos estão 
controlados por ritmos endógenos específicos sincronizados por fatores externos, dentre os 
quais a temperatura e a alimentação parecem ser os mais importantes (Thompson, 
1984).Objetivou se no presente trabalho estabelecer o padrão do ciclo reprodutivo da ostra 
nativa Crassostrea gasarcoletada no município de Raposa; determinar a(s) época(s) de 
desova e analisar a influência dos fatores ambientais sobre o ciclo reprodutivo da ostra 
nativa C. gasar.Foram coletadas mensalmente 30 ostras durante os meses de dezembro de 
2012 a agosto de 2013, as quais foram levadas a UEMA para a realização da biometria. 
Após o processamento, as ostras foram divididas em dois lotes, sendo que um grupo (10 
ostras) foi colocado em estufa a 60ºC até alcançarem peso constante, para a determinação 
do índice de condição e outro grupo (20 ostras) se destinou ao processamento histológico. 
Asamostras destinadas a histologia foram fixadas em solução de Davidson por 
24h,conservadas em álcool 70º, seccionadas, incluídas em parafina e cortadas em 
micrótomo modelo Microm HM 325; com as secções resultantes foram montadas lâminas, 
coradas com Hematoxilina e Eosina (HE), montadas em meio sintético Entellan e 
analisadas em microscópio binocular.Os estágios de desenvolvimento gonadal foram 
classificados de acordo com a escala de Lubet (1959) modificada.As variáveis ambientais 
(temperatura, salinidade, transparência e pH), foram medidas no momento da coleta. Nos 
meses amostrados a temperatura sofreu pouca variação com uma média de 29,2 ºC, a 
transparência apresentou seu valor máximo no mês de janeiro (79,3 cm) e seu valor 
mínimo no mês de abril (44,6 cm) e o pH se manteve entre 7 e 8, com clara tendência 
neutra a alcalino. A variável que apresentou maior dispersão foi a salinidade com valores 
que foram de 39,3 no mês de dezembro de 2012 a 29 no mês de maio de 2013 (Figura 1). 
O índice de condição (Figura 2), que mede avariação do peso da carne em relação ao peso 
da concha, apresentou um crescimento nos primeiros mesesde 2013 até alcançar seu valor 
máximo no mês de maio (53,5± 17,3). Nos dois meses seguintes (junho e julho) os valores 
de IC diminuem, obtendo respectivamente os valores de 35,1 ± 6,99 e 37,01 ±11,32.Dos 
162 indivíduos analisados 57,7% foram fêmeas, 41,1% foram machos e 1,2% foram 
hermafroditas. A proporção sexual durante todo o período de estudo foi de 1,42:1  
(fêmeas:machos) e de acordo com o teste de qui-quadrado (α=5,0%) não houve diferença 
significativa entre a proporção de machos e fêmeas. Com relação aos estágios de 
desenvolvimento gonadal os meses que apresentaram ostras em estágio II (gametogênese), 
com as células em desenvolvimento, foram março (6,6%), junho (5,5%) e julho (10%); os 
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meses onde foi mais evidente ostras em estágio de maturação (estágio IIIA) foram, 
dezembro de 2012 (68,42%) e janeiro de 2013 (41,17%). Em todos os meses analisados 
foram observados indivíduos em estágio de liberação de espermatozoides ou ovócitos 
(IIIB), com valores mais altos nos meses de agosto (63,15%),abril (50%) e maio (43,75%). 
O estágio IIIC, que representa ostras que liberaram gametas e iniciaram um novo ciclo 
gametogênico, foi observado em todos os meses analisados com exceção do mês de 
dezembro de 2012 (Figura 2). O fim do período reprodutivo (estágio IIID), representado 
por indivíduos que realizaram uma liberação total de seus gametas, foi observado em 
pequena proporção nos meses de dezembro de 2012, abril e agosto de 2013 (Figura 3).No 
presente trabalho pôde-se evidenciar a liberação de gametas em todos os meses 
amostrados, esse fator pode ter sido auxiliado pela pouca variação de temperatura, 
conforme observado por diversos autores (Vélez, 1977; Nascimento, 1978;Cardenaset al., 
2007). No mês onde se observou a maior salinidade, dezembro de 2012,a maioria dos 
organismos apresentavam células maduras podendo indicar que a salinidade pode ser um 
fator determinante na maturação dos gametas, conforme observado porZamoraet al. 
(2003), estudando a ostra C. virginica no México.No mês de maio foi observado o menor 
valor para a salinidade e também uma elevada porcentagem de indivíduos com desova 
parcial e intercalada com início de um novociclogametogênicocontrastando com o índice 
de condição para o mês que se encontrou elevado.Através do presente trabalho é possível 
afirmar que a ostra nativa Crassostrea gasar cultivada em Raposa está sempre em processo de 
gametogênese, nunca entrando em repouso sexual. As ostras cultivadas também apresentam 
liberação de gametas em todos os meses estudados, o que do ponto de vista de 
desenvolvimento da ostreicultura é uma informação importante, uma vez que se poderá coletar 
sementes no ambiente natural em todos os meses do ano. A salinidade parece ser a variável de 
maior influência na maturação sexual, como também como desencadeador da liberação de 
gametas.  
 
 

 

 

 
 
Figura 1. Evolução das variáveis ambientais (temperatura, salinidade e transparência) 
durante o cultivo de Crassostrea gasarem Raposa-MA. 
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Figura 2. Proporção sexual e índice de condição da ostra nativa cultivada em Raposa-MA. 
 

 
 
Figura 3. Estágios de desenvolvimento gonadal de Crassostrea gasar em porcentagem de 
dezembro de 2012 a agosto de 2013. 
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O Estado do Maranhão possui uma gama de ecossistemas aquáticos (rios, lagos, lagunas, 
estuários, entre outros) que atuam como coadjuvantes para o fortalecimento da economia 
(MARTINS; OLIVEIRA, 2011). Um dos recursos mais importantes para a manutenção da 
vida, senão o mais importante, a água dada a sua utilidade, é considerado finito, escasso e 
de valor econômico. Nos últimos anos as lagoas da cidade de São Luís têm sido afetadas 
principalmente pelas ações antrópicas, ocasionadas pela alta concentração imobiliária em 
seu entorno, poluição e degradação das áreas próximas. O monitoramento da qualidade dos 
ecossistemas aquáticos é essencial na prevenção de danos aos recursos hídricos e à biota, 
este pode ser realizado através de parâmetros físicos, químicos e biológicos.  Dentre os 
parâmetros biológicos pode-se verificar desde alterações em nível de comunidades e 
populações até celulares e moleculares (RAND et al., 995). O presente trabalhoteve como 
objetivo caracterizar as lagoas em estudo. Para as coletas foi utilizado um recipiente de 20 
L e a água foi filtrada em rede de plâncton cônico-cilíndrica de 20µm de malha. As 
amostras foram fixadas solução aquosa de formalina a 3%.Os peixes foram coletados 
através de tarrafa com abertura de malha de 25 mm. Durante o período de coleta, 
considerado período chuvoso, a média de pH observada foi de 7,6 ± 0,2 e 7,3 ± 0,1 para a 
Lagoa do Bacanga e do Angelim, respectivamente.Porém no período de estiagem a lagoa 
do Bacanga apresentou um pH mais ácido, a média observada nesse período foi de 6,3.A 
análise quantitativa e qualitativado plâncton foi realizada através de contagem em 
microscópio óptico, em aumento de 400 vezes O plâncton observado nas amostras foi 
identificado e classificado (tabela 1).Na lagoa do Bacanga um relevante crescimento no 
período de estiagem foi observado para alguns organismos fitoplanctônicos como 
osClosteruim e CoelastrumE outros mantiveram-se constantes como as Staurastrum e 
Micrasterias. No contexto geral se percebeu o predomínio de microalgas da divisão 
Chlorophyta, em especial a família das Desmidiaceae (Cosmarium, Xanthidium, 
Micrasterias e Staurastrum). Os organismos desta família são evidenciados em 
ecossistemas que apresentam boa disponibilidade de oxigênio e baixos valores das 
variáveis físico-químicas, ou seja, são organismos característicos de corpos de água limpa 
(BRANCO, 1986). 
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Nas amostras quantificadas da água pertencente a lagoa do Angelim, durante o período 
chuvoso, foi observado uma grande representatividade de Oedegonium, esse gênero é 
típico de um ambiente mesotrófico. A cianobactéria do gênero Komvophoron também foi 
encontrada em relevante quantidade, esta divisão pode causar blooms tóxicos em águas 
doces, estes organismos representam um perigo para a saúde humana. O gênero 
Cosmarium também foi evidenciado em abundância nas amostras. Este ocorre em 
ambientes ricos em matéria orgânica. O gênero de unicelulares protistas, Phacus, 
encontrado na mesma lagoa, pode se desenvolver facilmente e em alta abundância se 
encontrado em locais com fezes e urina (ALVES-DA-SILVA, et al., 2011).Os seguintes 
gêneros ocorreram em todas as amostras: Closteruim, Coelastrum, Oedogonium e 
Xanthidium.Quanto à ictiofauna dos locais pesquisados, foi encontrado de maneira 
considerável as espécies: Astyanax bimaculatus, Geophagus brasiliensis,Hoplias 
malabaricus.Baseada na comunidade planctônica encontrada na lagoa do Bacanga 
podemos sugerir que esta lagoa apresenta características de ambiente saudável, apesar das 
ações antrópicas ao seu redor. Quanto à lagoa do Angelim, os resultados sugerem que a 
mesma pode ser classificada como ambiente mesotrófico. 
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Tabela 1. Microalgas encontradas nas lagoas do Bacanga e Angelim. 
Divisao  Classe Ordem Gênero  

Chlorophyta 

 

 

 

 

 

 

 

Euglenophyta 

Charophyta 

Zygnemaphyceae 

 

 

 

 

 

Chlorophyceae 

Ulothricophyceae 

Euglenoidea 

Conjugatophyceae 

Zygnematales 

 

 

 

 

 

Volvocales 

Oedogoniales 

Euglenales 

Desmidiales 

Micrasterias 

Cosmarium 

Closterium 

Staurastrum 

Xanthidium 

Pleurotaenium 

Chlamydomonas 

Oedogonium 

Phacus 

Hyalotheca 
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE PEIXES COMERCIALIZADOS NA 
ILHA DE SÃO LUÍS-MA 
 
Orientanda: Leyciane Tayana de Souza SILVA – bolsista PIBIC/UEMA.  
Acadêmica do Curso de Engenharia de Pesca – CCA/UEMA.  
 
Orientadora: Profª. Elaine Cristina Batista dos SANTOS. 
Prof. Dra. do Curso de Engenharia de Pesca – CCA/UEMA. 
 
Os métodos de processamento de pescado permitem a popularização e a agregação de 
valor aos produtos e subprodutos pesqueiros. A textura da carne, a composição química e o 
rendimento são fatores determinantes para escolha do pescado para ser beneficiado em 
escala industrial, além do preço de comercialização. Em razão disso, objetiva-se nesse 
trabalho avaliar a composição química, parâmetros físicos e qualidade do pescado. Em 
cada coleta foram analisados dez peixes, das espécies Tibiro (Oligoplites palometa) e 
Cururuca (Micropogonias furnieri), sendo cinco de cada espécie por mês, de um total de 8 
coletas. O pescado foi separado por espécie e submetido a aferições morfométricas e 
rendimento de filé com e sem pele, o qual foi utilizado para análises posteriores. O 
rendimento de filé se fundamenta na quantidade de carne, composta por musculatura 
dorsal-lateral, resultante após o processo de filetagem, sendo expresso na forma percentual 
Macedo-Viegas e Souza (2004). Na avaliação físico-química as amostras foram testadas 
quanto a umidade, pH, proteína, lipídeos, cinzas, perdas por cocção e descongelamento e a 
capacidade de retenção de água- CRA. Os peixes da espécie Oligoplites palometa, 
apresentaram maiores valores nos meses de maio e setembro de 47,28 e 49,40 de 
comprimento e 896 e 956,3 de peso. Entretanto o maior valor de rendimento de filé foi o 
encontrado em março de 48,04%, tal informação nos levar a considerar que o peso de 404 
g encontrado nesse mês é o ideal para retirada de filé dessa espécie. Para o Micropogonias 
furnieri encontrou-se maior comprimento e peso também no mês de setembro com valores 
de 45,5 e 1233,18, respectivamente. Já o valor de rendimento mais elevado foi de 47,25% 
encontrado no mês de agosto e 47,04 em abril, observaram-se para esta espécie que pesos 
entre 600 e 700g conferem melhores rendimentos. As FIGURAS 1 e 2 apresentam um 
comparativo entre o rendimento das duas espécies em estudo, evidenciando maior valor no 
mês de abril. O M. furnieri possui menor rendimento em relação ao O. palometa, pois 
apresenta maiores perdas com a remoção da pele, o que pode ser atribuído as escamas 
presente na espécie. 
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Figura 2 – Percentual de rendimento de filé sem 
pele de Tibiro (Oligoplites palometa) e Cururuca 
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Segundo Ogawa e Maia (1999), o músculo do pescado pode conter: 60 a 85% de umidade, 
aproximadamente 20% de proteínas, 1 a 2% de cinzas, 0,6 a 36% de lipídios. Os resultados 
obtidos destacam valores de umidade médios de 78,02% para Tibiro e 74,58% para 
Cururuca, os quais são compatíveis aos encontrados na pelos autores supracitados( 
TABELA 1). Para a análise de extrato etéreo caracterizou-se as espécies como magras, as 
quais apresentaram valores médios de 2,04% para Tibiro e 2,16% para Cururuca. Quanto à 
proteína as espécies observaram teores elevados com valores médios de aproximadamente 
16%. As análises de cinzas exibiram valores médios de 0,9% evidenciando que as espécies 
possuem grande concentração de minerais. 
 

 
 
BONACINA e QUEIROZ 2007, encontraram os seguinte valores de composição 
centesimal para Micropogonias furnieri 78, 5 de umidade, 1,1 de lipídio total, 18,8 de 
proteína e 1,20 de cinzas, considerados relativamente distintos aos resultados desta 
pesquisa. O RIISPOA (Brasil, 1980) pondera como limite aceitável para consumo humano 
o pH de peixes inferior a 6,5. Conforme o citado informa-se que nenhuma das amostras de 
ambas as espécies não ultrapassou o limite recomendado, apresentando valor médio de 
6,28 como pode ser visto na TABELA 2. 

 

 
 
Nesta também se pode observar valores de perdas por descongelamento e cocção que são 
um dos principais atributos utilizados pelo consumidor para avaliar a qualidade do 
pescado, destacam-se os valores médios de 11,31 e 13,46 por descongelamento e 16,78 e 
16,38 por cozimento para Tibiro e Cururuca, respectivamente. A CRA encontrada possui 
valores médios para tibiro e cururuca de 80% e 79,21, valores estes acima do encontrados 
para outras espécies. Como por exemplo, os valores de  CRA encontrada por Lara et al 
(2010) que determinou o percentual de 58, 97634 % para pintado (Pseudoplatystoma 
corruscans). Considerando as informações dispostas nesse estudo, constatou-se uma 
relação entre peso e rendimento de filé, a composição centesimal das espécies está coerente 

Tabela 1 – Caracterização dos parâmetros físicos das espécies Tibiro, Oligoplites 
palometa e Cururuca - Micropogonias furnieri 

ESPECIES UM1) PB2 

(%) 
EE3 

(%) 
Cinzas 

(%) 

TIBIRO 78,02 17,33 2,04 0,90 

CURURUCA 74,58 16,75 2,16 0,91 
1 Umidade; 2 Proteína Bruta; 3 Extrato etéreo (lipídeo total) 

Tabela 2 – Caracterização dos parâmetros físicos das espécies Tibiro, Oligoplites 
palometa e Cururuca - Micropogonias furnieri 

 
 

ESPECIES 

 
 

pH1 

PERDAS (%)  
 

CRA2 (%) POR 
DESCONGELAMENTO 

 

POR COZIMENTO 

TIBIRO 6,28 11,31 16,78      80,00 

CURURUCA 6,28 13,46 16,38      79,21 
              1 potencial Hidrogeniônico; 2 Capacidade de retenção de água. 
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a de outras espécies  de pescado e que peixes com pesos superiores a 700gr não promovem 
um bom rendimento. 
 
Palavras-chaves: rendimento de filé, composição centesimal, capacidade de retenção de 
água. 
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BIOMARCADORES HISTOPATOLÓGICOS EM Oreochromis niloticus DA ÁREA 
DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO MARACANÃ 
 
Orientanda: Suelen Rosana Sampaio de OLIVEIRA – bolsista PIBIC/UEMA. 
Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – CECEN/UEMA. 
 
Orientadora: Raimunda Nonata Fortes CARVALHO NETA 
Profa. Dra. do Departamento de Química e Biologia CECEN/UEMA. 
 
Colaboradores: Débora Batista Pinheiro Sousa – Graduada em Ciências 
Biológicas/UEMA; Zafira da Silva de Almeida – Profa. Dra do Departamento de Química 
e Biologia CECEN/UEMA. 
 
O monitoramento ambiental é uma ferramenta importante para a administração dos 
recursos naturais e diagnóstico de impactos causados por tensores de origem antrópica, 
pois oferece conhecimento e informações básicas para avaliar a presença de contaminantes, 
compreender os sistemas ambientais e para dar suporte às políticas ambientais (BRITO, 
2010). As respostas biológicas de brânquias e fígado de peixes são comumente usadas em 
metodologias de monitoramento ambiental, visto que são órgãos que respondem de forma 
rápida e eficaz aos poluentes. Neste estudo objetivou-se validar lesões branquiais e 
hepáticas como biomarcadores em Oreochromis niloticus (tilápia-do-nilo) proveniente de 
lagoas de cultivo da APA do Maracanã, São Luís – MA. Foram registrados os parâmetros 
abióticos da água (pH, O2 dissolvido, temperatura, Amônia tóxica, turbidez e nitrito) da 
lagoa de cultivo e do rio em que foram coletados os 10 exemplares de tilápia. Em 
laboratório foram registrados os dados biométricos dos peixes relacionados a comprimento 
total e comprimento zoológico em cm, peso total e o peso das gônadas em g. Classificou-
se, macroscopicamente, o estágio de desenvolvimento das gônadas de cada espécime, 
segundo a escala dada por Vazzoler (1996): EG1 (imaturo), EG2: (em maturação ou 
repouso), EG3 (maduro) e EG4 (esgotado). Brânquias e fígados de cada exemplar foram 
extraídos e fixados, seguindo-se posteriormente a rotina histológica: desidratação em série 
crescente de alcoóis, diafanização em xilol, impregnação e inclusão em parafina. Os cortes 
transversais de 5μm de espessura foram corados com Hematoxilina e Eosina (HE). 
Realizou-se a leitura das lâminas em microscópio óptico e as alterações histopatológicas 
observadas nas brânquias e fígados foram fotomicrografadas. A severidade das lesões foi 
classificada de acordo com o protocolo de Bernet (1999). Resultados indicaram que os 
parâmetros abióticos foram considerados normais pra a área de estudo (Tabela 01). 
 

 
 

Tabela 01 - Parâmetros abióticos dos locais de coleta em 2012 e 2013. 

Parâmetros abióticos Lagoa de Cultivo Rio Ambude Valores recomendados* 
OD (mg/L O2) 11 9 ≥ 4 

Ph 7,5 7,3 6 – 9 
Temp. (°C) 30 30 - 

Amônia tóxica 0,5 0,25 Até 0,5 
Turbidez (NTU) 23,5 17 Até 100 

Nitrito 0 0 Até 1 
*Resolução CONAMA (2005) 
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Os dados relativos à biometria da espécie na primeira coleta foram: 19,12±5,93cm para o 
comprimento total; 13,95±4,2cm para o comprimento zoológico; 133±102,4g para o peso 
total; na segunda coleta: 21,95±1,25cm para o comprimento total; 17,35±1,25cm para o 
comprimento zoológico; 144,15±21,62g para o peso total; na terceira coleta: 19,76±2,93cm 
para o comprimento total; 15,6±2,35cm para o comprimento zoológico; 148±70,69g para o 
peso total. Quanto à análise macroscópica das gônadas, identificou-se que os indivíduos 
apresentavam diferentes estágios de maturação, apresentando maior percentual no estágio 
EG3 (Fig.1). 

 
As lesões histológicas branquiais encontradas (Fig.2) foram fusão das lamelas (36%), 
descolamento do epitélio (28%), vasodilatação do seio sanguíneo (11%), aneurisma (10%), 
desorganização das lamelas secundárias (8%), proliferação das células mucosas (6%) e 
hiperplasia (1%). As histopatologias mais frequentes encontradas nas brânquias de 
Oreochromis niloticus foram às de grau de severidade I (99%), como demonstra a tabela 
2.Já as alterações hepáticas identificadas (Fig.2) foram: hemossiderina (57%), necrose 
(20%), infiltração leucocitária (13%), parasitos (11%), congestão de vasos (5%), centro de 
melanomacrófagos (4%) e esteatose (2%).As histopatologias mais frequentes encontradas 
no tecido hepático de Oreochromis niloticus foram classificadas como grau de severidade 
I, podendo ser observadas na tabela 3. 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Percentuais de estágios gonadais dos indivíduos amostrados 
na APA do Maracanã. 

28%

39%

33%

0%

EG1

EG2

EG3

EG4

Tabela 02   Quantificação das lesões Histológicas Branquiais (%)encontradas nos peixes 
da APA do Maracanã. 

Lesões Branquiais (%) 

ESTÁGIO I ESTÁGIO 
II 

Fusão 
lamelar 

Deslocamento 
epitelial 

Vasodilatação 
do seio 

sanguíneo 
Aneurisma Desorganização 

lamelar 
Células 
mucosas  Hiperplasia 

36 28 11 10 8 6 1 

Tabela 03- Lesões Hepáticas (%) encontradas nos peixes da APA do Maracanã. 
 
 Lesões Hepáticas (%) 

ESTÁGIO I ESTÁGIO 
II ESTÁGIO III 

Hemossiderina Congestã
o de vasos 

Centro de 
melanomacrófagos Esteatose Infiltração 

Leucocitária Necrose Parasitos 

57 5 4 2 13 20 11 
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Os dados biométricos indicam que as tilápias não apresentam tamanhos e pesos adequados 
para o padrão de cultivo adotado no Brasil. Os peixes estão se reproduzindo nas lagoas de 
cultivos, já que existem juvenis e adultos aptos a desovarem. As alterações 
histopatológicas observadas neste trabalho, são similares aos estudos de campo realizado 
por Silva (2007) e Nero et al. (2006), demonstrando que os peixes estão expostos a 
xenobióticos, provavelmente, oriundos da lixiviação de agrotóxicos de agricultura 
realizada nas proximidades. O órgão que apresentou lesões mais severas (irreversíveis) foi 
o fígado. A espécie analisada não é nativa da região e, apesar de resistente ao estresse 
ambiental, tem apresentado respostas biológicas que podem ser validadas como 
biomarcadores importantes para o monitoramento das lagoas de cultivo localizadas na 
APA do Maracanã. 
 

Palavras-chave: biomarcadores, lesões, tilápia. 
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Figura 2 – Alterações histológicas observadas em exemplares de Oreochoromis niloticus. A e B: Alterações 
no filamento branquial. C: Alterações no tecido hepático. Em A: seta fina = vasodilatação do seio sanguíneo; 
seta larga = deslocamento do epitélio; Círculo = aneurisma. Em B: seta fina = fusão das lamelas; Em C: 
Círculo = presença de parasito; seta larga = esteatose. Coloração HE. Aumento 400x. 
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MONITORAMENTO DA VEGETAÇÃO DO MANGUEZAL DA ILHA DOS 
CARANGUEJOS, SÃO LUÍS, MARANHÃO 
 
Orientanda: Milene Viana Brito- Bolsista PIBIC/UEMA 
Graduanda do curso de Ciências Biológicas- DQB/UEMA 
 
Orientadora: Francisca Helena Muniz 
Prof.ª Dr.ª do Curso de Ciências Biológicas DQB/UEMA 
 
O manguezal pode ser caracterizado como: “ecossistema costeiro de transição entre os 
ambientes terrestre e marinho, característico de regiões tropicais e subtropicais, sujeito ao 
regime das marés. É constituído de espécies lenhosas típicas (angiospermas), além de 
microalgas e macroalgas (criptógamas), adaptadas a flutuação de salinidade e 
caracterizadas por colonizarem sedimentos predominantemente lodosos, com baixos teores 
de oxigênio. É um ecossistema de elevada importância ecológica, social e econômica, e 
também considerado dominante na fisiografia do litoral do Brasil, distribuindo-se ao longo 
dos 6.800 km da linha costeira, sendo a estimativa mais recente, para a área de cobertura 
calculada em 1,38 milhão de hectares (KJERFVE & LACERDA, 1993). No Brasil os 
manguezais ocupam uma área equivalente a 25.000 km² e são encontrados ao longo de 
quase todos os 8000 km da costa brasileira (SCHAEFFER-NOVELLI, 1989). Estendem-se 
do extremo norte no Oiapoque, Amapá, até Laguna, Santa Catarina, região sul. A maior 
concentração de manguezais se dá no litoral dos estados do Amapá, Pará e Maranhão, mas 
há também ocorrências importantes em estuários da Bahia e do Ceará (DIEGUES, 2001). 
Apesar de sua importância ecológica, econômica e social, os manguezais encontram-se, em 
geral, altamente degradados. Como consequência, tanto a área de ocorrência como a saúde 
deste ecossistema vêm declinando dramaticamente (VALIELA et al., 2001). Além disso, 
os manguezais são ecossistemas que provavelmente serão afetados pelas mudanças 
climáticas (IPCC, 2007), já que a capacidade adaptativa desse ecossistema a essas 
mudanças é dependente de seu estado de conservação (IPCC, 2007). Portanto, uma 
conexão entre a importância da funcionalidade e integridade dos manguezais e seus 
serviços ambientais para a qualidade de bem-estar humano deve ser enfatizada, de forma 
que a preservação desse ecossistema em longo prazo seja garantida. Diante da importância 
ecológica, social e econômica tão significativa desse ecossistema, fazem-se necessárias 
ações de monitoramento desse ambiente, pois esse monitoramento possibilita a 
conservação e preservação desse ecossistema, além de detectar os possíveis impactos 
gerados pela ação antrópica negativa que vem crescendo cada vez mais nos manguezais. O 
local de realização desse trabalho é na Ilha dos Caranguejos-MA, que constitui uma Área 
de Proteção Ambiental. O propósito desse trabalho é caracterizar a estrutura da vegetação 
do manguezal desta ilha, assim como compreender os padrões de distribuição das espécies 
de mangue, para poder avaliar os padrões de variação espaço/temporal dessas populações. 
Para isso fez-se um levantamento através do método fitossociológico de quadrantes-
centrados (MUELLER-DOMBOIS; ELLENBERG,1974). Para cada um dos transectos 
foram alocados 20 pontos quadrantes (quando possível), foram amostrados em cada ponto 
os indivíduos com perímetro do caule à altura do peito (1,30 m do solo – PAP) igual ou 
superior a 15 cm. As árvores incluídas na amostragem foram marcadas com tinta, os 
perímetros do tronco foram medidos com fita métrica e as alturas estimadas. No total 
foram marcados 35 pontos nos transectos demarcados no período de Dezembro de 2012 a 
Fevereiro de 2013. O quadro 1 mostra os dados fitossociológicos obtidos para a vegetação 
amostrada neste período. 
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Quadro 1: Parâmetros fitossociológicos da comunidade arbórea amostrada na Ilha dos 
Caranguejos, Estado do Maranhão, no período de dezembro/2012 a fevereiro/2013. 
 

Área da equivalente da amostra 0,353 ha 

Área basal total  6,020 m² 

Área basal/hectare 17,053 m²/ha 

Densidade total 396,58 

Volume total 68,43 m³ 

Frequência total 137 ind/ha 

Tamanho da comunidade amostrada 48 ind 

Diâmetro máximo 54,75cm 

Diâmetro médio 21,53cm 

Diâmetro mínimo 4,77cm 

Altura máxima 18 m 

Altura média 10 m 

Altura mínima 3 m 
 
Foram registradas duas famílias, Rhizophoraceae e Acanthaceae para o período de 
amostragem. Três espécies foram identificadas: Avicenniaschaueriana, 
Avicenniagerminans e Rhizophoramangle. O Índice de Shannon (H’) para as espécies 
amostradas no período dez/2012-fev/2013 foi de 0,393 nats.ind.-1 e o de famílias foi de 
0,325 nats.ind.-1; o índice de Simpson foi de 0,814; mostrando uma baixa diversidade 
devido a um baixo número de espécies e famílias geralmente encontradas em florestas de 
mangue. Com relação ao número de indivíduos, no período dez/2012-fev/2013, 
R.manglefoi bem expressiva com 126 indivíduos respondendo por 90% da amostragem, 
seguida por A. schauerianacom 8 indivíduos e por Avicenniagerminans com 6 indivíduos. 
Os valores para densidade, dominância e freqüência relativas decresceram nessa mesma 
ordem de espécies, R.mangle com os maiores valores e Avicenniagerminans com os 
menores valores. Em relação aos valores de altura e diâmetro máximos e mínimos, foi 
registrado a altura máxima (18 m) e mínima (3 m) para indivíduos de R.mangle. O 
diâmetro máximo (54 cm) e o mínimo (4 cm) também foi registrado para indivíduos de R. 
mangle. Esses dados demonstram que esta espécie foi encontrada em vários estágios de 
crescimento na vegetação. A espécie R.mangle foi a que obteve o maior Valor de 
Importância (IVI) e os maiores índices de Dominância (absoluta, relativa), esteve presente 
em todos os 35 pontos do transecto e possui a maior população com 126 indivíduos. A 
espécie que apresentou maior população foi a de Rhizophoramangle, que também obteve 
os maiores valores de frequência e Dominância relativas, e o maior Valor de Importância 
(VI), além de ser a espécie encontrada em todos os pontos da amostragem. Pode-se 
verificar que a espécie apresentou os maiores e menores valores para altura, o que sugere 
vários estágios de crescimento vertical da espécie no ecossistema. Dessa forma, 
R.mangledestacou-se como a mais importante da amostragem, confirmando o que a 
literatura diz a respeito da sua alta capacidade de adaptação ao ambiente manguezal, 
podendo ser a única a sobreviver em ambientes permanentemente alagados e com altas 
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taxas de salinidade. O levantamento desses dados tem fornecido informações e 
contribuições importantes para a caracterização da vegetação da Ilha dos Caranguejos – 
MA (Figuras 1 e 2), podendo assim estudar e elaborar ações futuras de intervenção dos 
impactos antrópicos, buscando a preservação desse ecossistema. 
 

 
Figuras 1 e 2: Caracterização da vegetação do manguezal. Espécie 
Rhizophoramanglemuito abundante. 
 
Palavras chave: Diversidade, Ecossistema, Manguezal. 
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REPRODUTIVOS DE Colossoma macropomum DA APA DO MARACANÃ, SÃO 
LUÍS-MA 
 
Orientada: Elielma Lima de SOUSA- bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – DQB/UEMA 
 
Orientadora: Raimunda Nonata Fortes CARVALHO NETA 
Profª. Drª da Universidade Estadual do Maranhão 
 
A região do Maracanã possui recursos hídricos com fragmentos de vegetação que ainda 
apresentam flora nativa da Ilha do Maranhão, com diversas espécies da fauna íctica. 
Porém, ainda pouco se sabe sobre os níveis de contaminação aquática dos ecossistemas e 
dos peixes provenientes das atividades desenvolvidas na APA (CARVALHO-NETA, 
2010). Assim, faz-se necessário a utilização de metodologias como a utilização de 
biomarcadores histológicos em peixes na avaliação de contaminação aquática, servindo 
como ferramenta de monitoramento aquático. Os peixes são eficientes indicadores da 
presença de xenobióticos no seu habitat músculos (SILVA, 2004) e podem ser utilizados 
num contexto de biomonitoramento ambiental de APAs, as quais mesmo sendo protegidas 
por lei possuem ambientes aquáticos que podem estar sujeitos a contaminação por 
poluentes, em decorrência de ações antrópicas advindas da urbanização. Nos rios e tanques 
de piscicultura da APA do Maracanã muitas espécies de peixes são cultivadas, entre as 
quais o tambaqui (Colossoma macropomum) que é uma espécie nativa das bacias 
amazônicas (MENDONÇA et al., 2009). . Nesse peixe é possível verificar alterações no 
desenvolvimento das gônadas, sendo possível validá-las como biomarcadores de estresse 
proveniente da falta de qualidade ambiental. Neste estudo objetivou-se validar alterações 
reprodutivas como biomarcadores comportamentais em Colossoma macropomum 
cultivados em regiões diferenciadas (tanques e lagoas naturais) em termos da entrada de 
poluentes da APA do Maracanã, São Luís-MA. Exemplares de C. macropomum foram 
coletados nos meses de setembro e dezembro de 2012, em lagoas de cultivo (A1) e no rio 
Ambude (A2) da APA do Maracanã. Estes foram anestesiados com benzocaína, 
acondicionados e transportados ao laboratório de Pesca e Ecologia Aquática (LabPEA) da 
Universidade Estadual do Maranhão. Foram obtidos os parâmetros abióticos da água dos 
ambientes de coleta dos peixes (temperatura, pH e Oxigênio dissolvido). Em laboratório, 
os exemplares de tambaqui foram pesados e medidos, anotando-se os dados biométricos de 
comprimento total (Lt), comprimento padrão (Lp) e comprimento furcal (Lf) em cm, peso 
total (Wt) e o peso das gônadas (Wg) em g. Posteriormente, os peixes foram analisados 
macroscopicamente, quanto ao sexo e desenvolvimento gonadal. Para a classificação 
macroscópica dos estádios de maturação, considerou-se a escala de Vazoller (1996): EG1 
(imaturo), EG2 (em maturação ou repouso), EG3 (maduro) e EG4 (esgotado). A porção 
mediana das gônadas de cada exemplar foi retirada e fixada em formol a 10%, passando, 
posteriormente, por processamento histológico de rotina. As laminas foram coradas com 
hematoxilina-eosina. Em microscópio de luz realizou-se a análise dos cortes histológicos, 
caracterizando-se o tecido e as lesões observadas. Os resultados obtidos para as variáveis 
ambientais (temperatura, pH e Oxigênio dissolvido) foram consideradas normais para a 
área (Tab.1). Os valores morfométricos foram maiores para os espécimes do rio Ambude 
(Tab.2).  O índice gonadossomatico dos indivíduos analisados foi de 1,12 para A1 e 1,98 
em A2, sendo que 80% dos exemplares de tambaquis eram juvenis (imaturos). Foram 
registradas fêmeas em EG2 e machos em EG1, EG2 e EG3. As alterações registradas em 
gônadas de machos e de fêmeas das lagoas de cultivo foram: vacuolização do citoplasma 
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de células da membrana testicular, fusão de túbulos seminíferos e Hemossiderina (Fig.1). 
Estas alterações histológicas encontradas em gônadas de C. macropomum, possivelmente, 
são decorrentes de ambiente perturbado por efluentes domésticos que chegam até as lagoas 
de cultivo da região. 
 

Tabela 1 – Parâmetros abióticos analisados na Lagoa Serena (Área de referência) e no Rio 
Ambude (Área potencialmente contaminada) da APA do Maracanã, nos meses de 
dezembro e setembro de 2012. 

Parâmetros                     Lagoa 1                     Lagoa 2              Rio Ambude (A2) 

    (Setembro/2012)  (Setembro /2012) (Dezembro/2012) 

Temp. (°C) 30 30 30 

pH 7.5 7,3 7,5 

OD (mg/L O2) 11 9 11 

 

Tabela 2 – Dados biométricos dos exemplares de C. macropomum coletados em lagoas de 
cultivo e no rio Ambude da APA do Maracanã, São Luís-Maranhão, nos meses de 
setembro e dezembro de 2012. 

 

Parâmetros 

  

Media ± Desvio Padrão 

 Lagoas (A1) Rio Ambude (A2) 

   (Setembro/2012) (Dezembro/2012) 

LT (cm)* 18,79 ± 1,84 34,8 ± 0,56 

LP (cm)* 14,77 ± 1,47 26,85 ± 0,21 

WT (g)* 105,19±27,50 428,5 ± 482,95 

Wg (g)* 1,102±0,46 4,085±1,74 

GSI* 1,12 ± 0,52 1,98±1,82 

*Dados biométricos: LT (comprimento total); LP (comprimento padrão); WT (peso total); Wg (peso das 
gônadas); GSI (índice gonadossomático). 
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Durante muito tempo os manguezais eram associados a ambientes de estética considerada 
feia sinônimos de lama e sujeira. Hoje sabemos que sua importância vai muito além de 
fonte de extração de madeira que antigamente era usada como carvão. Assim, desempenha 
grande importância no equilíbrio ecológico, característico de regiões tropicais e 
subtropicais, situado entre os ambientes terrestres e marinhos (Schaeffer-Novelli 1995). 
Além de funcionar como mecanismo de filtro para o mar, retendo possíveis materiais 
advindos dos rios. Embora seja um ecossistema de grande importância ecológica, 
econômica e social é protegido por vários dispositivos legais, o manguezal encontra-se 
ameaçado devido à ação de agentes (principalmente de origem antropogênica), os quais 
têm causado a eliminação de grandes áreas deste ecossistema. A supressão ou degradação 
dos manguezais resulta em impactos ambientais e socioeconômicos, uma vez que diminui 
a produtividade natural, modifica a paisagem e força a saída de populações locais 
(Schaeffer-Novelli, 2002). O conhecimento procedente de levantamento fitossociológico 
possibilita a avaliação do estágio de desenvolvimento da floresta (Gama et al., 2007),  
representa uma importante ferramenta para auxiliar na avaliação das respostas desse 
ecossistema às condições ambientais, bem como aos processos de alteração do meio 
ambiente (ex. urbanização, erosão, sedimentação acelerada), auxiliando assim, nos estudos 
e ações que objetivam a conservação do ecossistema (Soares, 1999), permitindo o 
planejamento de estratégias conservacionistas (Almeida & Souza, 1997) e constituindo 
importante ferramenta para estudos sobre as respostas desse sistema às condições 
ambientais existentes (Soares, 1999). O estudo da estrutura inclui informações sobre 
diversidade, altura, diâmetro, área basal, densidade, distribuição por classe etária e padrões 
de distribuição espacial das espécies componentes da floresta, assim o objetivo desse 
trabalho é caracterizar a estrutura da vegetação do manguezal no Porto do Itaqui, São Luís. 
O Porto do Itaqui compreende uma das áreas de maior atracação e acostagem, e está 
classificado entre os mais extensos do litoral brasileiro. E é considerada uma área sensível, 
sujeita a riscos tanto biológicos quanto socioeconômicos. O manguezal ao norte do Porto 
do Itaqui é um bosque de acresção predominantemente composto de Laguncularia 
racemosa, com poucos indivíduos das espécies Avicenniagerminans, 
Avicenniaschaueriana e Rhizophoramangle (ALCÂNTARA; SANTOS, op cit.) Para o 
levantamento da estrutura da vegetação o método fitossociológico utilizado foi o de 
quadrantes-centrados (Müller-Dombois&Ellenberg, 1974). Para cada ponto de 
amostragem, foi registrado: (a) o número do quadrante (I, II, III ou IV); (b) a distância do 
ponto de amostragem para o centro do tronco da árvore; (c) a espécie da árvore; (d) a altura 
da árvore; (e) a distancia entre o ponto e o indivíduo mais próximo; Foram amostrados em 
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Rhizophora mangle 83 %

Avicennia shaueriana 12 %

Avicennia germinans  5 %

cada ponto os indivíduos com perímetro do caule à altura do peito (1,30 m do solo – PAP) 
igual ou superior a 15 cm. A partir dos dados obtidos em campo, foram calculados para 
cada fitofisionomia, os Valores de Importância (VI), Freqüência, Dominância e 
Densidades relativas (Müller-Dombois&Ellenberg, 1974), Volume de madeira por 
fitofisionomia e o índice de diversidade de Shannon da comunidade (Pielou, 1975). Foram 
registradas duas famílias, Rhizophoraceae e Acanthaceae, a primeira com uma espécie 
representante (Rhizophoramangle) e a segunda com duas (Avicenniaschaueriana e 
Avicennia germinas). Ao todo foram amostrados 119 indivíduos, sendo que a espécie com 
maior número de indivíduos corresponde a Rhizophoramangle (mangue vermelho) tendo99 
espécimes, seguida de Avicenniashaueriana (mangue preto) com 14, e 
Avicenniagerminans com 6 (gráfico 1). O índice de Shannon (H’) foi de 0.555 e 
equitabilidade (J=H’/ln(S)) igual a 0.506. 

 

Gráfico 
1. 

Porcentagem de indivíduos (%) por espécie amostrada no Porto do Itaqui, São Luís – MA. 

Das espécies estudadas R.mangle superou as demais em densidade relativa com 83,19 (%), 
dominância relativa 87,54 (%), e frequência relativa 65,22 (%) sempre seguida de A. 
shaueriana e por ultimo A.germinans.Com relação ao índice de valor de importância (IVI) 
a família Rhizophoraceae alcançou o maior valor (79,13%) seguida de Acanthaceae 
(20,87%). A mesma ordem de importância foi observada para o índice de valor de 
cobertura (VC) as duas representaram respectivamente 85,37% e 14,63% (Tabela 1). 

Tabela 1. Parâmetros estruturais por espécie do mangue no Porto do Itaqui São Luís – MA. 

 

A dominancia da espécie que segundo alguns autores como Bernini e Rezende (2004) 
poderia serindício de uma floresta menos desenvolvidas em relação à estruturas não foi 
observada.Porém estes ecossistemas,estão sendo  ameaçados pelo crescimento da 
população, o desmatamento para uma variedade de propósitos, entre eles a crescente 
demanda por madeira (Senna et al, 2002;. Szlafsztein, 2003) entre outras atividades 
humanas que de alguma forma interferem no equilíbrio das comunidades. 

Palavras – chave: R.mangle, mangue vermelho, fitossociologia 

 ESPÉCIES  nº ( indivíduo )DA (ind./ha) DR (%)Do MédiaDoR (%) FA (%) FR (%)
Rhizophora mangle 99 356,3 83,19 0,0283 87,54 100 65,22

Avicennia shaueriana 14 50,4 11,76 0,0243 10,63 33,33 21,74
Avicennia germinans 6 21,6 5,04 0,0097 1,82 20 13,04
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O “código de barra de DNA” (DNA barcoding) é uma proposta de identificação molecular 
padronizada e em grande escala, de todas as formas de vida na Terra. Vários autores têm 
sugerido que o DNA barcode irá ajudar no progresso dos trabalhos taxonômicos 
tradicionais, acelerando a descoberta de novas espécies (GREGORY, 2005). Nesse 
trabalho objetivou-se realizar a identificação molecular das espécies de peixes ocorrentes 
na Área de Proteção Ambiental (APA) Municipal do Inhamum, a partir de sequências do 
gene COI.  Para a coleta foram utilizados vários apetrechos de pesca e a identificação 
morfológica foi feita com auxílio de literatura científica e confirmada por especialista. O 
DNA total foi isolado utilizando-se o protocolo de fenol-clorofórmio e os fragmentos do 
gene mitocondrial COI foram amplificados através da técnica de PCR sendo estas 
sequenciadas em um sequenciador automático ABI 3.500. Um total de 31 sequências do 
gene COI foi obtidas para 11 espécies distribuídas em 11 gêneros, nove famílias e seis 
ordens. As sequências utilizadas possuem no mínimo que 620 pares de bases, destes 332 
sítios conservados, 288 variáveis. A árvore filogenética de agrupamento de vizinhos 
utilizando o modelo Kimura-2-Parâmetros (K2P) revelou 11 clados fortemente suportados 
com 100% de bootstrap (Figura 1). Cada um dos clados corresponde a uma espécie, 
exceto o clado que agrupa as amostras do gênero Gymnotus. Os clados são constituídos por 
sequências de Rivulus sp, Nannostomus beckfordi, Pimelodella sp, Hoplias malabaricus, 
Sternopygus macrurus, Gymnotus, Aequidens tetramerus, Bryconops sp, Crenicichla sp, 
Synbranchus marmoratus e Apistogramma sp. O valor médio de distância intraespecífica 
K2P para os peixes da APA Municipal do Inhamum foi de 0,73%. Esse valor é similar ao 
revelado em peixes dos Rios Costeiros do estado de São Paulo (média = 0,77%) por 
Henriques (2010) e superior ao encontrado em peixes da bacia do Rio São Francisco 
(média = 0,50%) por Carvalho et al., (2011) e ao encontrado em peixes da bacia do Rio 
Ribeira de Iguape (média = 0,41%) (HENRIQUES, 2010). A distância interespecífica 
dentro do gênero Gymnotus foi de 10,4%, indicando a ocorrência de espécies distintas. 
Quando feita a comparação com sequências da plataforma BOLDSystems V3, observamos 
que a identificação molecular corrobora com a identificação morfológica para as espécies 
Aequidens tetramerus, Gymnotus carapo e Hoplias malabaricus (Tabela 1). Além disso, 
identificou-se molecularmente Bryconops affinis e Pimelodella vittata, apresentando 
percentuais de similaridade genética de 99,06 e 99,37, respectivamente. Utilizando apenas 
as análises morfológicas, ambas tinham sido identificadas somente em nível genérico. O 
sucesso do DNA barcode, depende da distribuição de distâncias genéticas entre indivíduos 
intraespecíficos e interespecíficos (MEYER & PAULAY, 2005). Assim, o presente 
trabalho deixou nítido que a técnica do código de barras do DNA se mostrou válida para 
identificação das espécies de peixes da APA Municipal do Inhamum. 
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Crenicichla sp 

Synbranchus marmoratus 

Apistogramma sp 

Bryconops sp 

Aequidens tetramerus 

Gymnotus 

Sternopygus macrurus 

Hoplias malabaricus 

Pimelodella sp 

Nannostomus beckfordi 

Rivulus sp 

Eptatretus cirrhatus_JX050996 

Figura 1 – Árvore filogenética gerada a partir do método de agrupamento de vizinhos 
utilizando o modelo K2P para o gene COI. Os números representam os valores de 
bootstrap. 
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Palavras – chave: Peixes, brejo, COI. 
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Tabela 1 - Identificação molecular das amostras da APA Municipal do Inhamum 
realizada através de comparações com sequências disponíveis na plataforma 
BOLDSystems V3.  

 

Morfológica Molecular Similaridade (%) Código 

Hoplias malabaricus Hoplias malabaricus 97,64 BSB280-10 

Bryconops sp Bryconops affinis 99,06 BSB215-10 

Pimelodella sp Pimelodella vittata 99,37 BSB375-10 

Gymnotus carapo Gymnotus carapo 99,37 BSB265-10 

Aequidens tetramerus Aequidens tetramerus 98,25 GBGC7451-09 
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A Ordem Perciformes é a mais diversificada de todas as ordens de peixes, e também a 
maior em número de espécies no grupo dos vertebrados (MENEZES et al., 2007; 
OYAKAWA et al., 2006). No presente estudo objetivou-se a identificação molecular de 
peixes da ordem Perciformes do rio Itapecuru utilizando sequências do gene COI (DNA 
barcode). O DNA foi extraído do tecido muscular, usando o protocolo convencional Fenol 
Clorofórmio. O isolamento e amplificação do gene ocorreu através da PCR usando-se 
primers universais. Todos os produtos de PCR foram primeiramente visualizados em gel 
de agarose 1% e então purificados utilizando o kit ExoSap-IT. Os produtos de PCR 
purificados foram utilizados em uma reação de sequenciamento utilizando o Kit “Big 
Dye”, em seguida precipitado com EDTA/etanol e analisados em sequenciador de DNA 
automático (ABI 3.500/Applied Biosystems). As sequências foram editadas e alinhadas no 
programa BIOEDIT, a saturação dos dados foi estimada no programa DAMBE. A 
composição nucleotídica e as análises filogenéticas foram geradas no programa MEGA 
5.0. Um fragmento de 643 pares de base do gene COI foi obtido para 31 espécimes 
pertencentes a três famílias (Cichlidae, Sciaenidae e Centropomidae) da ordem 
Perciformes oriundas da bacia do rio Itapecuru. Foram verificados que 362 sítios foram 
conservados, 281 variáveis e 270 informativos para parcimônia, onde a composição 
nucleotídica foi de 28,7% T; 29,7% C; 23,8% A e 17,8% G. Foi obtida uma árvore através 
da abordagem de agrupamentos de vizinhos (NJ) utilizando o modelo de Kimura-2-
Parâmetros (K2P), as espécies da família Sciaenidae constituíram um clado suportado com 
97% de bootstrap, dividindo-se em dois subclados, um agrupando os espécimes de 
Plagioscion squamosissimus e o outro agrupando os espécimes de Pachypops fourcroi, 
ambos agrupados com 100% de bootstrap. Os representantes da família Centropomidae 
(Centropomus parellelus) constituíram um clado suportado com 100% de bootstrap. A 
família Cichlidae apresentou dois clados apoiados por baixos valores de bootstrap, um 
constituído pelos espécimes de Crenicichla sp e Apistogramma sp apoiado com 63% de 
bootstrap e o outro clado composto pelos espécimes de Oreochromis niloticus e Aequidens 
tetramerus com 46% de bootstrap (Figura 1). As médias de divergências intraespecíficas 
foram <1%, exceto para A. tetramerus cuja divergência foi de 1,96% (Tabela 1). Plotou-se 
as sequências na plataforma BOLDSystems V.3.0 e obteve-se uma similaridade de 100% 
para C. parallelus, 98.25% A. tetramerus, 99.84% para O. niloticus e P. squamosissimus 
com 99.68% (Figura 2). O gene COI mostrou-se uma ferramenta molecular eficiente, 
confirmando a identificação taxonômica dos espécimes da ordem Perciformes. 
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Figura 1. Árvore filogenética de espécies da ordem Perciformes obtida através da abordagem de 
agrupamentos de vizinhos (NJ) utilizando o modelo de Kimura-2-Parâmetros (K2P) baseada em sequências 
do gene mitocondrial COI. 
 
 
Tabela 1. Percentual das médias de divergência nucleotídica interespecífica (abaixo da diagonal) e 
intraespecífica (diagonal), gerada através do MEGA 5 (K2P) para o gene COI em espécies da Ordem 
Perciformes 

 
% DIVERGENCIA NUCLEOTIDICA 

 ESPÉCIES 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Aequidens tetramerus 1,96 

       2.Apistograma sp 25,5 0,16 
      3.Crenicichla sp 28,8 30,7 0,54 

     4.Oreochromis niloticus 18,7 25,3 30,4 0,65 
    5.Centropomus parallelus 25,9 26,7 30,4 24,6 0,11 

   6.Plagioscion squamosissimus 25,5 31,7 34,0 23,8 26,6 0,27 
  7.Pachypops fourcroi 24,0 29,4 29,6 25,1 24,9 19,7 0,08 

 8.Eptatretus cirrhatus 34,3 37,0 38,6 34,7 36,9 36,3 38,6 - 
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Figura 5. Similaridade estimada para os espécimes da bacia do rio Itapecuru através da plataforma 
BOLDSystms v3. (A) para a espécie Oreochromis niloticus; (B) para os espécimes e Centropomus 
paraleleus; (C) para os espécimes de Aequidens tetramerus; (D) para os espécimes de Plagioscion 
squamosissimus. 
 
Palavras - chave: Perciformes, identificação de espécies, COI. 
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ESTUDO DA VARIABILIDADE DE TRÊS LOCI DE MICROSSATÉLITES EM 
Pseudo platystoma punctifer DA BACIA DO RIO MUNIM 
 
Orientanda: Joseane Sousa Lima – Bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – CCEM/UEMA 
 
Orientadora: Ligia Tchaicka Prof. Dra. do Departamento Química e biologia 
CCEM/UEMA   
 
Colaboradores: Prof. Dr. Luis Fernando C.Costa /UFMA 
 
O gênero Pseudoplatystoma, que compreende os maiores peixes da família Pimelodidae, 
ocorre nas maiores bacias hidrográficas sul americanas. O gênero é popularmente 
conhecido como Surubim. Morfologicamente as espécies são reconhecidas pela presença 
de uma cabeça deprimida e uma fontanela muito longa e sua pigmentação consiste de 
bandas escuras e pálidas, bandas reticuladas e pequenas manchas circulares escuras 
(Buitrago-Suárez, 2006). Dentre os marcadores moleculares os microssatélites são muito 
utilizados para detecção de variabilidade genética (Fernandes-Matioli& Almeida-Toledo, 
2000). Objetivou-se com este trabalho caracterizar os níveis de variação genética por meio 
de três loci de microssatélites de Pseudoplatystomapunctifer de diferentes localidades na 
bacia do Rio Munim, Maranhão, contribuindo para conservação desse recurso pesqueiro do 
Estado. Um total de 68 amostras de tecidos de exemplares de 
Pseudoplatystomapunctiferforam coletadas em três pontos de amostragem ao longo da 
bacia do Rio Munim, sendo: 24 (Chapadinha) 28 (Nina Rodrigues) e 39 (Cachoeira 
Grande). O DNA total de todos os indivíduos foi extraído utilizando o protocolo de 
Aljanabi& Martinez (1997), com algumas modificações. A obtenção dos fragmentos de 
microssatélites foram realizada através de PCR (Polymerase Chain Reaction). O resultado 
da amplificação foi verificado através de eletroforese em gel de agarose 1%, corado com 
brometo de etídeo. O material amplificado foi enviado para genotipagem em Seqüenciador 
Automático no Laboratório de Genética e Biologia Molecular GENBIMOL do 
CESC/UEMA de Caxias/MA. Os produtos de PCR, quando verificados em gel de agarose, 
mostraram excelente qualidade (Fig.1). Porém, no processo de genotipagem não 
mostraram bons resultados, não sendo possível obter os tamanhos dos fragmentos 
amplificados para a maior parte dos espécimes. 

 
 

Na Tabela 1, encontram-se alguns dos genótipos obtidos das 68 amostras amplificadas.  Para 
o loci Ppu13 nenhum dos indivíduos amplificados obtiveram a genotipagem. Já para Ppu14, 
treze indivíduos foram genotipados encontrando-se 3 diferentes alelos, dois indivíduos 
heterozigotos. Para Ppu15 apenas 4 indivíduos foram genotipados encontrando-se 2 alelos e 
um indivíduo heterozigoto. 

 

 
 
 

Fig.1. Eletroforese confirmando a amplificação do DNA para o lócusPpu 14. 
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Apesar de o projeto ser desenvolvido dentro do cronograma proposto, os dados gerados não 
foram suficientes para realizar as análises listadas no projeto e, assim, chegar às conclusões 
sobre a diversidade e estrutura genética de P. punctiferna bacia do Rio Munim. No entanto, 
diversidade genética considerável é mostrada nos dois loci para os quais se obteve algum 
resultado, indicando que estes serão bastante informativos. O trabalho terá continuidade e 
mais resultados serão adicionados a este estudo, e poderão contribuir com programas de 
conservação e manejo desse importante recurso Pesqueiro do Estado do Maranhão. 
 
Palavras – chave: Variabilidade. Microssatélites. P.punctifer 
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Tabela 1: Genotipagem dos loci de microssatélites amplificados para alguns indivíduos de 
P. punctifer. Negativo significa que o indivíduo não obteve a genotipagem para o locus. 
PPCH: Chapadinha; PPCG: Cachoeira Grande; PPNR: Nina Rodrigues. 

 

AMOSTRAS Ppu13 (TG)13 
222-238 

7 AL 

Ppu14 (AC)10 
309-337 

5 AL 

Ppu 15 
(AG)12 322-360  

18 AL 
PPCH 13 NEGATIVO 325/333 NEGATIVO 

PPCH 15 NEGATIVO 333/333 NEGATIVO 

PPCH 16 NEGATIVO 333/333 NEGATIVO 

PPCH 17 NEGATIVO 333/333 NEGATIVO 

PPCH 18 NRGATIVO NEGATIVO 325/333 

PPCH 20 NEGATIVO 319/333 NEGATIVO 

PPNR 07 NEGATIVO 333/333 NEGATIVO 

PPNR 11 NEGATIVO 333/333 333/333 

PPNR 12 NEGATIVO 333/333 333/333 

PPNR 16 NEGATIVO NEGATIVO 333/333 

PPNR 17 NEGATIVO 333/333 NEGATIVO 

PPNR 18 NEGATIVO 333/333 NEGATIVO 

PPNR 20 NEGATIVO 333/333 NEGATIVO 

PPNR 21 NEGATIVO 333/333 NEGATIVO 

PPNR 27 NEGATIVO 333/333 NEGATIVO 
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ESTUDO DA FAMÍLIA CAPITELLIDAE (Annelida: polychaeta) COMO 
SUBSÍDIO A MONITORAMENTO AMBIENTAL NA BAÍA DE SÃO MARCOS, 
MARANHÃO 

Orientanda: Lorena Karine Santos Sousa- bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica em Ciências Biológicas 
 
Orientadora: Zafira da Silva de Almeida 
Profa. Dra. Adjunto I DQB/ CECEN / UEMA 
 
Os poliquetas são vermes segmentados, predominantemente marinhos, bentônicos que 
possui uma variedade de formas corporais e hábitos alimentares variados (RUPPERT; 
BARNES, 1996). Estes organismos têm sido muito utilizados no monitoramento ambiental 
devido a sua sensibilidade ás variações do meio e a sua expressiva presença em termos 
quantitativos e qualitativos, quando comparados a outros organismos da fauna bentônica 
(FERES; SANTOS; TAGORI- MARTINS, 2008). A família Capitellidae é uma das mais 
abundantes da classe Polychaeta, e está entre os poliquetas mais comuns e são encontrados 
em muitos tipos de sedimento. Esta família tem sido amplamente estudada por 
apresentarem espécies potencialmente indicadoras de poluição ambiental, dentre a qual 
podemos destacar a espécie Capitella capitata. Assim o presente trabalho objetivou avaliar 
a aplicabilidade de índices bióticos a partir de dados ecológicos da família Capitellidae 
(Annelida: Polychaeta), como subsídio a monitoramento ambiental da Região Portuária do 
Itaqui e Área de Proteção Ambiental da Baixada e Ilha dos Caranguejos, Maranhão e como 
objetivos específicos identificar as espécies de Capitellidae ocorrentes na Região Portuária 
do Itaqui e Ilha dos Caranguejos; comparar a frequência e a densidade das espécies de 
capitelídeos nas referidas regiões estudadas e verificar o grau de perturbação ambiental 
através da aplicação do Índice Biótico Marinho (AMBI) em dois manguezais da Baía de 
São Marcos, Maranhão. Em cada local de amostragem foi delimitado um transecto de 100 
metros perpendicular a linha d’água, no qual foram marcados 3 pontos e em cada ponto 
retirados 3 subamostras. A retirada do sedimento foi realizada com auxílio de um 
testemunho coletor onde foi inserido a uma profundidade de 20 cm ao solo. O material 
retirado foi fixado em formalina a 4% em seguido triado em peneiras de malhas de 2,0mm, 
1,0 mm e 0,5 mm, acondicionados e conservados em álcool a 70%, posteriormente passou 
por uma nova triagem sob o microscópio estereoscópico e identificados a menor nível 
taxonômico possível onde permanecem armazenados no Laboratório de Pesca e Ecologia 
Aquática na UEMA. Foi aplicado o índice marinho AZTI dos bióticos (AMBI) de Borja et 
al. (2000) que baseia-se na classificação das espécies macrobênticas em cinco grupos 
ecológicos (EG) de acordo com o grau de sensibilidade. Foram encontrados 609 espécimes 
de anelídeos poliquetas distribuídos em 13 famílias, sendo que a famílias Capitellidae 
(252) e Paraonidade (116) foram as mais expressivas. A família Capitellidae foi 
representada por 7 espécies, sendo que a mais abundante foi Notomastus latericeus (61%), 
seguido por Capitella capitata (17%) como podemos observar na figura 1. 
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Figura 1. Abundância relativa das espécies de capitelídeos em ambos os manguezais estudados 

Todas as espécies de capitelídeos ocorreram no igarapé Buenos Aires, entretanto no 
igarapé Tronco duas não estiveram presentes. A espécie Notomastus latericeus foi 
frequente em ambos os igarapés enquanto Capitella capitata foi mais frequente no igarapé 
Buenos Aires (Tabela 1). 

 

A salinidade foi maior no igarapé Buenos Aires 29,22 do que no igarapé Tronco 20,24, 
sendo que neste igarapé a salinidade foi mais elevada nos meses de set/11 e jun/12 
enquanto no igarapé Buenos Aires nos meses de set/11 e dez/11. Com relação à variação 
temporal entre os períodos estudados, verificou-se que no igarapé Tronco (figura 2), a 
abundância da família Capitellidae foi maior nos meses de set/11 e dez/11, enquanto no 
igarapé Buenos Aires (figura 3) foi aos meses de dez/11 e mar/12. 

 

 

 

 

 

 

61% 

17% 

9% 

5% 
2% 3% 1% 2% Notomastus latericeus

Capitella capitata

Capitellidae sp.

Heteromastus similis

Heteromastus sp.

Mediomastus californiensis

Capitella sp.

Notomastus sp.

Tabela 1. Frequência relativa das espécies de capitelídeos encontradas nas referidas áreas de estudo 

Frequência relativa (%) 
Espécies Igarapé Tronco Igarapé Buenos Aires 

Capitella capitata 3% 21% 
Capitella sp. - 2% 

Capitellidae sp. 12% 7% 
Heteromastus similis 3% 5% 

Heteromastus sp. 6% 1% 
Mediomastus californiensis 7% 1% 

Notomastus latericeus 67% 59% 
Notomastus sp. - 2% 

 

Figura 2. Variação temporal de capitelídeos no 
igarapé Tronco, Ilha dos Caranguejos. 

Figura 3. Variação temporal de capitelídeos no 
igarapé Buenos Aires, Região Portuária do Itaqui. 
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O Índice Biótico Marinho foi aplicado para estimar a perturbação nas assembléias de 
poliquetas a fim de estabelecer o estado ecológico dos manguezais, assim pode-se observar 
que o igarapé Buenos Aires apresentou índice AMBI de 3,107 enquanto que o igarapé 
Tronco apresentou AMBI 2,797, portanto ambos os manguezais estudados foram 
classificados como levemente perturbados (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Percentual de poliquetas por grupo ecológico estabelecido pelo AMBI nos 
igarapés Tronco e Buenos Aires na Baía de São Marcos, Maranhão. 

 Igarapé Tronco Igarapé Buenos Aires 
I(%) 0 1,2 
II(%) 28,1 23,3 
III(%) 62,7 

 
56,8 

 
IV(%) 3,8 

 
4,8 

 
V(%) 5,4 14 

 
AMBI 2,797 

 
3,107 

 
Classificação Levemente perturbado 

 
Levemente perturbado 

 
 

Estudos sobre espécies de macroinvertebrados bênticos, tais como os poliquetas, como 
bioindicadores de contaminação ambiental são incipientes no Brasil, e menos ainda no 
Maranhão, sendo necessários maiores estudos. Apesar de o AMBI ter classificado os 
manguezais como levemente perturbados, estes apresentam condições ambientais 
razoáveis para o bom funcionamento. 

 

Palavras-chave: Capitellidae, monitoramento, manguezais. 
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VARIABILIDADE GENÉTICA DE Dasypus novemcinctus (CINGULATA) NO 
MARANHÃO ATRAVÉS DE GENES MITOCONDRIAIS 
 
Orientada: Samira Brito MENDES - bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do curso de Ciências Biológicas CESC/UEMA 
 
Orientadora: Maria Claudene BARROS 
Profa. Dra.do departamento de Química e Biologia CESC/UEMA 
 
Colaboradores: Elmary da Costa Fraga-Prof. Dr. CESC/UEMA; Jociel Ferreira COSTA-
Prof. CESC/UEMA; Daiane Chaves do NASCIMENTO- Mestranda/ UEMA 
 
Os tatus atualmente estão incluídos na superordem Xenarthra na qual pertencem também 
as Preguiças e Tamanduás (GARDNER, 2005). De acordo com Reis et AL (2006) a 
característica que distingue essa superordem de outras é a presença de articulações 
adicionais entre as vértebras lombares,conhecidos como ‘’xenartharles’’ ou 
“xenarthrousprocess” e a etimologia do nome vem de 
xenon=estranho,earthros=articulações.D.novemcinctusocorre em todos os biomas 
brasileiros (FONSECAet al.,1996). O presente estudo teve como objetivo Identificar e 
estimar a variabilidade genética de D. novemcinctus de diferentes locais no estado do 
Maranhão, inferindo quanto à variabilidade intra e interpopulacional. As amostras foram 
obtidas da Região Leste do Maranhão dos Municípios de Aldeias Altas, Codó, Caxias e 
São João do Sóter. Tecidos musculares dos espécimes foram obtidos através de doações de 
instituições, órgãos e visitas as comunidades rurais em vários pontos estratégicos da região 
Leste Maranhense. As amostras foram levadas ao Laboratório de Genética e Biologia 
Molecular do Centro de Estudos Superiores de Caxias da Universidade Estadual do 
Maranhão – CESC/UEMA, onde foram armazenados em microtubos contendo álcool a 
70% e conservados em freezer. O DNA total foi isolado a partir de tecido muscular, 
utilizando-se o protocolo de fenol-clorofórmio, as sequências foram editadas e alinhadas 
no programa Bioedit. Através do MEGA foram obtidas as árvores filogenéticas e matriz de 
distância. O numero de haplótipos, frequência, sítios polimórficos e diversidades 
haplotípicasenucleotídicasforam obtidas pelo programa DNAsp. A rede de haplótipo 
através do Network. Para o gene citocromo b foram analisadas 47 sequências, sendo 22 do 
Leste Maranhense e 25 do Paraguai obtidas através do Genbank. As espécies de marsupiais 
Macropus robustus(Y10524) e Didelphis virginiana (NC0011610) foram usadas como 
grupo externo, a análise revelou a ocorrência de 23 haplotipos, a matriz de divergência 
genética mostrou uma variação de 0 a 0,4% entre os espécimes de ocorrência no Leste 
maranhense  mostrando apenas um status específico para o Maranhão, quando comparadas 
com as amostras do Genbank a variação foi de 0,2 a 1.1%. As árvores filogenéticas geradas 
tiveram topologias similares e mostraram a monofilia do grupo (Figura 1).A rede 
dehaplótipo revelou vários haplótipos únicos, compartilhamento entre Maranhão eParaguai 
e compartilhamento entre os municípios de Caxias e Aldeias Alta (Figura 2).Para o gene 
rRNA 16S foram analisadas 28 sequências sendo 26 provenientes de espécimes do leste 
maranhense, 2 obtidas do Genbank, a analise revelou a ocorrência de 5 haplotipos. As 
espécies de marsupiais Macropus robustos (Y10524) e Didelphis virginiana (NC0011610) 
foram usadas como grupo externo, a matriz de divergência genética mostrou uma 
divergência de 0,2 a 0,4% entre os espécimes do maranhão (Tabela1) e quando 
comparadas com as do Genbank variaram de 0,7 a 1,8%,revelando apenas cincohaplotipos 
para a região leste do Maranhão confirmando um único táxonparaolestemaranhense. A 
magnitude das divergências, das diversidades, compartilhamento de haplótipos e a 
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filogenia genética encontrada neste estudo para os dois genes mitocondriais revelou apenas 
um status taxonômico: D. novemcinctus corroborando assim os dados morfológicos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Figura1. Arvore filogenética obtida através da abordagem de agrupamentos de vizinho 
(NJ) usando o algoritmo Tamura3 Parâmetros para a espécie D. novemcinctusatravés do 
gene citocromo b. Os valores nos ramos correspondem aos valores de bootstrap das árvores 
MV, MP e NJ da esquerda pra direita respectivamente. 
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Figura 2. Rede de haplotipos para a espécie Dasypusnovemcinctus, através do gene 
citocromo b. Os números apresentam as posições das mutações que separam os haplótipos, 
o tamanho dos círculos é proporcional às frequências com que estes haplótipos ocorrem 
nas populações. 
 
 
Tabela 1. Percentual de divergência nucleotidica para o gene rRNA 16S 
utilizandoalgoritmo Tamura-3 parâmetro para os haplótipos de D.novemcinctus. 

Haplótipos Divergência nucleotidica 
1 2 3 4 5 6 7 

1 JFC57DnovMA -       
2 JFC119DnovMA 0,2 -      
3 TATU02DnovMA 0,2 0,5 -     
4 QD243711 DnovGB 0,7 0,9 0,9 -    
5 Y11-832 DnovGB 1,6 1,8 1,8 1,8 -   
6 Y10524Macropusrobustus 24,6 24,9 24,3 24,0 25,2 -  
7NC001610Didelphisvirginiana 26,3 26,6 26,3 26,3 26,3 16,5 - 
 
Palavras chave: Variabilidade genética, D. novemcinctus, Xenarthra.  
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Cyperaceae juss. DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL  
INHAMUM, CAXIAS, MARANHÃO 
 

Orientanda: Daniele Souza dos SANTOS – bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas- CESC/UEMA 

Orientador: Gonçalo Mendes da CONCEIÇÃO 
Prof. Dr. do Departamento de Química e Biologia 
 
Colaboradores: Clebiana de SÁ NUNES- Graduada em Ciências Biológicas - UEMA; 
Deusiano Bandeira de ALMEIDA- Prof. Esp. e Chefe de Departamento de Química e 
Biologia- UEMA. 

A família Cyperaceae Juss. é a terceira mais representativa em termo de biodiversidade 
entre as monocotiledôneas, apresentando cerca de 100 a 109 gêneros e 4500 a 5500 
espécies (GOVAERTZ et al., 2007, HEYWOOD et al., 2007), ocorrendo principalmente 
em região pantropical (NACZI & FORD, 2008). A família Cyperaceae apresenta grande 
variação morfológica, sendo ervas perenes, de escapo triangular, seu corpo vegetativo 
constituído por folhas raízes, caule do tipo rizoma (METCALFE, 1971; JUDD et al., 
2009), mas em algumas espécies podem apresentar, além de rizoma, colmo e estolões, 
como na espécie Cyperus esculentus L. (RODRIGUES & ESTELITA, 2009). O objetivo 
deste estudo foi realizar levantamento florístico das espécies de Cyperaceae ocorrentes na 
Área de Proteção Ambiental Municipal do Inhamum, Caxias, Maranhão. A mesma 
localiza-se entre as coordenadas 04º55’30’’S / 43º24’53’’ W, à margem esquerda da BR – 
316. Caracteriza-se por apresentar uma vegetação típica de cerrado, que vai desde Campo 
limpo até Cerradão (CONCEICÃO et al., 2010). Foram realizadas excursões 
sistematizadas nas diferentes regiões fitofisiográficas da área de estudo para coleta do 
material botânico, no período entre 2012 a 2013. Após a coleta, os exemplares foram 
devidamente transportados ao Laboratório de Biologia Vegetal do CESC/UEMA para o 
processo de herborização onde, os exemplares foram distendidos em folhas de jornal, 
prensados e expostos à temperatura ambiente para  secagem do material. Depois de todos 
os processos foram enviados exemplares para especialista Dra. Ana Paula Prata, 
taxonomista em Cyperaceae. Foram encontrados 19 táxons e 150 espécimes de Cyperaceae 
na APA do geniculata (Inhamum, distribuídos em 7 gêneros: Cyperus L, Diplacrum R. 
Brown, Eleocharis R. Brown, Fimbristylis Vahl, Fuirena Rottb, Kyllinga Rottb, 
Rhynchospora Vahl (Tabela 1).  
 
Tabela 1- Espécies e Gêneros encontrados na Área de Proteção Ambiental Municipal do Inhamum, 
Caxias, Maranhão. 

  
Gêneros                                            Espécies 
 
Cyperus 

Cyperus aggregatus (Willd.) Endl, Cyperus eragrostis Lam, 
Cyperus haspan L, Cyperus iria L, Cyperus laxus Lam, Cyperus 
luzulae (L.) Retz, Cyperus surinamensis Rottb, Cyperus liguralis 
L, Cyperus virens Michx, Cyperus distans (L.). 

Kyllinga Kyllinga vaginata Lam, Kyllinga brevifolia Rottb, Kyllinga 
odorata Vahl. 

Fimbristylis Fimbristylis capillaris A. Gray, Fimbristylis dichotoma (L.) 
Vahl. 

Rhynchospora Rhynchospora carymbosa (L.) Britton. 
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Eleocharis Eleocharis L.) Roem & Schult. 
Diplacrum Diplacrum capitatum (Willd.) Boeck. 
Fuirena Fuirena umbellata Rottb.  

 

Convém salientar que o gênero Cyperus foi considerado mais importante, não somente 
pela riqueza de espécies, mas pela abundância de indivíduos coletados em campo e sua 
ocorrência em diferentes ambientes, sendo confirmado para área em estudo 10 espécies do 
gênero Cyperus, em segundo o gênero Kyllinga com 3 espécies, em terceiro com apenas 2 
espécies o gênero Fimbristylis, e os demais gêneros com apenas uma única espécie foram: 
Rhynchospora, Eleocharis, Diplacrum, Fuirena (Gráfico 1). 
 

 

Gráfico 1- Representação em número de espécies para cada gênero encontrado na APA do 
Inhamum. Caxias/Maranhão 2013. 

Cyperus L. é considerado um dos maiores gêneros da família Cyperaceae, com cerca de 
600 espécies (TUCKER, 1998). Seus representantes possui características especificas são 
anuais ou perenes e ocorrem em zonas tropicais e temperadas (HEYWOOD, 1978). Os 
seus rizomas são geralmente compactados (RODRIGUES & ESTELITA, 2004). Todos as 
espécies tem ampla distribuição fitogeográficas ocorrendo deste: Cerrado, Amazônia, 
Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e Pampa. As espécies que abrangeram todos os 
domínios fitogeográficos foram: Cyperus surinamensis Rottb, Eleocharis geniculata (L.) 
Roem & Schult, Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl, Kyllinga odorata Vahl, Kyllinga 
brevifolia Rottb, Kyllinga vaginata Lam, Rhynchospora corymbosa (L.) Britton (Figura1). 
Este trabalho mostra a singularidade florística de Cyperaceae dessa região com outros 
estudos, destacando seus aspectos mais importantes, que poderão ser utilizados para 
futuros estudos. 
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Fig. 1. 1) Cyperus aggregatus (Willd.) Endl; 2) Cyperus eragrotis Lam; 3) Cyperus ligularis L; 4) 
Cyperus luzulae L. Retz; 5) Cyperus laxus Lam; 6) Cyperus distans (L.), 7) Cyperus virens Michx; 
8) Cyperus haspan L; 9) Cyperus iria L; 10) Diplacrum capitatum (Willd.) Boeck; 11) Eleocharis 
geniculata (L.) Roem & Schult; 12) Fimbristylis capillaris A. Gray, 13) Cyperus surinamensis 
Rottb; 14) Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl; 15) Fuirena umbellata Rottb; 16) Kyllinga odorata 
Vahl; 17) Kyllinga brevifolia Rottb; 18) Kyllinga vaginata Lam; 19) Rhynchospora corymbosa (L.) 
Britton. FONTE: SANTOS, D. SOUZA, 2013. 
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PESQUISA DOCUMENTAL SOBRE A HISTÓRIA DA PREVENÇÃO DA 
HANSENÍASE EM SÃO LUÍS – MA A PARTIR DA DÉCADA DE 1970 
 
Orientanda: Premma-Hary Mendes Silva – bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – CECEN/UEMA 
 
Orientador: Jackson Ronie SÁ-SILVA 
Professor Adjunto do Departamento de Química e Biologia – DQB. CECEN/UEMA 
 
A hanseníase é um grave problema de saúde coletiva, “tendo historicamente atingido 
populações que vivem em péssimas condições de vida. [...] o estado do Maranhão tem um 
dos maiores níveis de prevalência desta doença” (NASCIMENTO, 2010, p.25).No Brasil 
contemporâneo a hanseníase é uma doença que atinge as camadas mais pobres da 
população e apresenta endemicidade em todas as macrorregiões, principalmente nas áreas 
metropolitanas. Com o êxodo rural os doentes vivem nas periferias das grandes cidades, 
muitas vezes em situação precária e promíscua. A situação de pobreza, desemprego e falta 
de educação básica pioram o quadro daqueles que são acometidos pela enfermidade. O mal 
de Hansen é uma moléstia antiga cujas imagens e representações remontam à Bíblia e que 
ainda sobrevivem no imaginário social (TRONCA, 2000).Sá-Silva (2004) ao entrevistar 
professores do ensino fundamental para conhecer suas representações acerca da hanseníase 
evidenciou que a imagem da doença está intimamente relacionada ao imaginário 
religioso.A hanseníase ainda é lembrada como lepra. A palavra lepra vem do grego 
“lepros” que significa algo que descama.Vale ressaltar que esse mesmo verbete era usado 
para denominar as estruturas internas de algumas árvores, que tinha utilidade na escrita, 
tanto é que a sua forma latina vem a ser “líber” que deu origem à palavra livro 
(OPROMOLLA, 2000).O pioneiro no reconhecimento de que alguns veículos de 
informação e entretenimento seriam reforços negativos para a perpetuação dos conceitos 
estigmatizantes da hanseníase, no Brasil, foi Rotberg (1981).Ao ser reconhecido como 
hanseniano, o indivíduo é permeado por um conjunto de qualificações degradantes. Instala-
se o estigma e junto com ele vem a restrição, a dor, o medo, a insegurança, a vergonha e o 
sofrimento. A infecção bacteriana torna-se ínfima se comparada ao estigma e preconceito 
que a doença produz, ou melhor, que a sociedade cristalizou e determinou para o doente. 
Farrell (2003, p.66) afirma que:“A maior parte, porém, do sofrimento daqueles infectados 
pelo Mycobacteriumleprae tem sido causado não pela bactéria, mas pelos outros seres 
humanos. Hoje, quando a doença pode ser tratada e curada, o grande obstáculo continua 
sendo a marca da vergonha associada a essa enfermidade”.Embora a hanseníase seja uma 
doença que, uma vez tratada, apresenta possibilidades significativas de cura e não 
apresenta riscos de contágio, em função do preconceito cultural, apesar dos esforços do 
programa de controle da doença, ainda persiste uma situação de estigma em relação à 
doença.Diante disso, reconhecemos a prevenção como um aspecto nobre no controle da 
hanseníase e uma das formas utilizadas é a informação através da comunicação visual.A 
pesquisa buscou compreender como se desenvolveu historicamente os discursos sobre a 
prevenção da hanseníase na cidade de São Luís articulados a partir da década de 1970. Para 
isso, utilizaram-se na investigação as estratégias teórico-metodológicas da pesquisa 
documental. O que se pretendeu com essa investigação foi conhecer os mecanismos 
preventivos aplicados no passado e perceber se esses mesmos discursos ainda permeiam as 
práticas preventivas em hanseníase na atualidade e identificar os discursos sobre a 
prevenção da hanseníase imprimidos em cartazes, panfletos, guias, cartilhas e portarias 
produzidos pelo Ministério da Saúde. Foram visitados os acervos do Arquivo Público do 
estado do Maranhão assim como o Arquivo do Hospital Aquiles Lisboa (Antigo Leprosário 
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do Bonfim). As bibliotecas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do 
Maranhão, da Academia Maranhense de Medicina e Biblioteca Pública Benedito Leite 
foram visitadas no intuito de encontrar material que dessem subsídios para as análises 
históricas que se pretendeu realizar. Após busca e categorização do material realizaram-se 
as análises do conteúdo daquilo que disseram sobre a prevenção da hanseníase na cidade 
de São Luís.Os documentos analisados nos deram indício de que na divulgação de 
informações sobre a prevenção da hanseníase o que prevalece é o discurso biomédico 
sobre diagnóstico, tratamento e cura. Constatamos nos documentos analisados que o termo 
“prevenção” não está omitido nas campanhas, mas na maioria das vezes em que é citado 
refere-se a prevenir incapacidades ou deformidades.  
 

 
 
 
 
 
Consideramos que apesar de todo um movimento de desestigmatização da doença e do 
doente, ainda hoje estão diluídos no imaginário social as ideias seculares da “lepra” e do 
“leproso”. Ideias que perduram e que maltratam aquelas pessoas que viveram (e vivem) a 
experiência do processo saúde-doença em hanseníase. Os aspectos socioculturais da 
doença no que se refere ao preconceito ou estão ausentes ou são abordados timidamente 
nos documentos analisados. Além disso, informações de cunho sociocultural, como o alerta 
aos aspectos do preconceito não são percebidas. A linguagem é claramente clínico-
biomédica e existe uma preocupação em disseminar entre os profissionais da saúde e 
pacientes apenas que a hanseníase tem cura. Destacamos que as práticas de educação em 
saúde para controle da hanseníase devem estar baseadas na política de educação 
permanente e na política nacional de promoção da saúde e compreendem, pelo menos, 
orientações sobre a atenção integral, estímulo ao autoexame e investigação dos contatos 
domiciliares, autocuidado apoiado, prevenção e tratamento de incapacidades físicas e 
suporte psicológico durante e após o tratamento (BRASIL, 2010, p. 26).Claro (1995) 
afirma que a educação em saúde é um dos importantes componentes dos programas de 
controle, considerado como um aspecto primordial do trabalho de controle da hanseníase, 
dirigido aos pacientes, familiares e à comunidade.A autora diferencia ainda educação em 
saúde de informação em saúde, pois a primeira “utiliza-se de vários métodos para ajudar os 
indivíduos a compreenderem suas próprias situações e escolherem ações para melhorar sua 
saúde” e implica numa participação ativa do indivíduo; enquanto a informação em saúde, 
embora importante, pois pode influenciar o comportamento, resulta numa atitude 

Figura 1: Panfleto produzido pela Prefeitura Municipal de São Luís. 
Adquirido no Hospital Aquiles Lisboa. São Luís, Maranhão. 
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meramente receptiva e não participativa. (CLARO, 1995. p. 28). Destacamos, ainda, a 
importância da comunicação em campanhas que alcancem a população. Citamos, em 
especial, a comunicação visual e sua peculiaridade presente na utilização de elementos 
visuais, tais como imagens, gráficos, vídeos ou desenhos para expressar uma ou mais 
ideias, se apresentando mais eficaz que o uso de texto para veicular uma informação, 
obtendo, assim, grande alcance das informações. Araújo (2003) relata que pelas normas 
atuais do Ministério da Saúde a prevenção consiste no diagnóstico precoce de casos e na 
utilização da vacina BCG. Para tal recomenda-se o exame dermato-neurológico de todos os 
contatos intradomiciliares do caso diagnosticado. Consideram-se os conviventes do 
domicílio nos últimos cinco anos. Depois do exame clínico o contato será encaminhado 
para a aplicação da BCG por via intradérmica. As catalogações dos documentos em 
formato de portarias, cartazes, panfletos, guias, cartilhas demonstram que são muitas as 
formas de comunicação que o Ministério da Saúde utiliza para divulgar informações sobre 
a hanseníase e é necessário utilizá-los efetivamente para garantir a eficácia da informação. 
 
Palavras-chave: Hanseníase; Prevenção; Pesquisa documental. 
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Aloe vera L. popularmente conhecida como babosa, é uma planta medicinal em que os 
benefícios têm sido comprovados pelo senso comum ao longo do tempo. E nos últimos 
anos a sua propriedade tem sido comprovada por estudos científicos. Torna-se, portanto, 
interessante à comparação deste fitoterápico com um cicatrizante comumente utilizado no 
mercado, a Dexpantenol (Bepantol). Em razão disto, mediante aprovação do Conselho de 
Ética e Experimentação Animal (CEEA) do curso de Medicina Veterinária da UEMA, com 
protocolo de número 23/2013. Foram utilizados 48 camundongos, sendo 30 machos e 18 
fêmeas, os quais foram alojados no Canil Experimental da referida Universidade, onde o 
microambiente foi semicontrolado, com foto-período de 12 horas, temperatura ambiental 
média de 21,6o C. A luminosidade, a intensidade de ruído e a umidade relativa do ar foram 
as do ambiente geral. Os exemplares da plantaforam coletados na residência da bolsista e 
trazidos ao Herbário a fim de registro e identificação da espécie, descrevendo-se a espécie 
Aloe vera L, com exsicata de número 3181. Em seguida, foram submetidas a um processo 
de triagem que assegurou a utilização das folhas da planta para o estudo. Após a triagem, 
as folhas foram submetidas a um processo de higienização com o uso de álcool a 70% para 
posterior retirada do extrato que foi utilizado sobre as lesões na forma in natura, e o 
fármaco utilizado no experimento foi comprado em uma farmácia. Para avaliar a ação 
tóxica do fitoterápico, foi realizado o estudo toxicológico em 6 coelhos doados do Setor de 
Cunicultura da Universidade, com peso corpóreo de 2 kg a 3 kg. Os coelhos foram 
mantidos em gaiolas individuais, durante todo o período de ensaio, em sala com 
temperatura e umidade relativa ambiente geral. A A. vera foi levada para o laboratório de 
Anatomopatologia do curso de Medicina Veterinária para realizar o preparo de uma 
pomada à base de Lanette, com concentração de 10%, para ser utilizado no teste. O estudo 
foi realizado no Coelhário da Universidade Estadual do Maranhão durante nove dias. No 
primeiro dia de experimento, foi feita a tricotomia dos animais, como auxílio do bisturi e 
traçou-se um quadrado com o auxílio de um pincel e dividiu-se o local em dois para a 
realização do estudo. Observou-se se não havia lesão e colocou-se os coelhos de volta nas 
gaiolas. Após a observação diária, os animais eram submetidos à aplicação tópica da A. 
vera de forma in natura em uma das partes da divisão e a outra parte com A. veraà 10% 
tendo como base o lanette. Durante todos os dias de experimento os animais foram 
observados no mesmo horário e colocava-se o lanette ou a Aloe vera in natura nos locais 
determinados nos coelhos. Com este experimento, observou-se uma irritação cutânea na 
área onde se empregou a pomada à base de Lanette, porém, o mesmo não ocorreu com o 
extrato in natura. Após o teste, os camundongos que foram utilizados no experimento, 
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foram marcados, pesados e separados em três grupos predefinidos, os mesmos foram 
anestesiados e submetidos a lesões de aproximadamente na região torácico-dorsal através 
de incisão mediana. Posteriormente tratadas com 0,5mL do extrato in natura de A. 
vera,Dexpantenol (Bepantol) ou soro fisiológico como controle, sendo aplicado somente 
uma vez ao dia. Para avaliação macroscópica foram observados e descritos os aspectos 
como hiperemia, exsudato, tecido de granulação e reepitelização da área da lesão em todos 
os dias do experimento. Para confecção das lâminas, as peças foram fixadas em formol a 
10%, por 24 horas e, posteriormente, transferidas para concentrações crescentes de álcoois. 
Após a inclusão em parafina os blocos foram seccionados em micrótomo na espessura de 5 
micras e os cortes corados segundo a técnica de Hematoxilina e Eosina. A leitura e 
fotografias das lâminas foram realizadas em microscópio óptico com o auxílio das 
objetivas 4x, 10x, 20x, e 40x e foram fotografadas no fotomicroscópio LEICA para 
acompanhamento da evolução do processo de cicatrização. Durante nove dias, o processo 
de cicatrização foi observado e registrado fotograficamente, com uma câmera digital 
semiprofissional da marca fujifilm 14 megapixels, como mostram as figuras 1,2 e 3. 
 

 
 
No terceiro dia pós-cirurgia, as feridas tratadas com o extrato in natura de babosa 
apresentavam uma área de fibrina maior, recobrindo quase toda a extensão das feridas 
quando comparadas com as tratadas com a Dexpantenol (Bepantol), que já havia uma área 
bem cicatrizada, mas ainda bem menor, que as do grupo controle. Neste dia, foram 

 

 

 
Figura 1: Evolução do processo     Figura 1: Evolução do processo     Figura 3: Evolução do processo 
de cicatrização nos camundongos  de cicatrização nos camundongos  de cicatrização nos camundongos 
tratados com Aloe .vera no 3°, 6°   tratados com Dexapantenol no 3°,  tratados com NaCl no 3°, 6° e 9° 
e 9° dias.                                                        6° e 9° dias.                                    dias. 
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sacrificados 16 animais, sendo 10 machos, 4 tratados com Aloe vera, 4 coma Dexpantenol 
(Bepantol) e 2 com soro fisiológico e 6 fêmeas, 2 tratados com comAloe vera, 2 coma 
Dexpantenol (Bepantol) e 2 com soro, para que os fragmentos da área da lesão fossem 
analisadas ao microscópio. Observou-se que, no sexto dia, na área do ferimento tratado 
com soro fisiológico em geral uma borda mais firme e sobressalente o que pode indicar 
produção intensa de colágeno, característico a partir do terceiro dia. Além disso, notou-se 
também que as feridas apresentaram-se bem irregulares quanto á forma e até enrijecimento 
da área integra ao redor. Já nos camundongos tratados com o extrato in natura de A.veraas 
feridas estavambem reepitelizadas e com pouca crosta de fibrina quando comparadas às 
lesões tratadas com a Dexpantenol (Bepantol), que apresentavam bordas bem retraídas, 
porém ainda eram maiores que as do Aloe vera. Neste dia, foram sacrificados 16 animais, 
igual ao anterior e os fragmentos de pele retirados da região da lesão. No nono dia, as 
feridas tratadas com soro fisiológico apresentavam o tecido de granulação estava presente 
no centro da ferida recoberto pela crosta de fibrina. Houve uma maior retração dos bordos, 
e o tecido de reepitelização começava a se apresentar nas bordas. As feridas tratadas com a 
Dexpantenol (Bepantol) já se apresentavam em processo de reepitelização bem avançado, 
mas ainda não havia a presença de pelos. Já as feridas tratadas com extratoin natura, 
apresentavam-se praticamente reepitelizadas e os pelos já estavam presentes. Neste dia, 
mais 16 animais foram sacrificados e os fragmentos coletados. Todos os fragmentos foram 
colocados em formol a 10% para a posterior análise histológica. Por meio da avaliação 
microscópica dos cortes histológicos pôde-se observar que, comparando a área de 
cicatrização tratada com extrato in naturade Aloe vera com os cortes dos camundongos 
tratados com o Dexpantenol (Bepantol) e o soro fisiológico, a reepitelização e 
reestruturação da derme apresentaram-se satisfatórias nos camundongos do grupo tratado 
com o A.vera, ao contrário do grupo controle onde foi observada pouca reepitelização e 
ainda restava crosta dificultando o processo cicatricial. Já as feridas tratadas com 
Dexpantenol (Bepantol) apresentou um processo de cicatrização bem satisfatório, porém 
com uma velocidade bem menor que as feridas do grupo tratado com a A. vera. Assim, a 
partir deste estudo foi possível observar a avaliação das feridas experimentais dos 
camundongos e, deste modo acompanhar a evolução do efeito da aplicação do extrato in 
naturade A. vera sobre o processo de cicatrização e reepitelização das feridas na pele 
destes animais. Ao observar os resultados do grupo tratado com o extrato in natura 
deA.vera, com o Dexpantenol (Bepantol) e do grupo controle, evidenciou-se macroscópica 
e microscopicamente que o processo de cicatrização foi facilitado pela utilização do 
fitoterápico, demonstrado que apresentou melhora no grupo teste quando comparado ao 
grupo tratado com a Dexpantenol (Bepantol) e com o grupo controle.Sendo assim a 
utilização do extrato in naturado fitoterápico demonstrou que este pode ser um importante 
aliado natural na reparação tecidual de fácil obtenção, prático e de baixo custo.  
 
Palavras-chaves: Aloe vera; cicatrização; camundongos. 
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A esquistossomose é um mal que atinge milhares de pessoas no mundo todo e sua 
ocorrência está totalmente relacionada a condições ecológicas, organizacionais, 
econômicas e sanitárias precárias ou ausentes. A doença é causada pelo parasito 
Schistosoma mansoni, que necessita de dois hospedeiros, o intermediário (caramujo 
Biomphalariasp.) e o definitivo (seres humanos e algumas espécies de roedores).No 
Maranhão, a presença desta parasitose destaca-se nos campos alagados da Baixada 
Ocidental Maranhense e no Litoral Norte do Estado (SILVA-SOUZA, 2001). A baixada 
maranhense é uma das áreas economicamente mais pobres do estado, apresentando uma 
população com atividades de pesca, caça e de lavoura, atividades estas que, quando feitas 
em presença de água contaminada com S. mansoni, representam um grande risco para a 
saúde populacional da região (Ferreira, 1998). Os pescadores do município de São Bento-
MA que trabalham no campo estão em contato direto com água e são os mais expostos ao 
risco de contaminação. Nessa concepção, o objetivo do trabalho foi estabelecer o índice de 
pescadores infectados por S. mansoni no município de São Bento, na Baixada Maranhense. 
Para o mesmo foram utilizadas as seguintes metodologias: fez- se uma reunião com os 
indivíduos pertencentes à Colônia de Pescadores do Município de São Bento, com o 
propósito de explicar definições sobre a esquistossomose, os meios de contaminação da 
doença, os meios de prevenção, os sintomas causados, o tratamento específico e a 
finalidade do projeto em questão. Entre todos os membros da colônia de pescadores, 
selecionou- se 200 indivíduos (aleatoriamente), de uma lista que continha 500 associados, 
para a realização do projeto. Para os pescadores selecionados foi feito um pequeno 
questionário com intuito de saber informações que auxiliaram na execução e conclusão 
final do projeto. Foram também entregues coletores de fezes aos mesmos. Em seguida, o 
material fecal coletado, foi levado ao Laboratório de Parasitologia Humana – LPH da 
Universidade Estadual do Maranhãono campus Paulo VI em São Luís, e fez- se a análise 
pelo método Kato-Katz, onde foram utilizadas três lâminas para cada amostra de fezes, e as 
mesmas foram conduzidas ao microscópio óptico para a observação dos ovos, nos casos 
positivos, obtendo, assim, o número dos infectados, e estabelecendo o resultado para os 
pescadores que participaram do projeto, onde os casos positivos foram encaminhados para 
as autoridades médicas competentes do município. Resultados do diagnóstico do 
questionário indicaram que maioria dos pescadores trabalham em horários e locais onde à 
ausência de cercarias ou/e de transmissores da doença, e que os mesmo fazem constantes 
tratamentos afim de evitarem a contaminação. Ou seja, as quatro principais questões do 
questionário, demostradas no Gráfico 1,revelaram dados importantes para a conclusão da 
pesquisa, tais como: na questão, horário da pesca, foi válido que a maioria dos pescadores 
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trabalham no horário onde á ausência ou inativação das cercarias, pois estas começam a 
aparecer no meio liquido cerca das 9 horas da manhã e alcançam sua densidade máxima 
por volta das 11 horas, para diminuir depois, e desaparecem quase completamente entre as 
16 e as 17 horas,  sendo assim não se contaminam, ou a probabilidade de contaminação é 
pequena; na questão, presença de roedores e/ou de caramujos no local, percebeu- se que 
não ocorre, segundo os pescadores, a presença ativa dos caramujos do gênero 
Biomphalaria (hospedeiros intermediários) pelo menos em locais onde realizam a pesca; 
na questão, Adquiriu a doença, estimou- se que maioria dos pescadores já obtiveram a 
doença, no entanto, fizeram tratamento e se curaram; e na questão, Fez e/ou faz tratamento 
para evitar a doença, relatou- se que as duas maiores porcentagens mostraram que 
independentemente do modo como fazem o tratamento, a maioria não adquire a doença por 
conta disso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levando em consideração todas as questões abordadas que foram fornecidas pelos dados 
dos questionários, estimou- se que a maioria dos pescadores está saudável. Logo, índice de 
positividade para S. mansoni em indivíduos pertencentes à colônia de pescadores do 
município de São Bento determinado na pesquisa foi de 9%, demonstrado no Gráfico 2. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diante de todos os resultados encontrados na pesquisa, podemos afirmar que o índice de 
pescadores infectados por S. mansoni no município de São Bento-MA, foi relativamente 
pequeno para o que se esperava, pois os mesmos estão em contato direto com água (que 
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pode está contaminada), uma vez que seu trabalho exige no mínimo esse contato, 
apresentando assim, um maior risco de adquirir a doença. Entretanto, esse índice pôde ser 
explicado pelo diagnostico obtido nos questionários.  
 
Palavras-Chave: Esquistossomose; Análises cropológicas; Baixada Ocidental 
Maranhense.  
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A Laguna da Jansen, objeto de estudo da pesquisa, está localizada na parte ocidental da 
Ilha São Luís, no Estado do Maranhão, entre as coordenadas de 2°29’07”S e 44°18’02”W. 
Ao longo dos anos, vem apresentando problemas ambientais decorrentes do lançamento de 
lixo e da urbanização ao seu redor por residências, prédios  restaurantes  que tem 
contribuído para o lançamento de efluentes domésticos, contaminando a fauna aquática, 
provocando o desaparecimento de  espécies sensíveis e o  processo de eutrofização das 
águas, comprometendo a qualidade da água. No presente estudo utilizaram-se dois 
biomarcadores (Lesões branquiais e hepáticas) em dois espécimes Centropomus 
undecimalis e Sardinella sp, e avaliou-se a qualidade da água da Laguna da Jansen. As 
coletas de água e peixes foram realizadas durante o período chuvoso e seco  em ponto sob 
coordenadas 2°29’40”S e 44°18’13”W. A avaliação da qualidade microbiológica da água 
seguiu a metodologia recomendada pela APHA (1995) para determinação do número mais 
provável de coliformes totais e termotolerantes. Ao todo foram coletados  29 exemplares 
de peixes, sendo 11 de Centropomus undecimalis e 18 Sardinella sp Estes tiveram 
brânquias e fígados removidos no laboratório para análise histopatológica, os fragmentos 
desses órgãos foram submetidos a técnica  de inclusão em parafina e coloração por 
Hematoxilina e Eosina. As alterações histopatológicas das brânquias e fígado foram 
avaliadas semiquantitativamente pelo cálculo do Índice de Alteração Histopatológica 
(IAH), adaptado de Poleksic e Mitrovic – Tutundzic (1994), baseado na severidade de cada 
lesão. O valor médio do IAH geral para brânquias dos 29 exemplares de peixes  foi  de 
28.24 com alterações de leve para moderada no tecido. As hepáticas apresentaram valor de 
IAH 38.4, sendo  as alterações no tecido  consideradas  leve para moderada. Em relação ao 
valor de IAH houve diferenças em brânquias e fígado de ambas as espécimes. Nas 
brânquias, a espécie Centropomus undecimalis apresentou valor de IAH de 22.2 e a  
Sardinella s.p 31.8, embora alterações no tecido sejam de leve para moderada. A diferença 
pode ser explicada pelo número de amostras e aparecimento de lesões de  estágio III nas 
brânquias (aneurismas). No fígado, a espécie Centropomus undecimalis apresentou valor 
de IAH de 68.9, sendo alteração no tecido considerada severa, diferentemente da 
Sardinella que apresentou valor de IAH 19.8, sendo esta considerada uma danificação leve 
no tecido. A ocorrência destes resultados diferentes no fígado, pode ser explicado pela 
diferença do número de amostras e aparecimento frequente de lesões de estágio III 
(necrose). A avaliação microbiológica realizada na água da laguna constatou elevado 
número de coliformes totais e termotolerantes valores ≥1.600 acima do permitido, pois a 
Resolução do CONAMA define que um corpo aquático de água salobra destinado a 
proteção das comunidades aquáticas (classe 1), não deve exceder um limite de 1000 
coliformes termotolerantes por 100mL em  80% das amostras.(Tabela1). 
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As lesões branquiais (Fig. 1) observadas foram as seguintes: levantamento do epitélio 
respiratório (100%); desorganização das lamelas (55%); hiperplasia do epitélio lamelar 
(72%) fusão incompleta de várias lamelas (79%); congestão (55%); Hipertrofia (55%); 
Aneurisma (25%).  

 
Os resultados obtidos neste trabalho são evidências de que as espécimes estudadas estão 
reagindo ao estado de poluição da Laguna. A hiperplasia e a fusão lamelar foram outras 
lesões de maior prevalência. A presença destas alterações e os resultados obtidos neste 
trabalho corroboram com os estudos realizados por CANTANHEDE (2011), em 
Centropomus undecimalis, coletados na laguna da jansen relacionando-os a presença de 
efluentes domésticos lançados sem tratamento no ambiente lacunar. A presença de 
aneurismas e congestão foram alterações encontradas moderadamente nas brânquias dos 
peixes da laguna. Tais lesões foram encontradas em lambaris (Astyanax altiparanae) 
coletados no ribeirão Cambé, impactado com esgoto doméstico e rural, e no córrego 
Capivara, que apresentava elevados níveis de metais na água (WINKALER et al, 2001). 
No fígado as lesões (Fig. 2) encontradas foram: núcleo na periferia da célula (89%); centro 
de melanomacrófagos (34%), vacuolização citoplasmática (48%), hiperemia (62%) e 
necrose (25%).  
 

Tabela1 - Número mais provável de coliformes totais e termotolerantes, nas amostras de 
água provenientes da Laguna da Jansen, durante período seco e chuvoso, São Luís- MA. 

Coleta/ período Amostras Coliformes totais Coliformes 
termotolerantes 

1ª- Periodo seco 2 ≥1.600             ≥1.600 

2a- Período seco 2 ≥1.600 ≥1.600 

3a –Período 
chuvoso 

2 ≥1.600 ≥1.600 

4a- Período 
chuvoso 

2 ≥1.600 ≥1.600 

 

 
Figura 1. Foto micrografia de brânquias  Centropomus undecimalis coletados na Laguna Jansen. Em A 
observa-se aneurisma. B evidencia-se congestão dos vasos sanguíneos.  100 x, HE.  
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Neste estudo foi observada a ocorrência de CMMs no tecido hepático dos exemplares de 
peixes. Muitos autores sugerem que a presença de CMM pode ser um indício de exposição 
prolongada dos peixes a condições ambientais estressantes (CAMARGO; MARTINEZ, 
2007;). O fígado dos exemplares apresentaram vacúolos bem arredondados, característico de 
esteatose hepática e vacuolização no tecido. A hiperemia foi outra lesão encontrada nos indivíduos 
estudados e pode estar relacionada a um contaminante especifico. Assim, a presença de 
alterações no tecido branquial e hepático; ambas as espécimes foram excelentes 
biomarcadores de poluição, o aparecimento de alterações de estágio III frequentemente no 
tecido branquial e hepático indicam a presença de um ou vários agentes estressores na 
água. O lançamento de efluentes domésticos na água foi confirmado pela presença de 
coliformes totais e termotolerantes, comprometendo a qualidade da água e pode estar 
provocando a poluição da fauna e de espécie aquáticas da área. 
 
Palavra chaves: poluição, biomarcadores, lesões branquiais e hepáticas  
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Figura 2. Fotomicrografia de fígado de Sardinella s.p coletados na Laguna da Jansen. Em C observa-se 
vacúolos caracterizando núcleo na periferia (esteatose) (seta). Em D  evidencia-se vacuolização 
citoplasmática (setas), HE. 
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O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e 
associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente 
olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos. Pode resultar de defeitos de 
secreção e/ou ação da insulina envolvendo processos patogênicos específicos, por 
exemplo, destruição das células beta do pâncreas (produtoras de insulina), resistência à 
ação da insulina, distúrbios da secreção da insulina, entre outros.Ainda que não exista uma 
cura definitiva para a doença, o diabético pode ter uma vida longa e saudável se seguir com 
atenção e cuidado o tratamento.Há três tipos de diabetes: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e 
diabetes gestacional.Diabetes tipo 1 – É também conhecido como diabetes 
insulinodependente, diabetes infanto-juvenil e diabetes imunomediado. Neste tipo de 
diabetes a produção de insulina do pâncreas é insuficiente, pois suas células sofrem o que 
chamamos de destruição autoimune. Os portadores de diabetes tipo 1 necessitam de 
injeções diárias de insulina para manterem a glicose no sangue em valores normais. Há 
risco de vida se as doses de insulina não são dadas diariamente. Diabetes tipo 2 – É 
também chamado de diabetes não insulinodependente ou diabetes do adulto e corresponde 
a 90% dos casos de diabetes. Ocorre geralmente em pessoas obesas com mais de 40 anos 
de idade embora na atualidade se vê com maior frequência em jovens , em virtude de maus 
hábitos alimentares, sedentarismo e stress da vida urbana Neste tipo de diabetes encontra-
se a presença de insulina porém sua ação é dificultada pela obesidade, o que é conhecido 
como resistência insulínica, uma das causas de hiperglicemia.Diabetes Gestacional – A 
presença de glicose elevada no sangue durante a gravidez é denominada de Diabetes 
Gestacional. Geralmente a glicose no sangue se normaliza após o parto. No entanto as 
mulheres que apresentam ou apresentaram diabetes gestacional, possuem maior risco de 
desenvolverem diabetes tipo 2 tardiamente, o mesmo ocorrendo com os filhos.O Ministério 
da Saúde também chama a atenção da população para o elevado consumo de gorduras, 
especialmente por jovens. A Organização Mundial de Saúde (OMS) e sociedades médicas 
recomendam ingestão diária de colesterol inferior a 300 mg (miligramas) para a população 
em geral e menor que 200 mg para pessoas com histórico de doenças cardíacas. Os altos 
níveis de colesterol provocam a Aterosclerose, que é o endurecimento das paredes dos 
vasos causado pela deposição de gordura em suas paredes. Existe uma predisposição 
genética que, combinada com o fumo, o estresse, a vida sedentária e a pressão alta, pode 
levar à doença. Existem remédios para controlar o colesterol alto, mas a aterosclerose só 
melhora com uma mudança mais significativa no estilo de vida. Reduzir o estresse, praticar 
exercícios físicos, manter a pressão arterial estável e o peso sob controle, são 
fundamentais. O presente trabalho avaliou a taxa Glicêmica e Lipídica de funcionários 
administrativos da UEMA fazendo base junto ao tabagismo, consumo de bebida alcoólatra 
e as refeições feitas no restaurante da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. Os 
altos níveis Glicêmicos e Lipídicos acarretam graves doenças como Diabetes e Infartos 
devido ao alto nível de gorduras no sangue entre outras. A partir de informações obtidas 
através da coleta de sangue de cada funcionário fizemos um ajuste nos hábitos alimentares 
de cada um, para obter uma melhoria na condição de saúde. 
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No início do trabalho realizamos a aplicação do questionário envolvendo questões que 
possibilitarão ao entrevistador verificar condições gerais da sua alimentação e do modo 
devida de cada entrevistado. A coleta de sangue foi necessária para verificarmos para os 
devidos fins a taxa de açúcar e de colesterol de cada individuo. Depois do material 
colhido levamos para analise e verificamos o colesterol HLD e LDL e a taxa de açúcar, e 
em seguida, comparar com o questionário feito no início do projeto para obtermos os 
resultados.A entrega dos resultados foi feita decorrente de todo o processo realizado e 
entregue a cada individuo que participará do projeto. E de acordo com os resultados 
individuais de cada um, demos dicas de uma vida saudável e alertando- os para possíveis 
doenças que possam vir aparecer decorrente dos resultados das análises feitas.Os 
resultados obtidos através da coleta de sangue e suas analises foi bem positiva, pois, 
conseguimos o nosso maior objetivo que é diagnosticar possíveis doenças devido às 
alterações dos níveis Glicêmicos e Lipídicos dos funcionários administrativos da UEMA. 
Foram realizadas 50 coletas de sangues nos funcionários do Campus Paulo IV. 

 
Esperamos melhorar as condições de vida de cada funcionário a partir dos resultados 
obtidos através da coleta de sangue e de suas análises. 
 
Palavras - chave: Glicemia. Lipidograma. OMS 
 
 
 
 
 

(A)    (B)  
FIGURA A – COLETA DE SANGUE; FIGURA B – ANÁLISE DO MATERIAL COLHIDO 

GRÁFICO 1

 
FIGURA 1 - Gráfico da análise glicêmica e lipídica dos funcionários 
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MODELO EXPERIMENTAL DE OSTEOARTROSE INDUZIDA PÓS 
MENISCECTOMIA EM COELHOS 
 
Orientanda: Patrícia Maria Figueiredo CRUZ – bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do Curso de Medicina – CESC/UEMA 
 
Orientador: Raimundo Nonato FONSECA 
Prof. Drando do Departamento de Anatomia – CESC/UEMA 
 
Colaboradores: Nayla Samia da Silva Pacheco – graduanda em Medicina – CESC/UEMA 
Dark Rithielly Penha Serrão – graduanda em Medicina – CESC/UEMA 
 
A Osteoartrose do joelho (OA) é uma doença de caráter inflamatório e degenerativo que 
provoca a destruição da cartilagem articular e leva a uma deformidade da articulação 
(CAMANHO, 2001). Baseado nisso, objetivou-se estudar as alterações morfológicas e 
estruturais no tecido cartilaginoso observados em joelhos de coelhos submetidos à 
meniscectomia total bilateral, através da demonstração de uma maior degradação da 
cartilagem articular nos joelhos meniscectomizados dos coelhos e da definição de um novo 
modelo experimental para demonstração de osteoartrose, pós-meniscectomia. A 
metodologia empregada para tal consistiu em duas fases: o projeto-piloto e o projeto per si. 
A pesquisa foi desenvolvida mediante a execução das seguintes etapas: a) aquisição dos 
espécimes (utilização dos coelhos, Oryctolagus cuniculus, da linhagem Nova Zelândia, 
adultos, com peso médio de 1500 gramas, provenientes do Criatório da Escola Agrotécnica 
Federal do Maranhão); b) procedimentos anestésicos: para a indução experimental de OA, 
foi empregada a metodologia proposta por Moskowitz (1970); c) retirada asséptica dos 
meniscos, por meio de uma incisão para-patelar lateral, nos joelhos direito e esquerdo, 
onde foram removidos os meniscos lateral e medial, sem lesão dos ligamentos capsulares, 
facilitando um posterior fechamento da cápsula, onde se utilizou cola instantânea de 
Cianoacrilato (colar super bonder®); d) cuidados pós-operatórios: após o procedimento 
cirúrgico, os animais foram soltos em gaiolas individuais, com imobilização em um dos 
joelhos operados, recebendo a manutenção vital (alimentos e água) e curativos diários; f) 
avaliação ortopédica-funcional: os espécimes foram submetidos à avaliação ortopédica 
funcional, a fim de definir a instalação da OA induzida. Para a execução projeto do modelo 
experimental de Osteoartrose induzida pós-meniscectomia em coelhos, houve o 
desenvolvimento das atividades do Projeto Piloto do estudo, que consistiu no 
aprimoramento da técnica e averiguação da metodologia empregada, com suas possíveis 
adequações durante a realização dos procedimentos. Durante essa fase inicial, foi possível 
a realização de pesquisa bibliográfica sobre o assunto, mediante a atualização da técnica de 
Meniscectomia, dos estudos desenvolvidos pela comunidade científica e sobre as possíveis 
implicações da pesquisa para a sociedade como um todo, já que se desenvolveu um projeto 
inovador em pesquisa experimental na área da Medicina Ortopédica. Então, durante esse 
ínterim, realizou-se revisão de literatura intitulada de “Novidades no tratamento 
medicamentoso da Osteoartrose: revisão de literatura”, enviada para publicação no 
periódico científico de grande circulação. Ademais, em parceria inicialmente com o 
Laboratório de Cirurgia Experimental da UFMA (Universidade Federal do Maranhão), foi 
desenvolvido o Projeto Piloto, com a realização de 16 (dezesseis) procedimentos cirúrgicos 
do modelo experimental de Osteoartrose induzida pós meniscectomia em coelhos.Em 
março de 2013, foram realizados 8 (oito) procedimentos, todas meniscectomias unilaterias 
(foi operado somente um joelho de cada animal), com objetivo de aperfeiçoar a técnica 
cirúrgica, sendo que dos 8 (oito) animais operados 2 (dois) foram à óbito, permanecendo 
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apenas 6 (seis) do total. Em maio de 2013, iniciaram-se as meniscectomias bilaterais, neste 
mês, foram realizadas 08 (oito) meniscectomias, em 04 (quatro) espécimes, sendo que 1 
(um) foi à óbito, exatamente a primeira das meniscectomias bilaterais. Com o 
desenvolvimento dos procedimentos experimentais do projeto piloto, foi possível descobrir 
as diretrizes para a definição de novo modelo experimental para demonstração de 
osteoartrose pós-meniscectomia. Nessa etapa, foi possível observar as limitações e as 
potencialidades do modelo experimental. No desenvolvimento do projeto per si, a partir de 
junho, realizados no laboratório de cirurgia experimental ortopédica no CESC/UEMA (em 
reativação), foi possível executar 16 (dezesseis) procedimentos em 08 (oito) espécimes, 
obtendo êxito da técnica do modelo experimental, sem óbitos. Entretanto, apresentou-se 
apenas 01 (uma) complicação pós-operatória – inflamação da ferida operatória em 01 (um) 
dos joelhos meniscectomizado bilateralmente, o que não comprometeu o modelo, pois se 
encontrava dentro do previsto. Para Felix e Paulos (2003), a meniscectomia total ou parcial 
no joelho humano, a médio e longo prazo, apresenta importantes efeitos deletérios sobre a 
articulação, especialmente no que diz respeito à distribuição de forças na superfície 
articular. Segundo Reckers (2004), a área de contato articular após a retirada deste menisco 
decresce em até 50%, produzindo um aumento de até 350% na concentração das forças de 
contato nesta área menor, e este fato acelera a degeneração da cartilagem articular, 
resultando em osteoartrose precoce, principalmente ocasionada pelas lesões dos meniscos 
mediais. Logo, foi possível aferir que 90,62% dos procedimentos realizados obtiveram 
êxito, sendo que o não sucesso das meniscectomias ocorreu justamente na execução do 
projeto piloto, onde a equipe buscava experiência no desenvolvimento do modelo 
experimental e familiarização com a rotina empregada (Tabela 1).  

 

 
 

Tabela 1. Procedimentos Cirúrgicos realizados durante o modelo experimental de 
Osteoartrose Induzida Pós-meniscectomia em Coelhos 

Meniscectomias realizadas  
Fase Nº 

procedimentos 
Nº óbitos Nº 

Complicação 
ferida pós-
operatória 

Nº de 
desenvolvimento 

de AO 

Porcentagem 
de êxito do 

modelo 
experimental 

Projeto piloto 16 3 - 13 81,25% 
Projeto per si 16 - 1 16 100% 
Total  32 3 1 29 90,62% 
 
Segue o roteiro ilustrado realizado do Modelo Experimental de Osteoartrose induzida pós 
meniscectomia em coelhos: 

Figura 1. Venopunção para 
administração de fármaco para a 
realização das Meniscectomia em 
Coelhos. 

Figura 2. Preparação do 
campo cirúrgico – tricotomia 
- para a realização das 
Meniscectomia em Coelhos. 

Figura 3. Assepsia e 
Antissepsia do campo 
cirúrgico para a realização das 
Meniscectomia em Coelhos. 
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Com isso, foi possível proporcionar um maior conhecimento sobre o assunto Modelo 
Experimental de Osteoartrose induzida pós-meniscectomia em coelhos, ampliando o 
campo de pesquisa; a inclusão de estudantes de graduação na iniciação científica, o 
desenvolvimento de projetos de pesquisa na região dos cocais; e desenvolver um modelo 
experimental de Osteoartrose induzida pós-meniscectomias em coelhos. 
 
Palavras-Chave: Meniscectomia; Osteoartrose; Joelho. 
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Figura 4. Colocação dos campos 
cirúrgico para a realização das 
Meniscectomia em Coelhos. 

Figura 5. Marcação da 
Intervenção cirúrgica para a 
realização das Meniscectomia 
em Coelhos. 

Figura 6. Incisão cirúrgica 
realizada durante as 
Meniscectomia em Coelhos.  

Figura 7. Delimitação da 
Cartilagem Articular do Joelho 
utilizada para a realização das 
Meniscectomia em Coelhos  

 

 

 

 

 

Figura 8. Visualização dos 
Meniscos Laterais e Mediais 
durante as Meniscectomia em 
Coelhos 

Figura 9.  Ressecção dos 
Meniscos durante as 
Meniscectomia em Coelhos  
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ESTUDO TAXONÔMICO DE SATURNIIDAE (Insecta, Lepidoptera) DO PARQUE 
ESTADUAL DO MIRADOR, ESTADO DO MARANHÃO 
 
Orientanda: Cláudia Fonseca Barros – Bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do curso de Ciências Biológicas Licenciatura – UEMA 
 
Orientador: Dr. Francisco Limeira-de-Oliveira e M.Sc. Joseleide Teixeira Câmara 
 
Os Saturnídeos pertencem à classe Insecta da ordem Lepidoptera, superfamília 
Bombycoidea, e é dividida em nove subfamílias, 165 gêneros e 1860 espécies. As suas 
maiores espécies podem medir 155 mm de envergadura enquanto que os menores medem 
cerca de 25 mm (Triplehorn & Jonhson 2011). As fêmeas adultas vivem por pouco tempo, 
variando de três a seis dias e os machos de cinco a dez dias, pois os mesmos não se 
alimentam nesta fase (Janzam 1892). O contato do ser humano com as fases larval e adulta 
de algumas espécies podem causar acidentes, resultando em dermatites (Rafael et al, 
2012). O objetivo deste trabalho foi inventariar as espécies de mariposas da família 
Saturniidae, bem como identificar a nível especifico os espécimes, permitindo assim o 
acompanhamento da Saturnidofauna do ecossistema. Foram realizadas seis coletas 
noturnas bimestrais entre outubro de 2012 e setembro de 2013, no Parque Estadual do 
Mirador, no município de Mirador, totalizando em seis coletas. As coletas foram realizadas 
durante as noites de lua minguante e/ou nova, entre às 18:00h e 06:00h. Para atrair os 
espécimes foi utilizada uma armadilha de luz artificial, que consiste em um lençol branco 
de 3x2 metros, posicionado cerca de 50 cm acima do solo, com uma lâmpada de vapor de 
mercúrio de 250 watts alimentada por um gerador a gasolina. Para o sacrifício dos 
espécimes utilizou-se uma seringa contendo um ml de solução de amoníaco na região 
ventral do corpo entre o tórax e o abdômen, e em seguida foram acondicionados em 
envelopes entomológicos, sendo transportados posteriormente para o Laboratório de 
Estudos dos Invertebrados - (LEI) para serem montados em alfinetes entomológicos e 
esticados em pranchas específicas. Para a desidratação, o material biológico permaneceu 
cerca de 15 dias em ambiente climatizado (16°C em média). A identificação foi realizada 
segundo bibliografia específica e coleção de referência da CZMA. Foram obtidos 703 
espécimes de 42 espécies, distribuídas em 26 gêneros e cinco subfamílias (Tabela 1). 
 

ESPÉCIES QUANTIDADE FREQUÊNCIA(%) 
ARSENURINAE 

  Arsenura armida Cramer, 1780 11 1,8% 
Asenura sylla  Cramer , 1780 3 0,4% 
Copioterix semiramis semiramis Cramer, 1775 7 1,0% 
Rhescyntis reduca Carmargo & Becker, 2001 52 7,5% 
CERATOCAMPINAE 

  Adeloneivaia acuta Schaus, 1896 2 0,2% 
Adeloneivaia catharina (Bouvier, 1927) 44 6,3% 
Adeloneivaia subangulata (Herrich-Schaffer, 1855) 1 0,1% 
Citheronia hamífera Rosthschild, 1907 1 0,1% 
Citheronia laocoon Cramer, 1777 42 6,0% 
Citheronia phoronea Cramer, 1779 10 1,4% 
Citheronula armata (Rosthschild, 1907) 7 1,0% 
Eacles fairchildi May & Oiticica, 1941 7 1,0% 
Eacles imperialis cacicus (Boisdurval, 1868) 91 13,1% 
Eacles penelope Cramer, 1775 13 1,9% 
Megaceresa pulchra (Bouvier, 1923) 12 1,7% 
Othorene hodeva  (Druce, 1904) 86 12,4% 
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Othorene purpurascens Schaus, 1900 5 0,7% 
Psilopygida walkeri Grote, 1867 9 1,2% 
Ptiloscola cinera Schaus, 1900 5 0,7% 
Ptiloscola photophila (W. Rothschild, 1907) 4 0,5% 
Schausiella arpi (Schaus, 1892) 25 3,6% 
Syssphinx molina (Cramer, 1781) 33 4,7% 
HEMILEUCINAE 

  Automerina auletes( Herrich-Shaffer, 1854) 2 0,3% 
Automeris bilinea (Walker, 1855) 1 0,1% 
Automeris egeus Cramer, 1776 4 0,5% 
Automeris granulosa Conte, 1906 9 1,3% 
Automeris illustris (Walker, 1855) 1 0,1% 
Automeris midea (Maassen, 1886) 2 0,3% 
Automeris rectilinea (Bouvier, 1926) 2 0,3% 
Cathacanta latifasciata Bouvier, 1930* 3 0,4% 
Dirphia avia Stoll, 1780 1 0,1% 
Dirphia panamensis Schaus, 1921 109 15,6% 
Hylesia teratex Draudt, 1929 12 1,7% 
Hyperchiria nausica Cramer, 1779 1 0,1% 
Hyperchiria orodina (Schaus, 1900) 65 9,3% 
Lonomia oblíqua Walker, 1855 1 0,1% 
Leucanella viridescens Walker, 1855 1 0,1% 
Periphoba sp 6 0,8% 
Pseudodirphia a. ages Cramer, 1775 10 1,3% 
Pseudoautomeris irene Cramer, 1780* 1 0,1% 
SATURNIINAE 

  Rothschildia erycina erycina (Schaus, 1796) 1 0,1% 
OXITANINAE 

  Oxitenis modestia (Cramer, 1780) 1 0,1% 
TOTAL 703 100% 
* Registro novo de gênero para o Maranhão. 

   

O gênero mais representativo neste estudo foi Automeris, com 6 espécies, resultado este 
superior ao relatado por Santos et al (2012) nesta mesma área, onde 75% dos gêneros 
obtidos por ele foram representados por uma única espécie. Este resultado sugere que há 
muito mais a acrescentar em número de espécies para a área de estudo. As espécies mais 
frequentes nas amostras foram Dirphia panamensis Schaus 1921 com 15,6%, Eacles 
imperialis cacicus (Boisdurval, 1868) com 13,1%, Othorene hodeva (Druce, 1904) com 
12,4% e Hyperchiria orodina (Schaus, 1900) com 9,3%. As espécies com maior frequência 
possuem maior potencial para serem pragas na região em estudo. No entanto ainda não é 
possível analisar se esse potencial é sazonal ou não, pois para isso é necessário que as 
coletas sistemáticas se estendam por um período mínimo de dois anos (Santos et al. 2012). 
As espécies Cathacanta latifaciata Bouvier, 1930 e Pseudoautomeris Irene Cramer, 1780, 
não constam em levantamentos faunísticos anteriores realizados no estado do Maranhão 
nem para o Nordeste, sendo estes registros novos para a região (Lemaire 1996, Camargo & 
Becker 1999, Mielke & Furtado 2005, Câmara et al, 2011).  

Palavra-Chave: Mariposa, Levantamento faunístico, Mirador. 
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TAXONOMIA DE MUTUCAS (Diptera, Tabanidae) DO PARQUE ESTADUAL DO 
MIRADOR, ESTADO DO MARANHÃO 
 
Orientanda: Luciana da Silva SANTOS – bolsista PIBIC-UEMA 
Acadêmica do curso de Ciências Biológicas Licenciatura – CESC/UEMA 
 
Orientador: Francisco LIMEIRA DE OLIVEIRA 
Prof. Dr. do Departamento de Química e Biologia do CESC/UEMA 
 
Os tabanídeos, conhecidos popularmente como mutucas, são dípteros braquíceros de 
tamanho médio a grande, variando entre 5 a 25 mm de comprimento. (Limeira-de-Oliveira 
2003). Por exercerem a hematofagia, as fêmeas de tabanídeos são consideradas potenciais 
pragas para o homem e outros animais (Krinsky, 1976). São conhecidas aproximadamente 
4.500 espécies de tabanídeos para o mundo, cerca de 1.200 para o Neotrópico, no Brasil 
426 e 114 espécies para o Maranhão (Marques, 2012; Rafael et al 2012). O presente 
trabalho objetivou realizar levantamento das espécies de mutucas do Parque Estadual do 
Mirador, estado do Maranhão. Foram realizadas seis expedições bimestrais ao PEM, este 
possui uma área estimada de 433 mil hectares; clima subúmido a úmido, temperatura anual 
entre 25ºC a 26ºC (SEMA 2012). Para a captura dos espécimes foram utilizadas armadilhas 
de interceptação de voo tipo Malaise e suspensa (Figura 1A-B). Após a captura, o material 
foi transportado ao Laboratório de Estudos dos Invertebrados – LEI. Posteriormente os 
espécimes foram alfinetados, etiquetados e acondicionados em caixas entomológicas. As 
identificações foram feitas com a utilização de chave dicotômica específica para o grupo 
(Limeira-de-Oliveira 2003) ou por comparação direta com material de referência 
depositado na Coleção Zoológica do Maranhão – CZMA. 

 
Figura 1A-B - Armadilhas de interceptação de voo. (A) armadilha de Malaise, (B) armadilha suspensa 

Foram capturados 3640 espécimes de 47 espécies, distribuídas em 18 gêneros, quatro 
tribos e três subfamílias de Tabanidae: Pangoniinae, Chrysopsinae e Tabaninae. A 
subfamília com maior número de espécies capturadas foi Tabaninae, 40 espécies; seguida 
por Chrysopsinae e Pangoniinae, com cinco e duas espécies, respectivamente. O gênero 
mais representativo foi Tabanus, com 15 espécies coletadas. As espécies mais frequentes 
foram Diachlorus xynus e Dia. fascipennis. (Tabela 1). Estes resultados corroboram 
Marques (2012) e Limeira-de Oliveira (2003), exceto para as espécies Acanthocera aff. 

1A 1B 
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intermedia, Chrysops laetus, Chr. varians, Chr. variegatus, Chlorotabanus aff. inanis, 
Diachlorus fuscistigma, Stypommisa sp.n1, T. claripennis, T. importunus, T. nebulosus, T. 
occidentalis var. dorsovittatus T. rubripes e T. unimaculus. 12 espécies constituem novos 
registros para a área de estudo. 

Tabela 1 - Espécies de mutucas registradas para o Parque Estadual do Mirador e suas respectivas 
frequências. 

Subfamílias/Espécies Espécimes Freq. (%) 
Subfamília Pangoniinae   
Pityocera patellicornis 62 1,79% 
*Pityocera sp.n 33 0,95% 
Subfamília Chrysopsinae   
Chrysops formosus 87 2,51% 
*Chrysops laetus 1 0,03% 
Chrysops peruvianus 24 0,69% 
Chrysops varians 4 0,12% 
*Chrysops variegatus 8 0,23% 
Subfamília Tabaninae   
Acanthocera gorayebi 82 2,37% 
Catachlorops rufescens 42 1,21% 
Catachlorops sp.n. 4 0,12% 
Chlorotabanus inanis 215 6,21% 
Chlorotabanus microceratus 12 0,35% 
Chryptotylus unicolor 7 0,20% 
Diachlorus curvipes 299 8,64% 
Diachlorus fascipennis 383 11,07% 
Diachlorus xynus 454 13,12% 
Dichelacera bifascies 220 6,36% 
Lepiselaga aberrans 3 0,09% 
Leucotabanus exaestuans 10 0,29% 
Leucotabanus sebastianus 7 0,20% 
Phaeotabanus cajennensis 266 7,69% 
Phaeotabanus fervens 31 0,90% 
Philipotabanus henriquesi 17 0,49% 
*Stenotabanus albidocinctus 151 4,36% 
*Stenotabanus braziliensi  1 0,03% 
Stypommisa aripuana 164 4,74% 
*Stypommisa sp.n1 2 0,06% 
*Stypommisa sp.n2 2 0,06% 
Phorcotabanus cinereus 155 4,48% 
Phorcotabanus trinotatus 50 1,45% 
Phorcotabanus sp.n 7 0,20% 
Poeciloderas quadripunctatus 29 0,84% 
Tabanus angustifrons 10 0,29% 
Tabanus antarcticus   43 1,24% 
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*Tabanus claripennis 1 0,03% 
Tabanus glaucus 24 0,69% 
Tabanus mucronatus 8 0,23% 
*Tabanus nebulosus 1 0,03% 
Tabanus occidentalis var.occidentalis 6 0,17% 
*Tabanus occidentalis var. dorsovittatus 157 4,54% 
Tabanus palpalis 39 1,13% 
Tabanus trivitatus 21 0,61% 
Tabanus sp.n1 313 9,05% 
Tabanus sp.n2 1 0,03% 
Tabanus sp.n3 2 0,06% 
*Tabanus sp.n4 1 0,03% 
*Tabanus sp.n5 1 0,03% 
TOTAL 3460 100,00% 

* novo registro para a área de estudo. 

Palavras- Chave: Mutucas, Taxonomia, Mirador. 
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A dengue é uma doença causada por um arbovírus pertencente à família Flaviviridae e 
transmitida por mosquitos do gênero Aedes, sendo o mosquito Aedes aegypti. (BURKOT et 
al., 2007).  A infecção pelos vírus da dengue leva a manifestações clínicas variáveis, 
podendo ocorrer desde infecção assintomática ou febre indiferenciada até formas graves 
com hemorragia e/ou choque (MS, 2011). A maioria das infecções por dengue nas crianças 
é assintomática ou oligossintomática em que o início da doença pode passar despercebido e 
o quadro grave ser identificado como a primeira manifestação clínica. (FIGUEIREDO et 
al,1991). Objetivou-se com este trabalho analisar a aplicabilidade, na criança, do critério de 
caso suspeito de dengue preconizado pelo Ministério da Saúde e também identificar sinais 
e sintomas clínicos que ajudem a diferenciar a dengue de outras doenças febris da infância 
no município. O projeto teve como base o estudo transversal em que foram incluídas 
crianças de 0 a 10 anos de idade com o quadro dedoença febril aguda, sem etiologia 
definida, com duração de 2 a 7 dias, associadas a dois dos seguintes sintomas: mialgia, dor 
retro-orbitária, cefaléia, artralgia, prostração ou exantema.A coleta de dados foi realizada 
em duas fases: a primeira de realização da entrevista com o paciente(seu responsável)e a 
segunda de realização do exame de confirmação da dengue. Foram considerados como 
casos confirmados de dengue crianças com IgM positivos. E a partir daí, o grupo de 
crianças com dengue foi então comparado ao grupo com doenças febris agudas 
inespecíficas. Foram notificadas 32 crianças como suspeita de dengue, no período de 
agosto de 2012 a agosto de 2013. Destas, 24 realizaram a sorologia. Das 32 crianças 
inclusas no estudo 52,12% (n = 17) eram do sexo feminino, 37,5% (n= 12) tinham de 0 a 4 
anos e 62,5%(n = 20) de 5 a 10 anos. O diagnóstico laboratorial de dengue foi realizado em 
75% (n = 24) das crianças incluídas no estudo. Sendo que 28,12%(n=2) das crianças febris 
incluídas no estudo e que se submeteram ao exame sorológico tiveram diagnostico 
confirmado de dengue laboratorialmente.Verificou-se que não houve associação entre a 
doença e a maioria dos sintomas analisados. Sendo que pelo reduzido número de casos e 
ainda pela não contribuição dos pacientes em realizar a sorologia, não se pode fazer outras 
afirmações. Entretanto, nos casos observados a mialgia, dor retro-orbitária, cefaléia e 
artralgia, sintomas tipicamente atribuídos ao critério de suspeita de dengue, tiveram 
frequência semelhante nos grupos dengue e não-dengue. Mialgia esteve presente em quase 
70% das crianças, independente da realização da sorologia ou diagnóstico reagente ou não-
reagente. O sintoma que mais se associou exclusivamente à dengue fora o exantema. Dor 
de garganta e tosse sintomas típicos de doenças respiratórias agudas, exceto a coriza, não 
estiveram presentes nas crianças com dengue analisadas. A prova do laço foi realizada nas 
32 crianças, sendo positiva somente em 30% (n=3) dos casos de dengue e em 20%(n=2) 
dos que não realizaram a sorologia. Da mesma forma, ao se avaliar a presença simultânea 
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de dois sintomas considerados no critério de caso suspeito de dengue (cefaléia, dor retro-
orbitária, mialgia, artralgia, prostração e exantema), não foi observada associação 
importante. Mialgia, prostração e cefaléia se mostraram como os sintomas mais frequentes, 
tanto no grupo de dengue como nas outras doenças febris. Os resultados deste estudo 
indicam que é muito difícil diferenciar clinicamente a dengue de outras doenças febris da 
infância, não se devendo dissociar a clínica da epidemiologia. O apoio do laboratório 
torna-se essencial nessa faixa etária, principalmente nos períodos de baixa incidência. O 
profissional de saúde deve estar sempre informado da situação epidemiológica da doença, 
ficando alerta diante de quadros febris agudos de etiologia indefinida, para diagnóstico 
precoce e acompanhamento adequado. 

Tabela 1.  Sintomas e sinais, nos casos de dengue, não-dengue e sorologia não-
realizada, em crianças de 0 a 10 anos, em Caxias-MA, agosto/2012 a agosto/2013. 

Sintomas 
Não-dengue 
n(%) 
(n=12) 

Dengue n(%) 
(n=10) 

Não realizaram 
sorologia n(%) 
(n=10) 

     Cefaléia 3 4   2 
Dor retroorbitária 5 4  3 
Mialgia  10 7  5 
Artralgia 3 5  3 
Prostração  2 3  2 
Exantema  0 3  1 
Diarréia 0 1  2 
Vômitos  2 4  0 
Epistaxe 1 0  1 
Rubor facial 1 1  2 
Irritabilidade  1 3  2 
Dor de garganta 1 0  2 
Coriza 1 1  4 
Tosse 2 0  3 
Sint. Neurológicos 0 0  0 
Desidratação  1 1  0 
Dor abdominal 2 1  2 
Gengivorragia 0 1  0 
Petéquias 0 1  1 
Sangram. Intestinal 0 0  0 
Hepatomegalia 0 1  2 

 
Palavras - Chave: Dengue em crianças. Critério caso suspeito. Eficácia.. 
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A palmeira do coco babaçu é de origem brasileira, encontrada na região Amazônica e na 
Mata Atlântica do estado da Bahia. É uma planta típica e de crescimento espontâneo da 
região de transição entre o Cerrado, a Mata Amazônica e o Semiárido nordestino brasileiro 
(EMBRAPA, 1984).O óleo de babaçu possui ampla diversidade de ácidos graxos, mas, são 
as altas concentrações dos ácidos láuricos (40,0-55,0 %) emirístico (5,2-11,0 %), que 
favorecem as suas utilizações (CODEX ALIMENTARIUS, 2003; PORTO, 2004; 
BARBOSA et al., 2012; SANTOS et al., 2013). O óleo ou gordura do coco de babaçu 
bruto se caracteriza como óleo ou gordura obtido pelo processo de extração (BRASIL, 
1999), o qual pode ser obtido por meio de extração mecânica ou por solvente, ou ainda 
artesanalmente. No Brasil, o óleo de babaçu é uma das principais fontes de ácido láurico, 
sendo que a importância cosmetológica deste óleo também se deve à presença de 
composto, como os ácidosmirístico, palmítico e oleico (SILVA et al., 2000).As emulsões 
geralmente descritas como sistemas termodinamicamente instáveis, são constituídas por 
uma fase interna, dispersa e por uma fase externa, contínua ou dispersante (AZZINI, 1999; 
PRISTA et. al., 1981; RIBEIRO, 2002).Objetivou-se com este  trabalho desenvolver 
emulsões dermatológicas à base de óleo de babaçu (OrbignyaphalerataMartius), e avaliar 
sua estabilidade e o comportamento reológico.As amostras de óleo foram extraídas pelas 
quebradeiras de coco babaçu e transportadas até o laboratório de Macromoléculas e 
Produto Naturais, onde foram realizadas as caracterizações físico-químicas para avaliar a 
qualidade do óleo e a posterior produção das emulsões.As emulsões realizadas foram do 
tipo O/A, contendo na fase oleosa agentes emulsificantes não iônicos que proporcionem 
consistência à formulação. Os componentes da fase oleosa foram: Óleo de babaçu 
(emoliente), emulsificante, co-emulsificante, antioxidante artificial, conservantee água 
destilada (q.s.p.) Os componentes da fase aquosa foram: quelante, umectante, conservante, 
água destilada (q.s.p.) e umespessante hidrofílico. Utilizou-se uma balança analítica 
(BioprecisaLtda – Mod. FA2104N), logo pesou-se as quantidades de cada componente. Em 
um béquer de 1000 mL foi adicionado à fase oleosa: emulsificante, co-emulsificante, 
antioxidante artificial, conservante, o óleo de babaçu e da água destilada (q.s.p.) e em outro 
béquer a fase aquosa: quelante, umectante, conservante, água destilada (q.s.p.) e por último 
o espessante hidrofílico. Os mesmos foram homogeneizados em Banho Mariacom auxilio 
de um termômetro (Figura 1), mantiveram-se constantes as temperaturas internas dos 
sistemas. Após homogeneização dos componentes a fase oleosafoi vertida na aquosa, sob 
agitação com hélice mecânica digital (FisatamLtda – Mod. 713 D) em velocidade 
controlada (Figuras 2. A e B). 
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Os testes realizados foram: teste de estabilidade preliminar (centrifugação, pH, avaliação 
por microscopia e aspecto macroscópico) e teste de estabilidade acelerada (densidade 
relativa, determinação da viscosidade e determinação do tamanho das partículas). Com 
base nos resultados obtidos verificou-se que, as emulsões produzidas contendo óleo de 
babaçu extraído de forma artesanal foram satisfatórias, sendo um passo importante para a 
produção de emulsão cosmética. As formulações apresentaram resultados favoráveis em 
relações aos testes de estabilidade preliminar e testes de estabilidade acelerada em 
condições variáveis de temperatura e período de armazenamento, assim mostrando que a 
ação do óleo de babaçu (Orbignyapharelata Mart.) é de grande importância cosmetológica.  

 
Palavras-chaves: Óleo de babaçu, Orbignyaphalerata Mart., Formulações cosméticas 
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Figura 2: (A) versão da fase oleosa na fase aquosa; (B) 
Agitação das fases oleosa e aquosa. 

Figura 1: 
Homogeneização dos 
componentes. 
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A palmeira de babaçu é nativa do Brasil e é mais densamente distribuída na região dos 
Cocais do Estado do Maranhão(BARBOSA et al., 2012). Do fruto apenas 6 a 8% são 
sementes. Das sementes são extraídos de 65 a 68% de óleo de cor branca a levemente 
amarelada (CAMPESTRE, 2013). O óleo de babaçu possui ampla diversidade de ácidos 
graxos, comaltas concentrações de ácidos láurico e mirístico, que favorecem a sua ampla 
utilização (CODEX ALIMENTARIUS, 2003; SANTOS et al., 2013; CRODAMAZON, 
2002). O presente trabalho teve como objetivo desenvolver formulações cosméticas 
utilizando o óleo de babaçu (Orbignya phalerata Martius) oriundo da região dos Cocais, 
estado do Maranhão, bem como avaliar a estabilidade física das emulsões. As emulsões 
desenvolvidas foram do tipo O/A, contendo na fase oleosa agente emulsificantepara 
proporcionar consistência à formulação. Procedeu-se a fabricação de 1 kg da formulação que 
posteriormente foi dividida e armazenada em dez diferentes potes (branco leitoso) com 95 g 
cada. As formulações foram submetidas a testes de estabilidade 24 horas após o preparo. 
Submeteram-se as formulações às condições variadas de temperatura:temperatura ambiente, 
estufa e geladeira, por 30 dias. Todas as formulações apresentaram características 
organolépticas desejáveis e foram aprovadas, pois não foi observada separação de fases.Com 
base nos resultados adquiridos, verificou-se queas formulações apresentaram condições 
satisfatórias para a produção de emulsões utilizando o óleo de babaçu (Orbigyna phalerata 
Mart.). Os resultados aqui apresentados, pela importância da utilização do óleo de babaçu 
(Orbignya phalerata Martius), contribuirão para a sua aplicabilidade, sinalizando o 
aproveitamento de recursos naturais como ferramenta para o desenvolvimento sustentável e 
consequentemente para melhorar a qualidade de vida da população. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



769 
 

 
Palavras-chave: Óleo de babaçu (Orbignya phalerata Mart.), emulsões cosméticas, região 
dos Cocais-MA. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 02. Coco do babaçu e seus componentes. 

Figura 01.(A) Palmeiras de babaçu, região dos Cocais – MA. (B) Óleo de babaçuextraído pelo 
processo artesanal pelas quebradeiras de coco de babaçu. 

A B 
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Emulsão é um sistema heterogêneo, que consiste em um líquido imiscível, completamente 
difuso em outro, na forma de gotículas (LIMA, et al., 2008). Este sistema é 
termodinamicamente instável, porém a estabilidade pode ser aumentada pela adição de um 
terceiro componente, os tensoativos ou os agentes emulsificantes (ARAÚJO, 1999). Um 
sistema emulsionado constitui-se de duas fases: fase aquosa (conservantes, umectante, 
sequestrante e água destilada qsp.) e fase oleosa (conservantes, emulsificante, antioxidante 
e óleo- matéria prima) (LACHMAN, 2001). O óleo de babaçu foi utilizado na pesquisa, 
por possuir em sua composição propriedades graxas que lhe conferir características 
emolientes e hidratantes compatíveis com a pele (SARTORI, et al., 2010). Objetivou-se 
com este trabalho desenvolver pré-formulações de caráter aniônicas do tipo O/A para 
emulsões e avaliar os parâmetros de estabilidade como: separação de fases, pH, tamanhos 
dos glóbulos das pré-formulações.O preparo das pré- formulações aniônicas realizado pelo 
método de inversão de fases, que inicia-se com o aquecimento das fases oleosa e aquosa, 
separadamente, logo após, a fase oleosa é vertida na fase aquosa, sob agitação com o 
agitador mecânico numa velocidade de 1500 rpm, até resfriamento a temperatura ambiente 
(SAMPAIO, 1999).O teste de centrifugação é de caráter eliminatório, o qual foi realizado 
nas pré- formulações após 24 h do preparo, de modo que a separação de fases não ocorreu 
em nenhuma delas, comprovando a homogeneidade dos sistemas emulsionados(Figura 1). 
 

Figura 1 – Resultados do teste de centrifugação das pré-formulações A, B, C, D, E, F e G. 
 
Por meio da análise macroscópica observou- se que não houve qualquer alteração, quanto 
ao aspecto físico das pré-formulações como: separação das fases, sedimentação, mudança 
de cor e formação de grumo, conforme mostra a Figura 2.  
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Figura 2 – Imagem das pré-formulações A, B, C, D, E, F e G aniônica A/O.  
 
Os valores de pH são mensurados a partir de 24 h e acompanhados quinzenalmente até um 
período de três meses, foram constatado que os valores de pHnas pré-formulações 
cremosas manteve-se na faixa de 5,8 a 4,6, e nas formulações fluidas, numa faixa de 4,5 a 
4,8; o qual se encontra adequado ao uso dermatológico. Na avaliação da homogeneidade 
dos glóbulos por microscopia foi possível observar as fases interna e externa, e verificou-se 
também que não houve nenhuma alteração nas pré-formulações B, C, D, E, F e G(Figura 3 
e 4). 
 

 
Figura 3: As foto-micrografias das pré-formulações B, C e D após 2 meses. 
 

Figura 4: As foto-micrografias das pré-formulações, E, F e G após 2 meses. 
 
Porém, na pré-formulação A, observou-se através da foto-micrografia, a possível 
instabilidade do sistema, devido ao processo de floculação– onde as gotículas tendem a se 
unir formando gotas maiores, como indicado pela setas na Figura 5. 
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Figura 5: A foto-micrografia I, II e III da pré-formulação A após 2 meses. 
 
A partir do teste de centrifugação foram selecionados as pré-formulações e as análises 
realizadas mostraram que as pré-formulações mantiveram-se no padrão de estabilidade. 
Sendo que as pré-formulações fluidas E, F e G estiveram comportamento mais estável, em 
relação as pré-formulações A, B, C e D, nas diferentes formas de extração. 
 
Palavras- Chave: Óleo de babaçu, emulsões cosméticas, tensoativo iônico. 
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A Chenopodium ambrosioides L., conhecida popularmente como “Mastruz” é uma erva 
originária da América Central e do Sul, sendo bastante utilizada na medicina popular 
maranhense (PACIORNIK, 1990). Sabe-se que esta planta tem comprovada ação 
vermífuga e antimicrobiana, atribuída ao seu óleo essencial, que contém um peróxido 
volátil denominado ascaridol que é seu princípio ativo (PEREIRA, 2009). Objetivou-se 
com esse trabalho extrair o óleo essencial do mastruz (Chenopodium ambrosioides L), 
caracterizar, e avaliar a sua atividade microbiológica e melhor adequação do seu uso 
terapêutico. Foram aplicados questionários e realizadas entrevistas com 60 consumidores 
do mastruz em São Luís, depois foi feita a coleta do material vegetal nas principais feiras 
da cidade. A extração do óleo foi feita pelo método de hidrodestilação utilizando o 
aparelho de Clevenger, sendo posteriormente armazenado em frasco âmbar sob-
refrigeração para as análises (Farmacopéia Brasileira IV, 1998). Para caracterização das 
propriedades físicas do óleo essencial extraído da planta C. ambrosioides, foram realizadas 
as seguintes análises: índice de refração utilizando o refratômetro de Abbé (LUTZ, 2008); 
densidade utilizando uma micropipeta de 200 microlitros e uma balança analítica; 
solubilidade em álcool etílico 80% (v/v), álcool etílico absoluto e ácido acético, realizado 
de acordo com a pharmacopéia Helvética (1990); e, cor e aparência, por observação. O 
óleo essencial de mastruz também foi analisado por Cromatografia em Camada Delgada 
Comparativa CCDC, em diferentes eluentes e usando como revelador a Hidroxilamina e 
vapor de iodo, também foram identificados os constituintes do mastruz pela cromatografia 
gasosa acoplada ao espectro de massa (CG-EM, aparelho Esquire 3000 Plus, equipado com 
detector de ionização de chama (CG-DIC). A avaliação antifúngica foi realizada utilizando 
a metodologia “poison food”, utilizando como meio de cultura BDA (batata dextrose ágar) 
e o isolado Colletotrichum gloeosporioides causador da antracnose em manga. Dos 60 
consumidores de mastruz entrevistados, 60% eram do sexo feminino, 98% nunca se 
aconselharam com médicos ou farmacêuticos sobre o uso do mastruz, a maioria destas 
pessoas adquiriram o mastruz para uso próprio e a indicação terapêutica mais utilizada foi 
cicatrizante. Quanto a extração, o óleo obteve um bom rendimento de 0,52%. As 
características físicas do óleo essencial de C. ambrosioides, extraído das folhas secas por 
hidrodestilação estão na Tabela 1. 
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Figura 01: Cromatograma obtido por CCD 

Tabela 1 - Análise físico-química do óleo essencial obtido das folhas de C. ambrosioides. 
Propriedades físico-químicas 

Cor Amarelo Alaranjado 
Aparência Límpido 
Densidade 0,9403 g/cm3 

Índice de Refração (20nD) 1,4710 
Solubilidade em ácido acético 1:2 
Solubilidade em álcool etílico 80% (v/v) 1:4 
Solubilidade em álcool etílico absoluto 1:1 (Solúvel) 
 
Os cromatogramas revelados com vapor de iodo referente às eluições com: hexano: 
Diclorometano: metanol [7:2,5:0,5] e hexano:Diclorometano (5:5), obtiveram melhor 
separação dos constituintes, apresentaram bons valores de Rf (fator de retenção), manchas 
maiores e mais fortes evidenciaram a presença do composto majoritário da espécie C. 
ambrosioides (Figura 01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os cromatogramas eluídos com hexano:acetato de etila 9:1 foram revelados com 
hidroxilamina que mostrou uma mancha com um pequeno arraste. No cromatograma do 
óleo essencial bruto obtido por CG/EM foram identificados sete compostos, sendo os 
compostos majoritariamente identificados: ascaridol (63,54%) e α-terpineno (19,32%) e 
estes são classificados como monoterpenos. Na avaliação antifúngica, observou-se que 
ocorreu inibição total do fungo Colletotrichum gloeosporioides em todas as dosagens do 
óleo essencial do mastruz quando comparadas a testemunha (0%), conforme Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Efeito dos produtos naturais no controle de antracnose em frutos de manga. 

 
ERVA-DE-SANTA-

MARIA 
Concentrações (%) 

Colletotrichum gloeosporioides 
 

Crescimento Micelial (cm) 
 

Taxa de Crescimento Micelial 
(mm/dia) 

0,2 0,0 b 0,0 b 
0,3 0,0 b 0,0 b 
0,7 0,0 b 0,0 b 
1,0 0,0 b 0,0 b 

Testemunha 7,98 a 0,43 a 
CV% 1,71 23,83 

Médias seguidas pela mesma letra na vertical não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey 5% de propabilidade. 
*Txc = (C120-C96)/T (Lilly & Barnet, 1951). 
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A pesquisa relatou o potencial antifúngico do óleo essencial da planta C. ambrosioides no 
controle de crescimento micelial do fitopatógeno C. gloeosporioides, sugerindo um método 
alternativo de controle para a antracnose em manga. A análise da composição química do 
óleo volátil das folhas de C. ambrosioides resultou na identificação de sete compostos 
(98,77% total), sendo o Ascaridol (63,54%) o principal componente presente na mistura. 
Estes compostos já foram anteriormente evidenciados na Cromatografia em Camada 
Delgada (CCD) onde se observaram manchas bem separadas, calculando assim seus Rfs. A 
extração do óleo de C. ambrosioides apresentou bons resultados de rendimento e 
solubilidade.  
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AVALIAÇÃO DA TOLERÂNCIA E CAPACIDADE BIOSSORTIVA DE ÍONS 
ALUMÍNIO POR FUNGOS FILAMENTOSOS 
 
Orientada: Amanda Leitão JÁCOME - bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmico do Curso de Ciências Licenciatura – Habilitação em Biologia - CESI-UEMA  
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Laboratório de Biotecnologia Ambiental (LABITEC) 
 
Os metais pesados são freqüentemente lançados nos ambientes aquáticos através de várias 
fontes, como as indústrias de fundição, têxteis, curtumes, microeletrônica, fertilizantes, 
pesticidas e indústria da mineração. Os metais, quando lançados na água, agregam-se a 
outros elementos, formando diversos tipos de moléculas, as quais apresentam diferentes 
efeitos nos organismos devido a variações no grau de absorção. O excesso em meio aquoso 
é nocivo a saúde humana contribuindo para o aumento do risco de câncer e anormalidades 
reprodutivas após muitos anos de exposição como resultado de seu efeito cumulativo, 
mesmo que presentes em baixas concentrações nos efluentes, tornando-se fatores de 
concentração perigosos em peixes e animais que, posteriormente, são consumidos pelo 
homem (ALPATOVA et al., 2004). Os principais metais pesados que têm recebido atenção 
devido a sua acumulação nos solos, plantas, rios e nas águas subterrâneas são alumínio 
(Al), chumbo (Pb), cádmio (Cd), cobre (Cu), zinco (Zn), níquel (Ni), cromo (Cr) e 
mercúrio (Hg). Os metais podem estar presentes como íons-livres ou complexos 
organominerais solúveis ou adsorvidos às partículas sólidas. A descontaminação de águas 
contaminadas com traços de metais pesados por processos convencionais não é simples. 
Então, o desenvolvimento de novas tecnologias para a purificação de águas é essencial. 
Nesse sentido, o processo da biossorção que emprega como adsorvente materiais de 
origem natural como, por exemplo, macrófitas aquáticas ou microrganismos surgem como 
uma tecnologia promissora e em atual expansão em relação à aplicação ao tratamento e 
polimento final de efluentes convencionalmente tratados. A necessidade de um processo 
efetivo e econômico para remover metais pesados de efluentes industriais tem estimulado 
um aumento de interesse na capacidade de vários microrganismos de reter íons de metais 
pesados (TEXIER et al., 2002). Assim, o presente trabalho tem como objetivo selecionar 
fungos filamentosos de solos rizosféricos com capacidade de adsorver íons alumínio em 
meio aquoso e verificar a possibilidade de aplicação em processos de biossorção. Os 
experimentos foram conduzidos no Laboratório de Biotecnologia Ambiental (LABITEC) 
da Universidade Estadual do Maranhão, Campus de Imperatriz onde foi avaliado o 
potencial da biomassa de fungos rizosféricos na remoção dos íons alumínio em meio 
aquoso. Neste trabalho foram utilizadas linhagens fúngicas isoladas do Cerrado 
Maranhense com histórico de contaminação com ferro. As linhagens, foram isoladas e 
crescida em meio BDA (Potato Dextrose Agar), com repicação em tubos de ensaio 
esterilizados, contendo 5 mL de meio BDA. A incubação foi realizada em estufa, a 25 ºC, 
por sete dias, depois de decorrido este período, os tubos foram lacrados e armazenados na 
geladeira. A biomassa fúngica foi cultivada em um meio líquido utilizando um incubador 
rotativo. A suspensão de esporos foi transferida para frascos erlenmeyer de 250 mL 
contendo 100 mL de meio de crescimento e manutenção BHI. O pH do meio de 
crescimento foi ajustado para 5, utilizando HCl previamente esterilizado a 121 ºC durante 
30 minutos. Uma vez inoculados, os frascos foram agitados a 125 rpm por cinco dias a 25 
ºC. A biomassa foi coletada por filtração a vácuo e submetida a um tratamento alcalino 
pelo aquecimento em uma solução de NaOH 0.5 N por 15 minutos para gerar sítios ativos 
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e aumentar a capacidade de biosorção e então lavada com água deionizada até que o pH da 
solução de lavagem estivesse próximo do neutro (7.0 – 7.2). Depois de lavada, a biomassa 
foi seca a 60 ºC por 16 horas e pulverizada para ser utilizada nos testes de biosorção em 
batelada. A produção de esporos foi realizada conforme metodologia proposta por 
FOERSTER e FOSTER (1966) com adaptações. Ao meio pronto e solidificado em placa 
foi adicionado 0,5 mL de uma suspensão fúngica ajustada para 1,0 de absorbância a 600 
nm. Esta cultura foi cultivada por 8 a 12 h em Caldo BHI. Posteriormente, as placas foram 
incubadas por 72 h a 28 °C. Após este período, os esporos foram removidos 
assepticamente da superfície do meio e lavados 3 vezes sob centrifugação a 15 000 g por 
15 min em água destilada. A suspensão final de esporos foi mantida sobre refrigeração a 4 
°C até ser utilizada. Os resultados mostraram que vinte linhagens fúngicas (pertencentes à 
micoteca do LABITEC) foram testadas quanto á sua adaptação a alumínio. Desse modo, as 
linhagens (AM 01, MA 01, MA 02, MA 03, MA 04, MA 05, MA 06, MI 01, MI 02 e MI 
03) que apresentaram crescimento considerado ótimo ou satisfatório, em meio com 
alumínio, foram selecionadas para avaliação da cinética de crescimento. Os fungos com 
potencial de biossorção foram isolados um partir de solo rizosférico da cultura de 
amendoim, três de solo rizosférico da cultura de milho e seis de solo rizosférico da cultura 
de mandioca. Após o isolamento, as dez linhagens foram submetidas a análises para 
verificar o grau de adaptabilidade em função do tempo na presença do meio BDA 
suplementado com alumínio nas concentrações de 0, 10, 20, 50 e 100 µg mL-1. O nível de 
crescimento fúngico variou de acordo com a concentração de alumínio. De uma forma 
geral, à medida que se aumenta a concentração de alumínio, as linhagens fúngicas 
apresentam maior dificuldade em utilizar o metal. Isso indica que mesmo as linhagens 
possuem um limite de exposição ao metal, e caso este seja ultrapassado o limite de 
absorção pode se tornar tóxico aos microrganismos presentes. Isto se evidencia ao 
considerar a média de crescimento da linhagem MA 01, sendo que esta linhagem 
apresentou crescimento razoável até a concentração de 20 µg mL-1 (9, 334 mm), sofrendo 
um grande decréscimo na concentração de 50 µg mL-1 (1, 407 mm) e inibição total do 
crescimento na concentração de 100 µg mL-1. As linhagens que obtiveram melhor 
crescimento na concentração de 100 µg mL-1 demonstraram grande potencial de 
crescimento em alta concentração de alumínio, visto que conseguiram obter um bom 
crescimento na maior concentração testada. De modo geral, pôde-se perceber que todas as 
linhagens, com exceção da MA 05, obtiveram o seu melhor crescimento na concentração 
de 20 µg mL-1, podendo esta ser considerada a concentração ótima para o crescimento dos 
fungos. Assim, as quatro linhagens que demonstraram o melhor crescimento médio (ao se 
considerar a análise como um todo) em presença de alumínio após três dias foram MA 06, 
MA 05, MI 02 e MA02. A taxa de crescimento relativo demonstra a porcentagem de 
crescimento de cada linhagem fúngica, considerando apenas a alumínio como fonte de 
metal independentemente do meio de cultura utilizado na análise (BDA). Os resultados 
mostram que as taxas de crescimento relativo para cada linhagem confirmam que para os 
fungos analisados, a concentração de 20 µg mL-1 é mais favorável para seu crescimento. 
De acordo com as quatro maiores taxas se referem respectivamente às linhagens MA 02 
(339, 966 %), MA 06 (319, 918 %), MI 03 (319, 501 %) e MA 03 (275, 086 %). A taxa de 
inibição máxima demonstra em porcentagem o quanto o alumínio inibiu o crescimento de 
cada linhagem após 24 horas de exposição ao metal. Pois compara quantitativamente o 
crescimento nas primeiras 24 horas em meio sem alumínio e o crescimento nas quatro 
concentrações depois das primeiras 24 horas. Os resultados obtidos demonstram que a 
linhagem MA 01 foi a que sofreu maior inibição, pois a partir da concentração 50 µg mL-1 
ela não apresentou crescimento microbiano, ou seja, o alumínio inibiu em 100% seu 
crescimento. Também apresentaram altas taxas de inibição às linhagens MA 05 (92, 112% 
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em 100 µg mL-1), MI 03 (85, 982 % em 20 µg mL-1), AM 01(79, 365 % em 100 µg mL-1). 
A linhagem MI 03 apresentou um comportamento diferente em relação às demais 
linhagens, pois apresentou uma alta taxa de inibição na concentração de 20 µg mL-1, 
seguida de uma grande queda de inibição na concentração de 50 µg mL-1,e em sequência, 
um aumento de inibição de crescimento na concentração de 100 µg mL-1. A contagem 
também foi realizada no tempo zero, para observar se o alumínio poderia induzir a morte 
dos esporos ou inibir a germinação. Isso pode ter ocorrido pela falta de adaptação inicial 
dos esporos em relação a alumínio, pois o resultado após 24 horas permaneceu igual ao 
tempo inicial, o que mostra que houve apenas inibição e não morte dos esporos. Vale 
ressaltar que no branco também não houve germinação dos esporos e pode-se explicar a 
ausência de crescimento pelo fato da suspensão onde os esporos foram cultivados não 
possuir nenhuma fonte de carbono ou de nitrogênio. Como controle, o ensaio de 
germinação foi realizado na presença de glicose. Nestas condições, após 24 horas, as 
linhagens que demonstraram melhor germinação de seus esporos foram MI 02, MA 03, 
MA 04 e MI 01 apresentando valores de absorbância de 0, 668; 0,61; 0,45 e 0, 205 de 
absorbância a 610 nm Dessa forma, os esporos cultivados em meio com glicose obtiveram 
uma melhor germinação em comparação com os cultivados em meio contendo alumínio, 
com exceção da linhagem MI 03. Este resultado é bastante compreensível, uma vez que a 
alumínio é um composto tóxico e o microrganismo precisa de um período de adaptação 
para que ocorra um bom crescimento. O tempo desta análise (24 horas) foi reduzido, mas a 
linhagem MI 03 demonstrou uma boa adaptação visto que teve uma melhor germinação em 
meio a alumínio. As absorbâncias entre os testes e os respectivos controles mostraram que 
os esporos conseguiram germinar mesmo em meio tóxico. Com isso, a alumínio não inibiu 
a germinação na maioria das linhagens. Durante as análises foram isoladas 10 linhagens 
fúngicas com capacidade de crescimento em presença de alumínio e estas foram 
submetidas a análises pra verificar o grau de adaptabilidade em função do tempo na 
presença do meio de cultura suplementado com metal. Durante as análises foram isoladas 
10 linhagens fúngicas com capacidade de crescimento em presença de alumínio e estas 
foram submetidas a análises pra verificar o grau de adaptabilidade em função do tempo na 
presença do meio de cultura suplementado com metal. A identificação dessas linhagens 
fúngicas foram as seguintes: AM 01(Syncephalastrum sp.), MA 01 (Aspergillus sp.)., MA 
02 (Aspergillus ochraceus), MA 03 (Aspergillus ochraceus), MA 04 (Aspergillus 
ochraceus), MA 05 (Syncephalastrum sp.), MA 06 (Aspergillus niger), MI 01 (Aspergillus 
sp.), MI 02 (Aspergillus ochraceus) e MI 03 (Aspergillus sp.). De maneira geral, pode-se 
perceber que as linhagens têm um padrão ascendente de crescimento, isso demonstra a sua 
adaptação frente ao alumínio, o que enfatiza a tese de que além de o metal não inibir o 
crescimento na maioria dos casos, esses fungos o utilizam como micronutriente.  
 
Palavras-chave: Biossorção. Alumínio. Fungos.  
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UTILIZAÇÃO DA BIOMASSA DE MACRÓFITAS AQUÁTICA NA 

BIOSSORÇÃO DOS ÍONS Cd (II) E Cr (VI) EM SOLUÇÃO AQUOSA 

 
Orientanda: Márcia Dias Chaves – bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica de Licenciatura em Ciências com Habilitação em Química  CESI/UEMA 
 
Orientador: Jorge Diniz de Oliveira 
Prof. D.Sc. do Departamento de Química e Biologia CESI /UEMA 

 A crescente contaminação do meio ambiente é algo evidente com o avanço industrial, acarretando 
com isso, a poluição dos rios e lençóis freáticos por metais potencialmente tóxicos como o Cd2+ e 
Cr6+. Uma alternativa estudada para a remoção destes metais em solução é a biossorção que pode 
ser realizada através de um biossorvente como a macrófitas aquáticas. O processo da biossorção 
que emprega como adsorvente materiais de origem natural surge como uma tecnologia promissora 
e em atual expansão em relação à sua aplicação no tratamento e polimento final de efluentes 
contendo metais potencialmente pesados (KRATOCHVIL; VOLESKY, 1998). Este trabalho tem 
por objetivo comparar o potencial de biossorção dos metais potencialmente tóxicos Cd2+ e Cr6+ 
utilizando a biomassa de macrófitas aquática. As macrófitas aquáticas do tipo flutuante 
(PistiaStratiotes eSalviniasp ) foram coletadas em lagoas e tanques de piscicultura da 
cidade de Imperatriz-MA. Após a identificação o material foi lavado com água corrente 
para remoção de impurezas, enxaguada com água destilada. Em seguida, a biomassa foi 
submetida à secagem em estufa de circulação de ar a uma temperatura de (± 28º C) durante 
24 horas, após secagem foi triturada e peneirada em peneiras de 0,075 mm utilizando-se 
peneira adequada (padrão ABNT). Os experimentos para estimar a capacidade biossorção 
do material tratado e não tratado foram realizados em triplicata, utilizando-se ensaios 
descontínuos sob agitação, mais conhecidos como batelada (batch). Em erlenmeyer 
contendo 0, 3 g do material e 20 mL de solução sintética mista (Cd2+ e Cr6+) em uma 
concentração de 25 mg L-1  em pH 5 foram mantidos sob agitação em uma mesa agitadora 
órbita e sob rotação de 20 rpm à temperatura ambiente (± 28º C) durante 12 horas. 
Decorrido o tempo contato as suspensões foram colocada em repouso para decantação da 
parte sólida e a fase líquida foi separada da fase sólida com auxílio de uma seringa plástica 
hipodérmica de 20 mL, com a adaptação de uma ponta de teflon; filtradas com auxílio de 
uma bomba de vácuo em filtro de membrana 0,45 µm.A capacidade de adsorção do 
adsorvente, Qe(mg do metal  g-1 do adsorvente) foi determinada com base na diferença de 
concentração dos íons metálicos e percentagem (Eficiência de Remoção (E) de adsorção, 
usando-se as equações 1 e 2 (MENDHAM et al., 2002). A eficiência de remoção foi obtida 
pela Equação (2)  
 

 
 
Qe = capacidade de biossorção em mg g-1 
Ci = concentração inicial de íons metálicos  
Ce = concentração final íons metálicos ou concentração de equilíbrio 
m = massa do biossorvente 
V = volume da solução 
No Gráfico 1 estão representadas a capacidade biossorção média do íon Cd2+ e Cr6+ 
presente em solução sintética bielementar (Cd2+ e Cr6+) para biomassa in natura e ativada 
(NaOH e HCl) em uma concentração de 25 mg L-1 em pH 5.  O uso da solução em pH 5 é 
devido ao fato de que neste pH  a solução permanece solúvel favorecendo o processo de 
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biossorção. Nas condições investigadas chegou-se a uma capacidade máxima de 
biossorção de cádmio na biomassa in natura, de 32,5 mg. kg-1. Comparando a utilização 
a biomassa tratada com ácido clorídrico (HCl) e hidróxido de sódio (NaOH) para a 
biossorção em mesma concentração de cádmio, os resultados mostraram uma pequena 
diferença de 2,6 mg. kg-1. O NaOH é citado por vários autores como agente modificante 
que proporciona aumento significante na sorção de íons metálicos por biomassa vegetais, 
Suzaki et al., (2008) utilizando a macrófitasSalviniaspna biossorção de Cd2+ confirmaram 
essa afirmativa. No entanto quando utilizamos as macrófitasPistiastratiotese 
Salviniaspobservou-se comportamento diferente para o íon cádmio (II) como mostra a 
Figura 1. Pode-se observar que o processo de absorção do crômio (VI) tanto na biomassa 
in natura como nas modificadas os valores estão na mesma magnitude, sendo que para a 
biomassa in natura a capacidade de biossorção ficou entorno de 32,3 mg kg-1, e para o 
HCl e NaOH os resultados forma de 32,2 mg kg-1; 32,9 mg.kg-1 respectivamente.A 
introdução de grupos básicos no processo de ativação com NaOH  apresentou uma 
redução na capacidade de biossorção quando comparada com a superfície da macrófitas 
(SM) innatura e ativada com HCl. A partir do qual, pode-se deduzir que o aumento dos 
sítios (OH-) favoreceu uma competição entre os sítios e os grupos OH- na solução pelo 
íon cádmio, por serem dissolvida, o que dificulta a adsorção do Cd2+. 

 

Figura 1. Capacidadede biossorção dos íons Cd2+ e Cr6+ 

A Figura 2 apresenta a eficiência de biossorção (%) de cádmio (II) e crômio(VI) presente 
em solução sintética bielementar (Cd2+ e Cr6+) retida pela biomassa in natura e ativada 
com NaOH e HClem uma concentração de 25 mg L-1 em pH 5. Verifica-se na Figura 2 
que o maior percentual de biossorção de cádmio (II)foi obtido na biomassa in natura 
97,5 %, para a biomassa tratada com HCl e NaOH a eficiência de biossorção foi de  85,2 
e 77,4%, respectivamente, estes resultado são bastante relevante, já que, ambos 
ultrapassaram os 50%, mas não era o que se esperava, uma vez que, modificações 
químicas que possuem a finalidade de introduzir grupos funcionais na estrutura de 
biossorvente, podendo aumentar a capacidade de adsorção de espécies  metálicas.Como 
podemos observar (Fig 2), a maior eficiência de biossorção de Cr (VI) esta presente na 
biomassa tratada com NaOH  98,7 % seguido da in natura e asuperfície tratada com HCl  
97,7 %  e 96, 8 respectivamente. Em função dos resultados representados nas Figuras 1 e 
2foi possível verificar que o tratamento com soluções de NaOHinfluenciaram no processo 
de biossorção de Cr (VI) nas condições estudadas.   
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.  
Figura 2 Eficiência de biossorção de íons Cd2+ e Cr6+ 

 
  Neste trabalho se avaliou a capacidade de biosssorção dos íons metálicos Cádmio(II) e 
Crômio(IV), utilizando-se biomassa de macrófitas ( Salviniasp e Pistiastratiotes ) in natura 
e modificada com HCl e NaOH. A partir dos resultados obtidos concluiu-se que das 
espécies metálicas investigadas o íon Cr (VI), foi que apresentou melhor capacidade de 
biossorção. Pode-se afirmar que a biomassa que melhor absorveu, íon crômio(VI) foi a 
tratada com NaOH, já para o cádmio(II), foi para biomassa in natura. E os resultados 
obtidos neste estudo, indicaram quer as biomassas da macrófitas aquáticasSalviniasp e 
Pistiastratiotes apresenta grande potencial na remoção de íons Cd (II) e Cr (IV) de efluentes 
líquidos. 

Palavras Chave:Biossorção, Metais Potencialmente Tóxicos, Macrófitas Aquáticas. 
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A CARTOGRAFIA ESCOLAR NO LIVRO DIDÁTICO DE GEOGRAFIA DO 6º 
AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Orientanda: Pollyane de Sousa Santos MENDONÇA – bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do Curso de Licenciatura em Geografia – CESI/UEMA 
 
Orientador: Ronaldo dos Santos BARBOSA 
Prof. Me. do Departamento de História e Geografia - CESI/UEMA 
 
A cerca do tema em apreço, convém evidenciar, que o livro didático possui uma grande 
importância para o professor, inclusive para o aluno na sua compreensão intelectual e no 
desenvolvimento do aprendizado estudantil. Analisa-se então, que o livro continua ainda, 
sendo um dos suportes de apoio mais importantes no cotidiano escolar e estudantil. Nesta 
senda, o atual projeto “A Cartografia Escolar no Livro Didático de Geografia do 6º ao 9º 
ano do Ensino Fundamental” vem proporcionar o reconhecimento da importância das 
dificuldades e os desafios que os livros do 3° e 4° ciclo do ensino fundamental de 
geografia vem passando ao longo dos dias nos conteúdos de cartografia. 
Consequentemente a metodologia utilizada para a realização desta pesquisa, foram livros, 
artigos, PCN´s, Referenciais Curriculares e relatórios do LabCartE, foram utilizados 
também, textos teóricos que abarcam ideias pertinentes ao presente projeto, discutindo 
assim, a forma como muitos professores utilizam o livro didático e as dificuldades que os 
mesmos perpassam para ministrarem aulas na educação básica, em relação ao conteúdo de 
cartografia. Analisa-se, que na sala de aula, por várias vezes, o livro não é utilizado de 
forma coerente e adequada, pela razão de não serem trabalhados os aspectos gerais, como 
por exemplo, a analise de dados e informações presentes nos textos e outros métodos. É 
preciso insistir no fato de que os conteúdos são apenas memorizados, sendo o aprendizado 
um fator não garantido e muito menos alcançado pelo aluno. Desta forma, torna-se 
importante que os docentes não transformem o livro escolar como a única metodologia e 
material a ser utilizado em sala, mas que diferentemente disto, utilize, além dos livros, 
materiais metodológicos e didáticos,  como por exemplos: textos, gravuras, desenhos e 
outros, que podem facilitar e possibilitar ao aluno uma aprendizagem mais desenvolvida. 
Consequentemente, observa-se no Quadro Síntese algumas sugestões de Simielli (2003), 
para trabalhar com o Ensino de Cartografia (Quadro 1). Nesse contexto, cabe, por 
oportuno ao critério do professor levar outros materiais metodológicos de apoio, que 
garantam ao aluno um maior aproveitamento no aprendizado, inclusive na qualidade da 
aula. 

Quadro 1. Sugestões para Trabalhar com Ensino de Cartografia. 
 
Quadro Síntese 

Níveis Sugestões de Simielli (2003) para o ensino de cartografia. 

Séries iniciais  1ª a 4ª . Trabalhar alfabetização cartográfica, inicialmente, com os 
elementos da representação gráfica, oferecer inúmeros 
recursos visuais, desenhos, fotos, maquetes, plantas, 
mapas, imagens de satélites, figuras, tabelas, jogos e 
representações feitas por criança, acostumando o aluno á 
linguagem visual.  
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5ª a 8ª Séries (6° ao 9° 
ano). 

 
 

Nestas séries, ainda trabalhará a alfabetização 
Cartográfica, porém, com condições para trabalhar com 
análise/localização e com a correlação, nesta série também, 
pode-se falar dos espaços maiores como municípios, 
estados, país e planisfério.  

Ensino Médio . O aluno terá as condições, para trabalhar com 
análise/localização com a correlação e com a síntese. 

 
Oportuno se torna, dizer que o objetivo principal deste projeto é compreender e analisar a 
cartografia escolar no livro didático de geografia, na educação básica, especificamente do 
6º ao 9º ano. É relevante visar que observando a importância da cartografia escolar no livro 
didático de geografia do ensino fundamental, verifica-se as dificuldades e os fatores 
negativos que os professores encontram e passam na educação básica, ao trabalharem o 
conteúdo cartográfico na sala de aula. Posto isto, a escola pesquisada tem por nome Frei 
Manoel Procópio, sendo esta um órgão municipal. Nesse processo, constituem objeto de 
investigação as turmas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, com análise do livro 
didático utilizado na rede municipal de ensino. Interessa ao projeto a forma de como a 
linguagem cartográfica vem sendo empregada nos livros, como facilitador da 
aprendizagem dos alunos e se os professores utilizam, de fato, esta linguagem no cotidiano 
da sala de aula. Feitas estas considerações no Referencial Curricular, o quadro geral de 
conteúdos básicos do 6º ao 9º ano, é bem amplo, e sugere muitos assuntos e conteúdos que 
podem ser trabalhados, todavia, nem todos os assuntos propostos são vistos nos livros 
analisados (Quadro 2).  
 
Quadro 2. Conteúdos de Cartografia dos Livros Didáticos Analisados. 
 

Livro e Ano Conteúdo de Cartografia Escolar 
Redescobrindo o Planeta Azul: a Terra 
pede ajuda / 5° série; 6° ano 

Descobrindo o lugar; O lugar e o espaço 
geográfico; Como se localizar no planeta 
Terra; Os instrumentos que auxiliam na 
orientação; Coordenadas geográficas; As 
linhas referenciais, paralelos e meridianos; 
Representando o espaço geográfico; Como 
ocorrem os mapeamentos? ; Escolhendo a 
escala correta; Os símbolos e os mapas; 
como dizer, o que e para quem?. 

Brasil: o despontar de uma potência / 6° 
série; 7° ano 

O espaço geográfico brasileiro. 

A organização do espaço americano / 7° 
série; 8° ano 

As paisagens naturais do continente 
americano e seus contrastes; Apropriação 
do espaço, as paisagens como construções 
dos povos; O espaço geográfico guianense. 

A partir disso, viabiliza-se introduzir no meio escolar, a possibilidade de trabalhar a 
cartografia, utilizando além do livro didático (sendo este indispensável), outros materiais 
metodológicos e pedagógicos, que levem o aluno a obter uma linguagem cartográfica mais 
desenvolvida. Diante desse quadro, a cartografia na disciplina de geografia, enfrenta 
grandes desafios, pois há uma preocupação em relação aos educadores, universitários e 
alunos. Nesta perspectiva passa a ser fundamental ensinar cartografia, para que a partir do 
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ensino da mesma, o aluno compreenda a geografia, em outras palavras, a idéia é reeducar o 
aluno para a visão cartográfica. 

Palavras-Chave: Cartografia Escolar. Livro Didático. Geografia. 
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CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 
RIACHO AÇAIZAL EM SENADOR LA ROQUE/MA 
 
Orientando: Rodrigo Lima SANTOS – bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmico do Curso de Geografia – CESI/UEMA 
 
Orientador: Ronaldo dos Santos BARBOSA 
Professor Msc. do Departamento de História e Geografia CESI/UEMA 
 
A bacia hidrográfica do Riacho Açaizal (Fig. 1) está localizada no sudoeste maranhense 
entre as coordenadas S 244000 e S 268000 de latitude Sul e W 9387000 e W 9402000 de 
longitude Oeste. Com área de 179,5 km², atualmente foram identificados 7 (sete) 
povoados: Currais; Cumaru; Olho D’água; Jenipapo; Novo Horizonte; Tabuleirão e 
Açaizal Grande. A bacia é banhada por 3 (três) principais riachos: Açaizal (25,15 km); 
Prainha (20,07 km) e Tabuleirão (7,11 km). 
 

 
Figura 2 - Mapa de Localização da Bacia do Riacho Açaizal 

 

Objetivou-se neste trabalho analisar os cenários ambientais presentes na bacia hidrográfica 
do riacho Açaizal, em virtude do uso da terra e das fragilidades físico-ambientais presentes 
em seu interior para identificação das unidades ecodinâmicas. Para caracterização da área 
de estudo, foram utilizados dados matriciais e vetoriais, os primeiros disponibilizados pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, pelo banco de dados do projeto 
TOPODATA/INPE e Serviço Geológico Americano – USGS, os segundos obtidos no site 
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Logo após, os dados foram 
processados em ambiente SIG “ArcMap 10.1” e os mapas temáticos gerados. Neste 
trabalho, foram caracterizados, os seguintes elementos: localização, formações geológicas, 
hipsometria, declividade, curvatura geral das vertentes, aptidão agrícola, solos, mapa 
imagem, uso e cobertura vegetal para os anos de 2011 e 2013, temperatura superficial e 
unidade ecodinâmicas que serão expostos. O conhecimento da formação geológica de uma 
área é muito importante, pois pode indicar o período de formação do solo. Na bacia do 
Riacho Açaizal, foram identificadas três formações geológicas, a saber: TQc - Coberturas 
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Tércio – Quaternárias (15,3 % de predominância na área), Kc - Formação Codó (6,3% de 
predominância) e Ki - Formação Itapecuru (78,4 % de predominância). A hipsometria da 
bacia destaca-se a partir da predominância de 3 (três) distintas classes são elas: as altitudes 
entre 192 – 225; 159 – 192 e 225 – 257, que juntas somam mais de 50% da área total da 
bacia, esta que exibe áreas montanhosas em alguns pontos isolados, principalmente na alta 
bacia. Entende-se por declividade a inclinação do terreno, em relação ao plano horizontal 
do nível do mar. De acordo com o mapa de declividades é possível verificar que 2 (três) 
intervalos de classe ganham destaque, são elas os intervalos de: 0 – 3 % relevos plano a 
praticamente plano e 3 – 8% relevos suave ondulado, que juntas chegam a 78% da área 
total da bacia. Configurando uma bacia de baixas declividades e com alto potencial 
agrícola. O mapa de curvatura geral das vertentes, pode servir de parâmetro indicador para 
orientar a interpretação da direção da rede de drenagem, em bacias hidrográficas. E neste 
aspecto a bacia do riacho Açaizal apresenta tendência uniforme e pode ser classificada 
como regular, ou seja, tanto as áreas de deposição (côncavas) como as áreas 
tendencialmente com potencial a sofrer maior ação dos agentes erosivos (convexos), e os 
terrenos retilíneos apresentam igual predominância de área. O conhecimento dos tipos de 
solos de uma área é importante, pois pode indicar a sua composição química e 
mineralógica. Na bacia foram identificadas três classes de solos, a saber: Argilossolo 
Vermelho Amarelo; Latossolo Amarelo e Plintossolo Argilúvico. A presença marcante do 
Argilossolo Vermelho Amarelo (71 %) caracteriza a formação de solos da bacia, e inclui 
solos profundos até moderadamente profundos. A fotointerpretação é a técnica usada para 
interpretação de imagens de satélite e sensoriamento remoto, a fim de compreender e 
analisá-las. Usando padrões definidos no processo de interpretação, é possível realizar a 
leitura visual de características da bacia, neste caso que foram confirmadas a partir do 
mapeamento de uso e cobertura vegetal, usando técnica de interpretação. O mapa de uso 
para o ano de 2011 identifica na bacia, a predominância de três classes: pastagem, 
agricultura, vegetação natural, as duas primeiras totalizando cerca de 47% da área da bacia. 
Ou seja, a bacia está sofrendo fortemente com as práticas antrópica estando o cenário 
ambiental já bastante prejudicado. Com relação ao mapa de aptidão agrícola, ele mostra o 
quanto de áreas a bacia já apresenta com alto potencial e que podem futuramente ser 
convertidas em novas áreas de pastagem e/ou agricultura, caso não sejam implementadas 
ações de combate e controle dos desmatamentos e gestão ambiental. O mapa de uso e 
cobertura vegetal para o ano de 2013, retrata o cenário de uso e ocupação, destacando-se as 
classes de vegetação, pastagem e agricultura, como predominantes, as duas ultimas 
chegando ao patamar de 42% da área da bacia. Produzido com imagem Landsat 5 - TM, 
banda 6 através do módulo Thermal do Idrisi Selva o mapa de temperatura superficial, 
mostra a temperatura da bacia para o ano de 2011 na data da imagem coletada, para 
reconhecimento da influência das classes de uso e cobertura vegetal na temperatura 
ambiente. Identificam-se vários pontos quentes, principalmente onde as áreas de cobertura 
vegetal é escassa. Para Tricart (1977) uma unidade ecodinâmica se caracteriza por certa 
dinâmica do meio ambiente que têm repercussões mais ou menos imperativas sobre as 
biocenoses. Geralmente a morfodinâmica é o elemento determinante [...] (TRICART, 1977 
apud ROSS, 2009, p. 39). A bacia do riacho Açaizal mostra-se já sufocada, com mais de 
50% de seus solos com algum padrão de ocupação fortemente instável (Fig. 2) e 
prejudicial ao meio ambiente, quando isso acontece, as características do sistema ambiental 
são completamente afetadas. Os Sistemas de Informação Geográficos – SIG possibilitam a 
criação de produtos cartográficos. Auxiliando no monitoramento de áreas com a presença 
dos mais distintos fenômenos. No caso da bacia do riacho Açaizal destacam-se, o mapa de 
aptidão demonstrando o grande potencial de uso e ocupação do solo, sendo 78,2 % de suas 
áreas propensas a algum tipo de ocupação destrutiva. Quanto à classificação das unidades 
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ecodinâmicas (Fig. 2) para a bacia, evidenciam-se 50,2 % da área com padrão de classes 
fortemente instáveis. Ao longo de tempo a bacia passa por diversas transformações, 
perdendo a estabilidade do meio natural. Percebem-se alguns padrões de uso claramente 
identificáveis; redução da vegetação natural, aumento da agricultura e pastagem. Neste 
contexto faz-se necessário um olhar mais atento para a bacia. 

 

 
Figura 2 - Mapa de Unidade Ecodinâmicas da Bacia do Riacho Açaizal 

 
Palavras – Chave: Caracterização. Bacia Hidrográfica. Mapeamento Temático.  
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CONSTRUÇÃO DOS MAPAS HIDRODINÂMICOS E DE VULNERABILIDADE 
DO PARQUE ESTADUAL DO BACANGA, SÃO LUIS-MA 

Orientado: Bruno Neves Martins – Bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmico do Curso de Geografia Licenciatura – DHG/UEMA 
 
Orientadora: Karina Suzana Feitosa Pinheiro 
Profa. Msc.do Departamento de Geografia CECEN/UEMA 
 
A água é um elemento essencial para a humanidade. Está presente na terra em poços, 
fontes, rios e riachos. É citada mais “setenta vezes na bíblia e logo em seu primeiro 
versículo registra que: a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a 
superfície das águas” (TINOCO, 2006). A água como elemento primordial para a 
manutenção da vida na terra tornou-se na atualidade fonte de debate sobre seu uso e sua 
gestão. Na Ilha do Maranhão localizada no norte do Golfão Maranhense abriga em seu 
interior o Parque Estadual do Bacanga (PEB 1(Mapa 1) uma Unidade de Conservação 
criada em 1944 por abrigar reservas de mananciais superficiais e subterrâneos que 
abastecem o município de São Luís com uma bateria de 14 poços tubulares juntamente 
com a Barragem do Batatã e rios Prata e Mãe Izabel. Estas fontes de abastecimento 
compõem o Sistema Sacavém que representa 17,2% da água consumida pelo município 
(PEREIRA et al,2011). Objetivou-se com este trabalho o mapeamento da Vulnerabilidade 
natural de Aquíferos do Parque Estadual do Bacanga a partir do método GOD (G-
Ocorrência do lençol freático, O-Litologia da zona vadosa e camadas confinantes, D-
Profundidade do lençol freático) proposto por Foster e Hirata (1988), além do mapeamento 
dos dados hidrodinâmicos como Profundidade, Nível Estático, Nível Dinâmico, Vazão e 
Rebaixamento. O presente trabalho contou com dados hidrodinâmicos de14 poços 
tubulares locados no Parque Estadual do Bacanga disponibilizados pela Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão –CAEMA.O cálculo da vulnerabilidade é feito 
através da associação dos parâmetros da área de estudo e realizado através do produto de 
(G x O x D) e classificada como: Insignificante (0,0-0,1); Baixa (0,1-0,3); Média, Alta 
(0,5-0,7) a Extrema (07-1,0). Após o cálculo da vulnerabilidade os dados foram 
espacializados através do SIG Surfer 7.0 e Layout feito através do SIG Arc. Gis 9.3. Como 
resultados encontrados verificou-se que o PEB enquadra-se na situação de vulnerabilidade 
baixa (Mapa 2) apresentando os poços com maior susceptibilidade à contaminação os 
poços localizados em sua porção nordeste (Figura 1) local onde existem os maiores pontos 
de concentração antrópica, além de apresentarem uma baixa profundidade e um Nível 
Estático (NE) mais próximo da superfície, colaborando, assim, com a susceptibilidade de 
contaminação. A profundidade (Mapa 3)traduz o quanto a rocha foi perfurada até atingir o 
aquífero. Portanto, considerando a profundidade, afirma-se que os poços mais rasos podem 
ser considerados mais suscetíveis ao risco de contaminação, uma vez que, o capeamento 
rochoso até o lençol freático é menos espesso, logo, mais vulnerável.Verifica-se que os 
poços, na área do PEB, que apresentam maior vulnerabilidade a contaminação são os 
poços P1, P10Estes poços apresentam menor profundidade, com valor inferior a 70 metros, 
e encontram-se mais próximo do centro urbano, na porção nordeste do parque, e, portanto, 
apresentam maiores possibilidades de poluição e/ou contaminação.Através da análise dos 
dados, verificou-se que a faixa de variação do nível estático (NE) é de 0,7 a 64 metros 
(Mapa 4).Os poços mais rasos, cujo nível estático (que é o nível da água no poço) 
encontra-se mais próximo da superfície, por possuírem menor capeamento rochoso estão 
mais susceptíveis a contaminação.Ao analisarmos o comportamento do Nível Dinâmico 
                                                             
1Parque Estadual do Bacanga 
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(ND) (Mapa 5), constata-se que os poços da porção norte do parque apresentam maiores 
valores, tendo assim, uma maior elevação do nível da água durante a fase de recuperação 
hídrica. 
 

 
 
O rebaixamento (Mapa 6) representa a diferença entre o Nível Dinâmico (NE) e o Nível 
Estático (NE). Os poços que apresentam os maiores valores de rebaixamento encontram-se 
na porção noroeste e sudoeste do PEB (Mapa 7). Logo, percebe-se que poços localizados 
nesta região possuem um Nível Dinâmico (ND) elevado, significando que estes possuem 
menor possibilidade de poluição e contaminação, uma vez, que o nível da água no poço 
encontra-se a maior profundidade, portanto, menos vulnerável. Os poços com maiores 
valores de vazão estão localizados na região nordeste (Mapa 7) chegando a ter poços com 
uma vazão de 66 m3/hdurante o período de bombeamento.O uso do método GOD mostrou 
resultados satisfatórios quanto a sua aplicação. O mapeamento da vulnerabilidade através 
deste método apresenta-se como auxilio no processo de gestão e uso dos recursos hídricos. 

              
               

hídrica 
 
 
 
 
  
 
 

  

 

  

 

  

Mapa 1-Localização do PEB          Figura 1- Localização dos poços do PEB 
Fonte: Martins,2013           Fonte: Google Earth,2013 
  

  

 

  

  

  

 

 

 

 
 
Mapa 2- Vulnerabilidade dos Poços do PEB          Mapa 3- Profundidade dos poços do PEB 
Fonte: Google Earth,2013           Fonte: Martins,2013 
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Palavras- chave: Vulnerabilidade, Aquífero, Parque Estadual do Bacanga 
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Mapa 4- NívelEstático dos poços do PEB         Mapa 5- Nível Dinâmico dos poços do PEB 
Fonte: Martins, 2013                                                                   Fonte: Martins,2013 
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Mapa 6- Rebaixamento dos poços do PEB                                      Mapa 7- Vazão dos poços do PEB 
Fonte: Martins, 2013                                                                     Fonte: Martins,2013 
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ANÁLISE AMBIENTAL DA SUB-BACIA DO RIO CACAU-MA 
 
Orientanda: Aline Cardoso MACHADO – bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do Curso de Geografia – CESI/UEMA 
 
Orientador: Luiz Carlos Araújo dos SANTOS 
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A Análise ambiental da sub-bacia do Rio Cacau é uma forma de entender a dinâmica da 
integração entre os sistemas ecológicos, partindo de um principio onde todos os sistemas 
são interligados formando assim um conjunto de elementos que se unem e se organizam 
em um sistema ecológico natural ou já modificado pelo homem. Objetivou-se com esse 
trabalho caracterizar os aspectos físicos, identificar e caracterizar o uso atual, bem como 
representar espacialmente os aspectos físicos e o uso atual da área da sub-bacia do Rio 
Cacau. Os pressupostos teóricos estão fundamentados em: Santos (2012), Rodriguez 
(2007), Lanna (1995) e Lima e Zakia (2000) dentre outros autores que discutem a temática 
e foram utilizados para consubstanciar a pesquisa. Para realizar a caracterização do espaço 
físico da sub-bacia do Rio Cacau foram copilados alguns mapas temáticos de Santos 
(2012) tais como de geologia, declividade, geomorfologia, solos, uso atual da terra e 
cobertura vegetal. Com base nesses mapas foram identificados quatro tipos de formações 
geológicas que são: as Formações Itapecuru com 518,4 Km²; Formação Codó com 360,3 
Km²; Cobertura Tercio-Quaternário com 60,6 Km² e Formação Superficial–Aluvião com 
4,7 Km². Seis feições geomorfológicas á saber: Patamares Interfluviais com 137,00 Km² de 
área, correspondendo a 14,52% da sub-bacia; Topos de Serras com 9,38 Km² de área que é 
equivalente a 0,99% da área da sub-bacia; Depressão de Imperatriz com 604,34 Km² 
correspondendo assim a 64,01% da área da sub-bacia; Colinas com 26,51 Km² que abrange 
2,81% da área da sub-bacia, Morros com 2,81 Km² que corresponde a 6,51% da área da 
sub-bacia e Planície Fluvial com 105,38 Km² que abrange 11,16% da área da sub-bacia do 
rio cacau e sete tipos de solos que são: Argissolo, Argissolo Vermelho Amarelo, Gleissolo, 
Latossolo, Latossolo Amarelo, Neossolo Litólico, Plintossolo. A Cobertura Vegetal da sub-
bacia do rio Cacau é constituída por: Floresta Densa, Capoeira, Mosaico Capoeira com 
Babaçu, Campo Cerrado, Vegetação Pioneira e Vegetação Ciliar (Tabela 1). 
 
Quadro 1 – Cobertura Vegetal da sub-bacia do rio Cacau 
Tipos de Cobertura Vegetação Área (km)2  % em relação á área total 

Campo Cerrado 8,04 0,85 
Capoeira 60,95 6,45 

Floresta Densa 171,30 18,15 
Mosaico Capoeira com Babaçu 153,80 16,29 

Vegetação Ciliar 50,20 5,31 
Vegetação Pioneira 3,73 0,39 

Total 448* 47,44* 
Fonte: Mapa de cobertura vegetal da sub-bacia do rio Cacau 
Org. Machado, A. C. 2013. 
* Área equivalente somente a cobertura vegetal da sub-bacia do rio Cacau. 
 
Os usos atuais da terra interferem bastante na hidrologia local e regional, pois quando há 
apropriação indevida de áreas próximas á rios e lagos e uma exploração desordenada com 
fins tanto comerciais quanto pessoais acaba por ocasionar uma exploração desordenada 
desses solos e conseqüentemente haverá uma mudança negativa nesse sistema hidrológico. 
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Diante disso analisou se o mapa de uso atual da terra da sub-bacia do Rio Cacau, onde foi 
possível identificar onze tipos de usos na área da sub-bacia (tabela 2). 
 
Quadro 2 – Tipos de Uso atual da terra na área da sub-bacia do Rio Cacau. 

Tipos de Uso Atual da terra Área (km)2  % em relação á área da sub-
bacia 

Extrativismo Mineral 1,27 0,13 
Mosaico Pastagem com Babaçu 216,35 22,92 
Mosaico Pastagem 224,17 23,75 
Povoado 1,76 0,18 
Solo Exposto 5,46 0,57 
Área Agrícola 5,03 0,53 
Área Urbana 18,07 1,91 
Área de loteamento 5,79 0,61 
Lagos e Açudes 8,00 0,84 
Entreposto da Vale 0,50 0,05 
Florestamento de Eucalipto 10,11 1,07 
Total 496* 52,56* 
Fonte: Mapa de unidades de uso atual da terra na área da sub-bacia 
Org. Machado, A. C. 2013. 
* Valor equivalente somente as áreas de uso da sub-bacia rio Cacau. 
 
O Extrativismo mineral - ocupa uma área de 1,27 km2. Trata-se da extração de barros e 
seixos destinados á construção civil e para o abastecimento das indústrias de cerâmicas. O 
extrativismo mineral ocorre principalmente nas colinas próximas desses municípios e nas 
margens da Rodivia MA-122 (entre Imperatriz e Buritirana), contudo as maiores extrações 
ocorrem entre a BR-010 e o rio Tocantins adjacente ao rio Cacau. Mosaico de Pastagem 
com Babaçu - é constituída pela presença de pasto plantado consorciado com o babaçu. 
Na área da sub-bacia do rio Cacau esse tipo de formação é encontrado no planalto 
dissecado, nas áreas escarpadas e na planície fluvial e ocupa uma área de 216,35 km2. 
Mosaico de Pastagem - na área da sub-bacia ocorre em todas as formações geológicas, 
geomorfológicas e dos tipos de solos, ocupando uma área de 23,75 %, sendo o maior tipo 
de uso da terra na área da sub-bacia. Povoado - corresponde ás sedes dos povoados rurais 
que fazem parte da área da sub-bacia do Cacau, com 1,76 km2 da área total da sub-bacia. 
Solo Exposto - foi identificado várias manchas de solo exposto, praticamente em toda a 
extensão da área da sub-bacia. As áreas de solo exposto interferem negativamente no 
processo de recarga dos aqüíferos, pois há uma redução da água infiltrada no período 
chuvoso e aumento da evaporação da água. Área Agrícola - os principais produtos 
desenvolvidos pelo pequeno produtor na área da sub-bacia são arroz, milho e mandioca. As 
áreas que se destacam com essa atividade são os assentamentos, no entanto as 
comunidades no geral cultivam culturas permanentes tais como: caju e banana. Área 
Urbana - na sub-bacia se destacam os núcleos urbanos dos municípios de Imperatriz, João 
Lisboa, Senador La Rocque e Davinopolis. Área de Loteamento - é encontrada na cidade 
de Imperatriz, Davinopolis e João Lisboa, abrangendo uma área de 5,79 km2. Lagos e 
Açudes - foi mapeado um total de 995 lagos e açudes, desses 916 são destinadas à 
pecuária; 67 para piscicultura e uma para lazer. O fato da principal atividade econômica do 
campo ser a pecuária, isso faz dela a maior usuária de água na área rural da sub-bacia do 
rio Cacau. O Florestamento de eucalipto - nessa área da sub-bacia do rio Cacau torna-se 
um problema, pois está sendo cultivado a poucos metros da nascente do rio Cacau, 
podendo interferir na dinâmica natural das nascentes localizadas na Serra da Figueira. Essa 
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cultura é plantada na Formação Itapecuru, em relevo escarpado, Latossolo Vermelho 
Amarelo e Latossolo Amarelo. Sua área ocupa 10,11 Km² e pertence à Suzano Papel e 
Celulose S.A. Entreposto da Vale - é um terminal de carga e descarga dos produtos da 
ferrovia norte sul e abrange uma área de 0,50 km2. Conclui-se, na área objeto de pesquisa 
foi encontrado 448 Km2 de cobertura vegetal, correspondendo a 47,44% do espaço total da 
sub-bacia, destas pode-se destacar a Floresta Densa (18,15%) e Mosaico Capoeira com 
Babaçu (16,29%). Quanto ao uso da sub-bacia destaca-se: Mosaico Pastagem com Babaçu 
(216,35 Km2) e Mosaico Pastagem (224,17 Km2), ou seja, as duas unidades correspondem 
a 46,67% da área pesquisada, implicando, a principal atividade econômica do setor 
primário é a pecuária. 
 
Palavras-Chave: Vegetação. Uso da Terra. Sub-bacia. 
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O zoneamento ambiental como um instrumento de organização do território, visa a 
compartimentação da região em zonas, nas quais são definidas as atividades que podem ou 
não ser praticadas em cada compartimento. O objetivo do trabalho foi desenvolver uma 
proposta de zoneamento ambiental para sub-bacia do Rio Cacau-MA. Para tanto, foram 
identificadas as unidades de uso da terra, as unidades de conservação a partir do novo 
código florestal, bem como, estabelecidas as unidades ambientais da sub-bacia. Para atingir 
os objetivos realizou-se no primeiro momento uma investigação, teórico-metodológico 
sobre o tema. Na compilação dos mapas referente às unidades de uso, unidades de 
conservação e unidades ambientais utilizou-se o Software Spring na versão 5.0.6. O uso 
das técnicas de geoprocessamento são imprescindíveis no planejamento e zoneamento de 
uma dada região e auxiliam na investigação do uso do solo em áreas de preservação. Cono 
resultado na área da sub-bacia foram identificadas 17 (dezessete) unidades de uso da terra 
(Tabela 1 e mapa 1). Verificou que há uma predominância do uso mosaico pastagem e 
pastagem com babaçu. Esse tipo de uso ocorre em toda a extensão da sub-bacia, ocupando 
uma área de 224,17 km² e 216,35 Km2 respectivamente, correspondente a 23,74% e 
22,91%. Nessas áreas o pasto é plantado e manejado pelos proprietários rurais. 
 
Tabela 1 – Unidades de Uso da terra e cobertura vegetal identificadas na área da sub-bacia 
do Rio Cacau-MA. 

UNIDADES DE USO ÁREA KM² (%) 
Áreas Urbanas 18,07 1,91 
Áreas Agrícolas 5,03 0,53 
Areas de Loteamento 5,79 0,61 
Entreposto da Vale 0,50 0,05 
Povoados 1,76 0,18 
Lagos e Açudes 8,00 0,84 
Florestamento de Eucalipto 10,11 1,07 
Solo Exposto 5,46 0,57 
Extrativismo Mineral 1,27 0,13 
Mosaico Pastagem com Babaçu 216,35 22,91 
Mosaico Pastagem 224,17 23,74 
Capoeira 60,95 6,45 
Floresta Densa 171,30 18,14 
Mosaico Capoeira com Babaçu 153,80 16,29 
Campo Cerrado 8,04 0,85 
Vegetação Ciliar 50,20 5,31 
Vegetação Pioneira 3,73 0,39 
TOTAL  944 100 
Fonte: Mapa de uso e ocupação atual da terra da sub-bacia do Rio Cacau. 
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Em relação às unidades de conservação, foram identificadas 3 (três) unidades na área da 
sub-bacia em estudo (Gráfico 1). Verificou-se 2,04% correspondem as APP’s que se 
encontram localizadas nas bordas das serras, e 5,92% nas margens dos canais de drenagem 
e nas áreas de nascentes. A área ocupada pela reserva extrativista de Mata Grande 
corresponde 11,38%. 
 
Grafico 1 – Unidades conservação identificadas na área da sub-bacia do Rio Cacau-MA. 

 

Fonte: Mapa de APP’s da sub-bacia do Rio Cacau. 
Org.: SOUZA, E. D. A. 2013. 
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Quanto às unidades ambientais, foram estabelecidas 11(onze) unidades na área da sub-
bacia do Rio Cacau. As unidades I, II, III, V, VI e VIII são constituídas pela feição 
geomorfológica Depressão de Imperatriz. Os Patamares Interfluviais também constituem 
as unidades II, III, V; as unidades IV e X são compostas por Planície Fluvial; os Topos de 
Morros constituem a unidade VII; as unidades VI e XI são compostas por Colinas e apenas 
a unidade XI formada pro morros. É importante enfatizar que o estabelecimento das 
mesmas, resulta do cruzamento das informações pertinentes aos aspectos físicos (geologia, 
geomorfologia, clima, hidrografia e solos) bem como, as informações referentes à 
cobertura vegetal. A partir das informações obtidas referentes aos aspectos físicos, aos 
respectivos usos e potencialidades disponíveis da área em estudo, foi possível desenvolver 
o zoneamento da área. Na área da sub-bacia do rio Cacau foram definidas a seguintes 
zonas: Zona de área urbana (ZU), Zona de Preservação Ambiental (ZPA), Zona de áreas 
adaptadas a pastagens (ZAP), Zonas de uso agrícola e Silvicultura (ZUAS), Zona de 
recuperação (ZR)  e Zona de Florestas (ZF). Concluir-se que na área da sub-bacia do rio 
Cacau predomina uso de pastagem, as áreas de APPs e RESEX correspondem a 19,34%. 
Foi estabelecido seis zonas para a sub-bacia pesquisa. Acredita-se que esses resultados 
permitira desenvolver ações de médio a longo prazo em cada unidade estabelecida no que 
se refere a conservação, preservação e qualidade ambiental da área em estudo. 
 
Palavras-Chave: Zoneamento. Sub-bacia. Rio Cacau. 
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A agricultura familiar tem sido ao longo de sua história balizadora de movimentos de luta 
por melhores condições de trabalho no campo. A presente pesquisa relata análises e 
implicações decorrentes da influência da empresa Suzano por meio das plantações de 
eucalipto no município de Cidelândia - MA. Objetivou-se com esse trabalho conhecer a 
prática da agricultura familiar nas áreas de influência dessa empresa, bem como identificar 
e quantificar onde ocorre essa prática, quais as técnicas e os tipos de cultivos utilizados por 
esses agricultores, e qual a relação que eles possuem com a Suzano. A metodologia 
escolhida que foi método de entrevistas, nos permitiu uma relação maior com a 
comunidade de agricultores, pois por meio dela houve uma compreensão maior da inter-
relação entre o agricultor, o ambiente e o estranho (empresa).  As perguntas escolhidas 
para a realização das entrevistas foram estruturadas de acordo com perfil de cada agricultor 
entrevistado, pois “combinam perguntas abertas e fechadas, onde o informante tem a 
possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. [...] questões previamente definidas,... em 
um contexto semelhante ao de uma conversa informal” (BONI e QUARESMA, 2005). 
Com a realização da entrevista com o Sindicato foi possível identificar onde ocorre a 
prática da agricultura familiar no município de Cidelândia (Quadro 1). 
 
Quadro 1 – Relação e localização dos povoados e assentamentos que praticam a 
agricultura familiar em Cidelândia.  
*POVOADO/**ASSENTAMENTO DISTANCIA DE CIDELÂNDIA 
**Sol Brilhante 16 km² 
*Trecho Seco 33 km² 
**São Jorge 17 km² 

Foi então realizado visitas nesses assentamentos e povoados a fim de conversar e entender 
como acontece a prática da agricultura nesses povoados e assentamentos, e qual sua 
relação som a Suzano, e ainda, foi possível identificar o que, mas produzem (Quadro 2) e 
as técnicas aplicadas por eles em suas terras.  A produção feita pelos pequenos agricultores 
não suprem somente suas necessidades básicas, como também abastecem os mercados de 
Açailandia e Imperatriz.   
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Quadro 2 – Quadro demonstrativo da produção nos assentamentos e povoados em 
Cidelândia.  
*POVOADO/**ASSENTAMENTO CULTIVO 
**Sol Brilhante Cana de açúcar, mamão, melancia, laranja, 

abacate, batata, manga e etc. 

*Trecho Seco Cana de açúcar, amendoim, melancia, feijão, 
abóbora, arroz, milho. 

**São Jorge Mamão, feijão, arroz, melancia, abóbora, 
milho, mamão. 

 
É preciso ressaltar a existência do Projeto Agricultura Social promovido pela Suzano,  
que beneficia pequenos agricultores próximos às plantações de eucalipto, a fim de 
amenizar os impactos causados por esse tipo de plantação, a silvicultura. Porém somente o 
Povoado Trecho Seco (Figura 1) é beneficiado com esse projeto que iniciou com a 
CELMAR. O projeto beneficia os agricultores oferecendo-lhes  o suporte técnico 
(inchadas, pás, sementes, estrume, remanejo da terra e o caminhão para realizar o 
transporte dos produtos produzidos) e a terra para o plantio, na forma de consórcio com o 
eucalipto, pois as plantações (Imagem 1 e 2) de alimentos devem ser realizadas em terras 
livres dentro das plantações de eucalipto.  
 

 

   Imagem 1 – Plantação de milho                                                         Imagem 2 – Plantação de abóbora                  

                               

 
Figura 1 – Localização do Município de Cidelândia e do Povoado Trecho Seco  
Fonte: IBGE 
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Com as observações realizadas nas  visitas e entrevistas, é possível perceber a necessidade 
de se desenvolver políticas públicas que apoie de forma eficaz os pequenos agricultores de 
Cidelândia – MA. 
 
Palavras-chave: Agricultura familiar, Empresa Suzano, Cidelândia. 
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OS REFERENCIAIS TEÓRICOS QUE SUBSIDIARAM AS DISCUSSÕES SOBRE 
A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NO COLEGIADO DO 
VALE ITAPECURU – MA 
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Esta pesquisa tem como finalidade analisar os referenciais teóricos que subsidiaram as 
discussões da Política de Desenvolvimento Territorial no Colegiado do Vale do 
Itapecuru/MA. Desta forma, procura-se explicar como os membros do Colegiado 
Territorial- instância de gestão do Território Vale do Itapecuru formada paritariamente 
porsociedade civil e poder público- tiveram acesso aos referencias disponibilizados pelo 
Governo, conhecer as discussões levantadas no Colegiado que poderão contribuir para a 
implementação da propostae observar como se deu a aplicabilidade de políticas de 
desenvolvimento territorial dentro de assentamentos rurais do Território. O Território do 
Vale do Itapecuru (MAPA 01) está localizado na Mesorregião Norte Maranhense e nas 
Microrregiões de Itapecuru e de Rosário, sendo constituído por 10 municípios: Anajatuba, 
Cantanhede, Itapecuru-Mirim, Matões do Norte, Miranda do Norte, Nina Rodrigues, 
Pirapemas, Presidente Vargas, Santa Rita, Vargem Grande. Possui como municípios 
limítrofes, ao Norte: Bacabeira, Rosário e Presidente Juscelino; ao Sul: São Mateus, 
Coroatá e Timbiras; ao leste: Chapadinha São Benedito do Rio Preto e Cachoeira Grande; 
ao Oeste: Arari. 

 
 
O presente Trabalho tem como objetivoanalisar a importância dos referenciais teóricos que 
contribuíram para implantação da Política de Desenvolvimento Territorial no Colegiado do 
Vale do Itapecuru- MA. Para o alcance dos resultados, foi preciso fazer um levantamento 
bibliográfico acerca de conceitos como território, territorialização, territorialidades, 

 
MAPA 01- Localização Geográfica do Território Vale do Itapecuru/MA. 
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Reforma Agrária, Políticas Territoriais e a Questão Agrária no Brasil. Para uma maior 
compreensão do objeto de estudo, fez-se um levantamento bibliográfico sobre o Programa 
Territórios da Cidadania, em particular sobre o Território Vale do Itapecuru.Foram 
realizadas visitas técnicas a Instituições Governamentais e Entidades Não 
Governamentaisque desenvolvem atividades ligadas aos programas e planos desenvolvidos 
nos assentamentos. Assim como aos municípios de todo o território da cidadania para 
observar a atuação do Colegiado Territorial.Posteriormente foram feitas entrevistas com 
alguns membros do Colegiado afim de que se compreenda o funcionamento desta instância 
e como eles tiveram acesso aos referenciais teóricos considerados fundamentais para a 
estruturação da política de desenvolvimento territorial. Em seguida foi realizada a 
sistematização dos dados. Para compreensão desse território que apresenta uma população 
total de 268.410 em uma área de 9.229,64 e que apresenta um percentual de 25,39% das 
áreas ligadas à agricultura familiar utilizaremosSaquet (2003, p.3) na discussão de 
território que é compreendido como fruto de processos de apropriação e domínio de um 
espaço, inscrevendo-se num campo de forças, de relações de poder econômico, político e 
cultural. Sob este olhar percebe-se que o território não é produzido de maneira isolada ou 
parcelada por poucos indivíduos, pois a territorialidade presente nos espaços rurais é 
desenvolvida, baseada em articulações e atuação de grupos sociais.O contato com alguns 
representantes do Colegiado, tanto do poder público quanto da Sociedade Civil foi 
realizado com a visita técnica ao território Vale do Itapecuru. Onde foi conferido com 
alguns representantes, questões sobre os Referencias Teóricos que eles tiveram acesso e 
como eles compreendiam a Política de Desenvolvimento Territorial da qual fazem 
parte.Pode-se perceber que o Colegiado está em processo de reformas e mudanças de 
membros, por uma série de fatores como, por exemplo, algumas trocam de gestores 
municipais o que ocasionou uma troca efetiva dos representantes do poder público, além da 
articuladora territorial Estadual que teve seu contrato encerrado.O colegiado territorial é 
composto pela sociedade civil e pelo poder público para promover discussõessobre os 
projetos pensados, também pelos representantes da sociedade civil que são as principais 
lideranças da comunidade representadas em Colônia de Pescadores, Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, Movimento das quebradeiras de coco e entre outros. O diálogo com 
representantes do poder público para construção de um ambiente favorável à integração e 
ao estabelecimento de consensos, de acordos e compromissos coletivos para a 
transformação almejada da realidade. De acordo com os membros do colegiado, no ano de 
2013 não houve nenhuma reunião, que pode ter sido influenciado por um destes fatores 
relatados anteriormente.Dessa forma pode-se evidenciar que o processo de descontinuidade 
nos contratos e a troca de representantes municipais no colegiado territorial podem 
contribuir para a desarticulação da politica de desenvolvimento territorial no vale do 
Itapecuru. Portanto, a política de desenvolvimento territorial em curso precisa de mais 
força política de quem tem poder de decisão dos municípios de está à frente, conhecer, 
entender e se comprometer em completar esse plano para que essa política de 
desenvolvimento vá em frente. Além do compromisso do poder público precisa - se 
também aumentar os segmentos da sociedade civil. O colegiado democratiza o processo, 
faz com que outras frentes tenham acesso a essa informação e possam participar para 
construção que o enriquece. Então, pode ser cedo para se analisar mais concretamente os 
efeitos positivos, entretanto, é importante o processo de acompanhamento para que 
possamos compreender os rumos das políticas públicas e os seus efeitos para o público 
alvo. 
 
Palavras-Chaves: Referenciais Teóricos, Vale do Itapecuru, Assentamento Rural. 
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Localizado ao norte do Estado do Maranhão, a 50 km da capital São Luís, as margens da 
BR-135, após a elaboração da Constituição do Estado em 1989 e com a criação da lei Nº 
6.187, de 1º de novembro de 1994, “Fica criado o município de Bacabeira, com sede no 
povoado Bacabeira, a ser desmembrado do município de Rosário, subordinado a comarca 
de Rosário” (TRAVASSOS, 1998. p. 79). A cidade limita-se ao norte com São Luís, a 
leste com o Município de Rosário, a oeste com o Município de Cajapió e ao sul com o 
Município de Santa Rita, segundo o IBGE (2011). Bacabeira foi privilegiada com a 
perspectiva de instalação de grandes empreendimentos – como a Refinaria Premium I 
(REPRE-I) – por sua proximidade a São Luís – MA, onde através de portos, escoar-se-ão 
os produtos da mesma. Na pesquisa realizada, buscamos analisar as mudanças 
demográficas e espaciais ocorridas em tal município no período de 2000 a 2010, 
selecionando dados demográficos e confrontando fotografias aéreas e imagens de satélites 
do período selecionado com a finalidade de comparar e constatar o crescimento. Tal 
trabalho utilizou ainda como metodologia levantamento bibliográfico sobre a localidade, 
levantamento de dados dos censos demográficos de 2000 e 2010 (realizados pelo IBGE),  
utilização de aplicativos digitais para sistematização dos dados, entrevistas com 
representantes de entidades como Associações de Moradores, Sindicatos e Representantes 
Governamentais, análise comparativa de material cartográfico, trabalho de campo para 
observação in loco e comparação das informações levantadas. O empreendimento REPRE-
I está projetado para ser construído no Distrito Industrial de Bacabeira (DIBAC), com área 
prevista de 20km2. O projeto econômico da Refinaria Premium I estava em fase de 
instalação, com informações da Petrobras de que teria uma capacidade final de 
processamento de 600 mil barris de petróleo por dia (bpd), produzindo derivados que 
seriam direcionados principalmente para exportação e possui uma área de influência direta 
e outra de indireta que vai muito além dos limites municipais. A Área de Influência 
Indireta (AlI) pode ser definida corno uma área mais regional, onde os efeitos são 
induzidos pela existência do empreendimento e não como consequência de uma ação 
específica do mesmo, ressaltando-se que a criticidade e a magnitude das adversidades 
diminui à medida que se afasta da fonte, ou seja, da área de influência direta 
(FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE, 2009). A Área de Influência Indireta é compreendida 
pela Microregião de Rosário, formada pelo conjunto dos municípios de Bacabeira, Santa 
Rita e Rosário e à microrregião da aglomeração urbana de São Luís, onde está localizado o 
município de São Luís, atravessado pelo sistema de duto. Deve ser ressaltado que São 
Luis, dado às suas características de polo regional, foi selecionada como espaço de 
contextualização, cujos principais parâmetros econômicos e sociais serviram de base 
comparativa em relação aos demais municípios contemplados no estudo ambiental 
(FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE, 2009). De acordo com o Estudo de Análise Regional 
(EAR), a AID refere-se à área onde as interferências do empreendimento podem gerar 
alterações diretas nos componentes ambientais, seja durante a fase de construção ou 
operação. Desta forma, considera-se como área de influência direta a área de interferência 
física do projeto e seu entorno imediato (FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE, 2009). Para o 
meio antrópico a AID da Refinaria foi demarcada em 5 km em torno da área que ocupará a 
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refinaria, abrangendo parte dos municípios de Rosário, Bacabeira e Santa Rita. Para a 
dutovia foram considerados 400 metros de cada lado ao longo desta, abrangendo territórios 
dos municípios de Bacabeira e São Luis. No que diz respeito aos aspectos demográficos 
contemporâneos tem-se percebido uma mudança do sentindo migratório no país. A saída 
de pessoas do Norte e Nordeste para as atividades primárias, secundárias e terciárias no 
Centro-Oeste e Sudeste ainda ocorrem em grandes quantidades, mas nos últimos 10 anos, 
observa-se o reverso, com a implantação de grandes empreendimentos pela nação. O 
Estado do Maranhão, escolhido para receber grandes empreendimentos como a 
Hidrelétrica em Estreito – já concluída –, a Usina Siderúrgica, um Estaleiro Naval e um 
Porto em Bacabeira, atrai um grande contingente de trabalhadores, entre esses os naturais 
da região que estão preferindo retornar ao seu estado natal, ocasionados pelo aumento do 
custo de vida nos grandes centros, quanto pelas ofertas de empregos. “Pierre George fala 
de migração não só como deslocação humana, mas como irradiação geográfica de um dado 
sistema econômico e de uma dada estrutura social”. (DAMIANI, 1997, p. 40). Nos últimos 
cinco anos, um contingente de mais de quatro mil pessoas retornou ao município de 
Bacabeira. Destes, 447 pessoas passaram menos de um ano, enquanto apenas 27 estiveram 
cinco anos fora, constatando que, a grande maioria é “boia-fria”, trabalhadores 
responsáveis pela colheita nas lavouras no centro-oeste, sul e sudeste. Município 
predominante Rural, com 77,73% ou 11.601 pessoas, segundo o Censo 2010, mas com 
uma redução comparada ao Censo 2000 com 8.624 ou 82,01%, com os empreendimentos 
dos últimos anos, têm atraído tanto os nativos – que antes saíram para trabalhar fora – 
como o restante do Estado e do País, como demonstra o comparativo entre os 
levantamentos do IBGE nos anos de 1991, 2000 e 2010. 
 

Tabela 01 - População residente em Bacabeira, por local de nascimento 

Lugar de nascimento Ano 
1991 2000 2010 

Total - 10.516 14.925 
Acre - - 5 
Amazonas - 5 - 
Pará - 35 42 
Maranhão - 10.291 14.388 
Piauí - 104 208 
Ceará - 16 68 
Rio Grande do Norte - - 11 
Paraíba - 16 - 
Pernambuco - 15 12 
Alagoas - - 12 
Sergipe - - 5 
Bahia - 8 29 
Região Sudeste - 26 107 
Região Sul - - 4 
Região Centro-Oeste - - 19 
Distrito Federal - - 19 
Brasil sem especificação - - 16 
Total - 21.032 29.870 

Tabela 1 – População residente no Município de Bacabeira com nascimento em outro 
lugar. Fonte: IBGE. 
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E com a continuação das construções, a tendência é que essa população aumente, 
aquecendo assim todas as áreas do mercado, aumentando a renda e arrecadação do 
município. Outros aspectos demográficos que chamam bastante atenção é o da 
alfabetização, com 14.925 pessoas de acordo com o último Censo, encontra-se apenas 
16,6% de sua população analfabeta. Tendo um total de 5.223 pessoas ou 35% de sua 
população com algum tipo de atividade econômica, aumento de 51,6% em comparação ao 
Censo 2000, as atividades com maior crescimento foram Indústria extrativa (com 183,1%), 
Construção (com 258,9%), Comércio geral (268,7%), Alojamento e alimentação (109%), 
Atividades imobiliárias (464%) e Serviços domésticos (148,4%), os três últimos, sendo 
respostas às expectativas de implantação dos grandes empreendimentos. Percebe-se 
também o envelhecimento da população, no comparativo entre 2000 e 2010; a população 
entre 20 e 64 anos aumentou 74,04%, enquanto a de 0 a 19 anos teve apenas 14,23%, 
sendo somente 41,93% do total. Hodiernamente e com a finalização dessa etapa da 
pesquisa, verifica-se em Bacabeira uma desconfiança sobre a conclusão da construção da 
REPRE-I, ainda mais por Bacabeira/Rosário já terem passado por ocasiões – como a 
implantação da confecção de Rosário com parceria com os chineses na década de 90 – da 
qual hoje se encontram apenas instalações abandonadas e pessoas endividadas. Pelo 
histórico da região, a pressão política e as especulações das notícias aumentam ainda mais 
a incerteza da população, mas de acordo com a Petrobras, a atual crise financeira pela qual 
passa irá atrasar, mas não acabar com o projeto, por ser uma obra do PAC-2, do Governo 
Federal, e pelo investimento já aplicado no local. Espera-se com o decorrer do ano que as 
obras acelerem, animando novamente os habitantes e aquecendo a economia local, que 
hoje tem como combustível tais investimentos. 
 
Palavras-Chave: Aspectos Demográficos. Bacabeira – MA. Refinaria Premium. 
 
REFERÊNCIAS 
 
DAMIANI, A. L. População e geografia. São Paulo: Ed. Contexto, 2001. 
FUNDAÇÃO SOUSÂNDRADE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFMA. 
Universidade Federal do Maranhão. Refinaria Premium I - Bacabeira-MA: estudo de 
impacto ambiental - Relatório de impacto ambiental. São Luís – MA, agosto de 2009. v. 
IV. 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Sinopse do 
Censo demográfico 2010. Rio de Janeiro, 2010. 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. [Bacabeira-
MA]. Disponível em: <www.ibge.gov.br/cidades>. 
SANT’ANA JÚNIOR, Horácio Antunes de et al. A Resex de Tauá-Mirim, grandes 
projetos de desenvolvimento e a resistência socioambiental in ecos dos conflitos 
socioambientais: a RESEX de Tauá-Mirim. São Luís: EDUFMA, 2009. 
TRAVASSOS, V. V. C. Emancipação do município de Bacabeira. São Luís: UFMA, 
1998. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. Estudo de análise de risco. Recife: 
Centro de Estudos e Ensaios em Risco e Modelagem Ambiental, 2009. 
 
 
 
 
 
 



809 
 

CARACTERIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DO MÉTODO DRASTIC DAS 
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS DO PARQUE ESTADUAL DO BACANGA, SÃO LUIS 
– MA 
 
Orientada: Victor Mattos Martins – bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do Curso de Geografia Licenciatura – CECEN/UEMA 
 
Orientadora: Karina Suzana Feitosa Pinheiro 
Profa. MSc. do Departamento de Historia e Geografia – CECEN/UEMA 
 
A vulnerabilidade de um aqüífero significa sua maior ou menor suscetibilidade de ser 
afetado por uma carga poluidora (HIRATA et al,1988). São considerados aspectos 
fundamentais da vulnerabilidade: o tipo de aqüífero (livre a confinado), a profundidade do 
nível d'água e as características dos estratos acima da camada de interesse, em termos de 
grau de consolidação e litologia. Destaca-se, ainda, que a vulnerabilidade natural pode 
variar também de acordo com o tipo de poluente potencial (LEITÃO et. al, 2003). 
Portanto, o mais interessante para estudos de vulnerabilidade é estudar casos específicos de 
poluição o que se torna uma tarefa complicada dada a insuficiência de dados para 
mapeamentos específicos. Para atenuar este problema, geralmente opta-se pela adoção de 
métodos de avaliação mais simples e amplos, que possam ser aplicados de forma rápida, a 
menores custos e utilizando, sempre que possível, dados pré-existentes. Nesta perspectiva, 
através deste estudo objetivou-se avaliar a vulnerabilidade das águas subterrâneas do 
Parque Estadual do Bacanga - PEB através do Método Drastic (ALLER et al., 1987). 
Apoiado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, Aller et al., 
desenvolveu em 1987 o método DRASTIC. A principal finalidade deste método é estimar 
a vulnerabilidade intrínseca da água subterrânea. A metodologia DRASTIC, é um sistema 
paramétrico de avaliação que inclui sete características hidrogeológicas somadas de forma 
ponderada: D (profundidade do topo do aqüífero), R (recarga), A (material do aqüífero), S 
(Tipo de Solo), T (declividade), I (influência da zona vadosa) e C (condutividade 
hidráulica). O DRASTIC permite encontrar um valor numérico para cada ponto da área de 
trabalho de acordo com a Equação1: Índice DRASTIC = 
DpDc+RpRc+ApAc+SpSc+TpTc+IpIc+CpCc. Através da multiplicação entre os pesos dos 
índices intermediários (constantes) DRASTIC e as cargas individuais (variáveis) de cada 
parâmetro, de acordo com a Equação1, foram gerados valores que apresentam os pesos e as 
cargas mínimas, intermediárias e máximas, utilizadas para a obtenção do Índice Final 
DRASTIC. Estes valores resultarão na composição de uma escala de vulnerabilidade 
proposta por Melo J . H. R. e Kozersky, G. R. (2008). E de acordo com a escala de 
vulnerabilidade proposta e representada pela Figura 1, os valores limite de vulnerabilidade 
26 e 226 representam índices de vulnerabilidade incipiente e extrema, respectivamente. 
Entre este intervalo, valores de vulnerabilidade obtidos entre 26 e 71 são considerados 
baixos; entre 71 a126 a vulnerabilidade é média; entre 126 e 180 a vulnerabilidade é 
considerada alta; e, valores localizados entre 180 e 226 representam uma vulnerabilidade 
muito alta. 

Figura 1 – Escala de 
vulnerabilidade intrínseca com seus respectivos intervalos propostos para usuários do 
método DRASTIC, com base nas cargas variáveis determinadas por Aller et al. (1987). 

O Parque Estadual do Bacanga (PEB), Figura 2, tem hoje uma área de 2.634 hectares 
(MARANHÃO, 1980), abriga uma bateria de 14 poços tubulares, e os reservatórios do 
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Batatã e do Prata, que fornecem água doce potável para 20 bairros do centro histórico e 
entorno, desta forma, ver-se que o manancial subterrâneo existente na área do PEB é de 
grande importância para o abastecimento publico nesta área. 

Figura 2 – Localização do Parque Estadual do Bacanga, São Luis – MA (PEREIRA, 2006) 
 
Utilizou-se neste estudo, dados de 14 poços tubulares locados no PEB disponibilizados 
pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, assim como, dados 
de 25 poços presentes no entorno do PEB, inseridos na bacia hidrográfica do rio Bacanga, 
do banco de dados da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Estado – 
SEMA (2012), perfazendo um total de 39 poços. O uso do método apresentou três classes 
de vulnerabilidade para a área do Parque: baixo, médio e alta, Figura 3. 

 

578000 579000 580000 581000 582000 583000 584000

9710000

9711000

9712000

9713000

9714000

9715000

9716000

9717000

Escala Gráfica

Projeção: SAD 69
Coordenadas UTM

Parque Estadual do Bacanga: 2.634 ha

0 1000 2000 3000 4000

Localização dos Poços no PEB

Figura 3 – Mapa de Vulnerabilidade 
das águas subterrâneas do Parque 
Estadual do Bacanga. 



811 
 

O setor dentro do PEB com maior vulnerabilidade é a nordeste da área, onde os poços 
existentes sofrem maior pressão devido a ocupação urbano em seu entorno, além de 
apresentarem uma baixa profundidade e um Nível Estático (NE) mais próximo da 
superfície, colaborando, assim, com a susceptibilidade a contaminação. O uso do método 
foi satisfatório para analise da vulnerabilidade, e se comparado a outros métodos 
empregados nesta mesma área, como o método GOD (G-Ocorrência do lençol freático, O-
Litologia da zona vadosa e camadas confinantes, D-Profundidade do lençol freático) 
proposto por Foster e Hirata (1988) e empregado por Martins e Pinheiro (2013), em que a 
vulnerabilidade apresentou-se apenas baixa para o parque, o método DRASTIC, por possui 
mais variáveis de analise, mostrou-se mais eficiente em traduzir o comportamento natural 
do aqüífero presente área do parque a contaminação. Este método além de atender aos 
objetivos proposto neste estudo, apresenta-se como uma ferramenta de auxilio no processo 
de gerenciamento das águas na região.  
 

Palavras-chave: Vulnerabilidade, águas subterrâneas, parque estadual do bacanga.   
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ANÁLISE DA CONTRIBUIÇÃO DO CRÉDITO PRONAF, PARA OS 
ASSENTAMENTOS RURAIS NOS MUNICÍPIOS DE CANTANHEDE, 
ITAPECURU- MIRIM E PIRAPEMAS 
 

Orientada: Zuleide Teixeira PEREIRA- bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do curso de Geografia- CECEN/UEMA 
 
Orientador: José Sampaio de MATTOS JUNIOR 
Professor do departamento de História e Geografia- CECEN/UEMA 
 
No processo de industrialização da agricultura brasileira, as politicas públicas para o meio 
rural davam especial atenção para os setores voltados para o mercado internacional. 
Devido esta atenção especial dada aos setores mais capitalizados, os pequenos produtores 
rurais passavam por sérias dificuldades para se manter no campo e encontravam-se sem 
apoio institucional. Durante a década de noventa vários fatores contribuíram para que o 
segmento da agricultura familiar seja incluído na esfera de atuação das politicas públicas 
brasileira. A atuação da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura 
(CONTAG) e do Departamento Nacional de Trabalhadores Rurais da Central Única dos 
Trabalhadores (DNTR/CUT), os estudos que serão realizados em conjunto pelo 
FAO/INCRA (Food and Agricultural Organization/ Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária) que irá caracterizar com maior precisão o que seria agricultura familiar e 
“estabelecem um conjunto de diretrizes que deveriam nortear a formulação de políticas 
públicas adequadas às especificidades dos diferentes tipos de agricultores familiares” 
(CAZELLA; MATTEI; SCHNEIDER, 2004). Os estudos realizados pelo FAO/INCRA 
serviram como base para a elaboração do Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF), cuja institucionalização ocorreu através do Decreto 
Presidencial nº 1.946, datado de 28/07/1996, que tem como objetivo fortalecer atividades 
geradoras de renda das unidades familiares de produção, com linhas de financiamento rural 
adequadas à realidade do agricultor familiar. No presente estudo objetivou-se analisar a 
contribuição do PRONAF para os beneficiários da reforma agrária nos assentamentos 
rurais dos municípios de Cantanhede, Itapecuru- Mirim e Pirapemas, que fazem parte do 
território Vale do Itapecuru, identificar como os assentamentos rurais destes municípios se 
beneficiam da proposta produtiva proposta pelo PRONAF e observar as mudanças que 
foram feitas nestes assentamentos após a implementação das propostas produtivas do 
programa. A pesquisa consistiu em no primeiro momento, em fundamentação teórica 
conceitual a partir de levantamento bibliográfico acerca da questão agrária no Brasil, 
criação de assentamentos rurais no Brasil, reforma agrária, conceitos de território e sobre o 
PRONAF, foram feitas visitas ao INCRA, na tentativa de coleta de informações a cerca do 
PRONAF, foram levantadas informações sobre o número de famílias assentadas e os 
números de assentamentos criados na região do Vale do Itapecuru, também foram feitos 
contatos com a entidade PLANEJA e COOSPAT que prestam assessoria técnica aos 
assentamentos que obtiveram crédito PRONAF no território Vale do Itapecuru, um dos 
principais instrumentos utilizados na pesquisa foi um questionário dirigido a beneficiários 
(as) do programa. O questionário foi aplicado nas comunidades de Matões e Forquilha, que 
fazem parte do P.A Mata Fome e localizam-se no município de Pirapemas, no P.A 
Conceição Rosa localizado no município de Itapecuru-Mirim. O projeto de financiamento 
foi elaborado em duas etapas, a primeira aconteceu no ano de 2009 e a comunidade de 
Matões foi a primeira a ter acesso ao crédito, 19 famílias fizeram parte deste primeiro 
grupo que acessou o crédito, no valor de R$ 379.125,05. A segunda deu-se no ano de 2010 
na comunidade de Forquilha, 12 famílias tiveram acesso ao crédito, no valor de R$ 
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239.447,49. Os recursos do projeto implementado totalizaram R$ 618.572,45 beneficiando 
32 assentados. De acordo com o projeto que foi pensado para a comunidade de Forquilha e 
Matões, as atividades beneficiadas seriam a bovinocultura, lavoura sistema agroflorestal. A 
partir do questionário que foi aplicado no P.A Mata Fome pôde-se perceber que todas as 
famílias que acessaram o crédito PRONAF pertencem ao Grupo A, fazem parte deste 
grupo: Agricultores familiares assentados pelo Programa Nacional de Reforma Agrária, 
público-alvo do Programa Nacional de Crédito Fundiário e os reassentados em função da 
construção de barragens. O questionário também procurou saber como os agricultores 
ficaram sabendo sobre o PRONAF, de acordo com a resposta de todos os beneficiários, os 
mesmos ficaram sabendo do programa através da cooperativa PLANEJA, a modalidades 
de Crédito de Custeio foi à única acessada pelas famílias, que se destina aos 
financiamentos das atividades agropecuárias e não agropecuárias e de beneficiamento ou 
industrialização de produtos, manutenção do beneficiário e de sua família, aquisição de 
animais destinados à produção necessária à subsistência. As famílias utilizaram o crédito 
recebido para a compra de insumos e pagamentos de serviço. Outro aspecto considerado, 
diz respeito à dificuldade, ou não, de pagar o crédito a que tiveram acesso. De acordo com 
a TABELA 1, 65,62% das famílias encontram dificuldade para quitar sua dívida, enquanto 
34,37% disseram não ter encontrado a mesma dificuldade, entre os que disseram apresentar 
dificuldade para realizar o pagamento os fatores listados são: a baixa produtividade, os 
custos da produção e a falta de assistência técnica. Sobre a assistência técnica a maioria 
dos beneficiários (68,75%) confirmou que não está recebendo a prestação desse serviço e 
31,25% que corresponde a 10 (dez) entrevistados responderam o contrário (TABELA 2). 
Os beneficiários que afirmam não ter respondido a assistência técnica, justificam ter sido 
este o motivo da morte dos animais, que adquiriram após o recebimento do crédito, pois 
segundo os mesmos eles não possuíam os conhecimentos necessários para trabalhar com os 
animais que foram adquiridos e logo, não foi possível evitar a morte dos animais. Para eles, 
a assistência técnica não cumpriu seu papel. Mesmo diante da situação de perdas de 
animais e dificuldades para pagar o crédito, 56,25% disseram que sua produção aumentou 
após a implementação do PRONAF, enquanto que 43,75% afirmam que ela permaneceu a 
mesma TABELA 3. Quando indagados de que forma se deu esse aumento, os beneficiários 
respondiam que antes do acesso ao crédito possuíam a terra já conquistada e poucos meios 
de produção, o número de benfeitorias no estabelecimento era menor e não possuíam 
recursos financeiros. Sobre a origem da renda a TABELA 4, indica que 81,25% 
responderam que recebem algum tipo de benefício do Governo Federal, principalmente do 
Programa Bolsa Família, a aposentadoria ou outras formas de renda, pensão e auxílio 
doença atingem 43,75% dos beneficiários. A análise do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) possibilitou inferir algumas 
considerações com os resultados da pesquisa. O programa enquanto politica pública, não 
pode ter sua importância excluída, tendo em vista de até os anos 90 os agricultores 
familiares não possuíam atenção especial, por meio do poder público de programas que 
fossem específicos para esta categoria social. Contudo, o programa ainda carece de 
algumas mudanças a fim, de que o mesmo possa se converter em um programa que faça 
jus ao seu objetivo que é gerar renda as unidades familiares. Mesmo que não se possa 
concluir que o PRONAF, atingiu os resultados que propõe o programa no que tange ao 
fortalecimento de atividades geradoras de renda nas unidades familiares, observou-se 
certas melhorias nas terras dos beneficiários do programa. Um dos maiores obstáculos e 
que pode ser apresentados, diz respeito à falta de capacitação dos beneficiários do 
programa. Cursos de capacitação devem ser oferecidos para os agricultores familiares que 
tem ou terão acesso ao crédito, visando à conscientização de todo o processo de 
recebimento do benefício, formas de aperfeiçoar o crédito recebido, como utilizá-lo de 
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forma, que ele fortaleça a produção nas unidades familiares. Um dos principais motivos 
que limitou a pesquisa, diz respeito à frustação vivida pelos beneficiários pela perda dos 
animais adquiridos. A assistência técnica deve ser realizada de forma constante, a fim de 
evitar que problemas e frustações como a morte de vários animais tornem a se repetir. 
Sobre o comportamento da renda, o programa ainda não consegue garantir que todos os 
beneficiários sobrevivam, somente, com a renda proveniente da produção agropecuária, 
tendo em vista que a maior fonte de renda é proveniente de programas de ajuda 
governamental. Por fim, conclui-se que a contribuição do projeto pensado pelo PRONAF 
nos assentamentos que tiveram acesso ao mesmo no município de Pirapemas, ainda não foi 
alcançado, tendo em vista a falta de articulação entre as cooperativas que são responsáveis 
por capacitar e prestar assistência técnica e os beneficiários do programa. Ainda inexiste a 
integração necessária para alcançar o desenvolvimento local. 

  Tabela 1: Pagamento do Crédito/ ORG: PEREIRA, Z.T 

Tabela 2: Assistência técnica após o financiamento/ ORG: PEREIRA, Z.T 

Tabela 3: Comportamento da produção após o PRONAF/ ORG: PEREIRA, Z.T. 
Tabela 4: Origem da renda do beneficiário/ ORG: PEREIRA, Z.T 

 
Palavras-chave: PRONAF; Agricultura Familiar; Assentamento Rural.  
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Teve dificuldade para pagar o crédito Total % 
Sim 21 65,62 
Não 11 34,37 

Total 32 100 

Assistência Técnica Total % 

Sim 10 31,25 
Não 22 68,75 

Total 32 100 
Após receber o financiamento a sua produção Total % 
Aumentou 18 56,25 
Permaneceu Igual 14 43,75 

Total 32 100 

Origem % 
Programas Governamentais 81,25 
Aposentadoria 25 
Outros 18,75 
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CRISTIANISMO VERSUS PAGANISMO EM A VIAGEM DE 
SÃO BRANDÃO 
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Orientadora: Adriana Maria de Souza Zierer 
Profª. Drª. do Departamento de História e Geografia da UEMA 

 
As viagens imaginárias possuíam grande circulação em Portugal no século XIV, 
principalmente a Viagem de São Brandão, neste período de transição percebemos na 
literatura aspectos simbólicos que revelam o imaginário que irá possibilitar a realização das 
práticas marítimas e do processo das Grandes Navegações.Neste projeto analisamos dois 
principais aspectos nas fontes trabalhadas: as representações femininas através do Conto de 
Amaro e a busca pelo paraíso terreal através do mar que é a temática comum as três fontes 
trabalhadas nessa pesquisa.Enfatizamos que a fonte primária principal é a Viagem de São 
Brandão, que narra as aventuras em busca do paraíso terrestre durante 7 anos realizada 
pelo santo de origem céltico-irlandesa Brandão.As fontes também demonstram o 
embricamento da cultura pagã e da cultura erudita cristã, que estão presentes nas três 
fontes trabalhadas através de práticas e elementos não cristãos. Ao comparar e analisar as 
fontes podemos compreender as mudanças e os anseios dos homens e das mulheres em um 
período de mudanças e contradições. Percebemos a Errância/Peregrinação, como refúgio 
das delícias mundanas, em busca da purificação para acesso à glória suprema, a 
diversidade e estruturação temporal diferenciada e a representação feminina no Conto de 
Amaro: a mulher é responsável pela ligação de Amaro entre o plano humano e o divino, 
são elementos analisados durante a pesquisa. A colonização do Brasil fez parte de um 
processo global, que envolveu vários aspectos da vida do homem medieval no século XIV 
em Portugal, a busca por uma terra com riquezas através do mar alimentou o imaginário 
desses homens como podemos perceber através da literatura analisada.Compreender os 
aspectos simbólicos presentes nos textos analisados nos possibilita uma análise abrangente 
desse capítulo da História que tanto nos interessa, pois é a partir das ações práticas desses 
homens, que até então estavam somente no imaginário, que podemos perceber os aspectos 
simbólicos das Grandes Navegações. É importante que A Viagem de São Brandão, 
narrativa sobre a errância de um monge, que junto com os seus companheiros consegue, 
após um percurso iniciativo de sete anos por várias ilhas, chegar ao paraíso terreal ou até 
mesmo a valorização do feminino no Conto de Amaro, pois a mulher na narrativa é 
fundamental para que o santo consiga chegar ao seu destino, isto é, o paraíso terrestre. 
Esses aspectos simbólicos nos permitem compreender e analisar o século XIV, como um 
período de transição na sociedade portuguesa, tal período irá como já dissemos, influenciar 
na composição e formação do Brasil, uma vez que os nossos colonizadores trouxeram suas 
crenças, religiosidade, seus mitos e lendas que se mesclaram com a cultura dos indígenas e 
africanos e auxiliaram a formar a nossa identidade hoje em dia. O nosso objetivo principal 
é comparar os elementos culturais do cristianismo e do paganismo presentes em A Viagem 
de São Brandão e no Conto do Amaro através do simbolismo. A metodologia foi centrada 
nas discussões sobre a temática do paraíso terrestre em Portugal no século XIV, em 
reuniões do grupo de estudo de História Antiga e Medieval, o Mnemosyne, analisamos os 
verbetes peregrinação e símbolo presentes no Dicionário Temático do Ocidente Medieval, 
e também textos de Le Goff, analisando o conceito de maravilhoso e de cultura folclórica. 
A fonte primária Navegação de São Brandão. Utilizamos como referencial os estudos 
realizados pelo Projeto Hagiografia e História: um estudo comparativo desenvolvido no 
âmbito do PEM-UFRJ, assim como textos que analisam a literatura visionária para melhor 
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compreensão das fontes trabalhadas. Também apresentamos trabalhos em eventos 
científicos.A hagiografia de Brandão, santo que viveu entre os séculos V-VI, possui 
elementos representativos de tradições presentes em todo o espaço cultural europeu. 
Brandão é uma personalidade monástica irlandesa, cujo nome teria sido Brennan mac Hua 
Alta, conhecido por Brandão de Clonfert, o seu nascimento é rodeado pelo maravilhoso, 
ocorreu talvez no último quartel do século V. Este teve uma educação voltada para a vida 
cristã, a monja Ita e o bispo Eco foram responsáveis pela sua educação o que o possibilitou 
a familiarização com os ideais monásticos.Era comum que os monges irlandeses seguindo 
a vontade divina entrassem em um navio, seguindo a corrente das águas e o impulso das 
correntes de ar sem destino, entregando-se assim à vontade de Deus. Não podemos 
considerar esta prática como uma simples aventura, mas esta voltada a um forte papel 
missionário, visando à conversão de populações não-cristãs. É inegável que o texto 
demonstra relação direta com as narrativas irlandesas, como os immrama (contos de 
origem irlandesa que possuem como foco principal a viagem de um herói) e os echtrai 
(que busca um outro mundo menos acessível, a meta final é o além). Esses dois gêneros 
citados são narrativas tradicionais irlandesas. Possivelmente a redação do texto é do século 
IX, quando se há indícios do alargamento do culto a São Brandão. O texto tem claramente 
influência da produção hagiográfica continental. O texto que relata a peregrinação de São 
Brandão não possui gênese, autoria e data definida. A partir das evidências encontradas no 
texto deduz-se que ele é um texto presente na cultura irlandesa, e que foi transcrito para o 
continente a partir do século IX, provavelmente por algum religioso remanescente da 
Irlanda. Porém, apesar das contradições temos que considerar que a narrativa é originária 
da Irlanda, mas quando chega ao continente sofre adaptações por influência das 
hagiografias produzidas. Essa influência das hagiografias continentais se concentrou 
principalmente na linguagem, mas não no modelo de narrativa, o que permitiu a 
permanência de elementos pagãos originários da cultura céltica. A NB não valoriza a figura 
de São Brandão, e nem sua origem, mas sim a busca pelo paraíso terrestre. Toda a 
narrativa fica concentrada nas aventuras da viagem (immrama), e no objetivo final que é 
atingir o paraíso terrestre. O texto de Benedeit está escrito em vernáculo, sua versão da NB, 
a versão em latim deste texto encontrada no mosteiro de Alcobaça, pode aparentar 
fidelidade ao texto, mas o literalismo utilizado para a conversão do romance de Benedeit 
ocasionam omissões. A versão do testemunho alcobacense nos faz perceber que é de 
autoria de alguém já distante de Benedeit. A diversidade e a riqueza caracterizam a viagem 
de Brandão, que possui um número superior de ilhas, comparado ao percurso de Amaro 
que somente passa por sete ilhas. Quanto aos protagonistas de cada narrativa, Brandão em 
sua peregrinação traça um trajeto que lhe permite a modelação, através da relação que 
estabelece com o grupo que o acompanha e pelas funções orientadas que exerce, pelo 
caráter mediador e pelas interpretações que faz das situações. Amaro não é um monge, por 
isso, sua relação estabelecida com o grupo que o acompanha é diferenciada, não sendo 
caracterizada como a vida monástica. Quanto ao rumo, Amaro viaja pelo oriente, e 
Brandão segue para o ocidente. Mas, a principal oposição entre as narrativas são suas 
estruturas, na Nauigatio os acontecimentos são lineares, dominados pelo ritmo temporal 
circular próprio do calendário litúrgico. Já no Conto a circularidade decorre da repetição 
dos temas que são distribuídos de forma homogênea por casa uma das sequências 
estruturadoras do percurso de Amaro.As três narrativas nos possibilitaram a análise da 
busca do paraíso terreal através do aspecto simbólico presente na literatura produzida pelos 
homens medievais  que expressam os sentimentos e anseios da sociedade portuguesa no 
século XIV em busca do desconhecido, que apesar de causar temor não impede que esses 
homens coloquem em prática os seus anseios. 
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A SALVAÇÃO SEGUNDO A OBRA DOUTRINA PARA CRIANÇAS E FÉLIX, O 
LIVRO DAS MARAVILHAS, DE RAMON LLULL 

 
Orientandoa: Natasha Nickolly Alhadef Sampaio Mateus – bolsista PIBIC/UEMA 
Discente do Curso de História Licenciatura – CECEN/UEMA 
 
Orientadora: Adriana Maria de Souza Zierer 
Profª. Drª. do Departamento de História e Geografia da UEMA 
 
A Idade Média foi marcada por um forte pensamento religioso onde muitas vezes o 
sagrado se confundia com as coisas terrenas. O homem medieval tinha como referência 
principal o sagrado, ou seja, uma visão hierofânica de mundo. A manifestação de Deus 
estava sempre aberta uma vez que era possível passar de um mundo terreno para o Além. 
Os cristãos tinham sua fé voltada incansavelmente para salvação da alma, e queriam se 
livrar do medo das coisas que poderiam contemplar depois da morte, por isso eles viviam 
em um constante combate lutando contra os prazeres carnais. Era com isso que o 
imaginário daquela sociedade se afligia, pelo medo de não conseguir a tão desejada 
salvação, já que tinha um lugar determinado para cada um diante da sua conduta aqui na 
terra, os bons iriam para Paraíso, os maus para o Inferno. Os espaços do Além podem ser 
atestados nas escrituras “Nos três evangelhos ditos ‘sinóticos’, a versão de Mateus (25, 31-
46) diz que depois do Juízo Final, no fim do mundo Cristo fará os bons (os ‘justos’) 
sentarem-se a sua direita e os maus à esquerda [...]” (LE GOFF, 2002, p. 23). A própria 
Escritura define embora de forma insuficiente a ideia de um lugar bom e outro ruim. Este 
último seria para aqueles que foram infiéis, incrédulos e se voltaram contra a vontade 
divina e sofreriam o castigo eterno, aquele para os que buscaram cumprir a verdade e no 
final se encontrariam com o Pai eternamente. Mas apesar desses relatos bíblicos eles são 
bastante insuficientes para conhecer verdadeiramente o Paraíso e o Inferno, sendo possível 
saber apenas algumas de suas características. Por isso era muito comum os relatos de 
viagens ao Além que “[...] apresentam-se sob a forma de ‘visões’ as quais beneficiavam 
sobretudo os monges uma vez que o mosteiro era considerado um lugar intermediário entre 
a terra e o Além, entre a terra e o Paraíso” (LE GOFF, 2002, p. 27). Com isso queremos 
chamar atenção para a importância das literaturas, ou seja, o valor imprescindível de 
estudá-las sendo fontes importantes para compreensão do pensamento medieval. O filósofo 
Catalão Ramon Llull contribuiu nos assuntos sobre a salvação da alma; procurou expandir 
o pensamento cristão através de suas obras, que muito abordam esse tema. Esta pesquisa 
centrou-se nas obras Félix, O livro das Maravilhas que tem como objetivo principal 
mostrar a importância de amar e servir a Deus para alcançar a salvação. Na obra Doutrina 
para Crianças escrita para seu filho Domingos, Ramon Llull apresenta os principais 
elementos para ter uma boa educação e assim alcançar a salvação. Como objetivo geral da 
pesquisa, buscamos analisar a Salvação cristã nas obras de Ramon Llull, assim como 
apontar a conversão de Ramon Llull através de uma visão de Cristo crucificado, contada na 
sua autobiografia a Vida Coetânea. E mais especificamente trataremos aspectos do Além, e 
mostraremos a visão de Ramon Llull sobre Paraíso e Inferno, já que suas obras são como 
uma espécie de manual para a salvação, apontando os elementos que conduziriam à 
salvação segundo a obra Félix, o Livro das Maravilhas, relacionando educação e salvação 
cristã na obra Doutrina para Crianças, assim como caracterizar os Espaços do Além 
Medieval nas obras lulianas e os mecanismos para obtenção da salvação. A metodologia 
utilizada na investigação partiu de leituras realizadas de verbetes sobre o Além, 
Deus,Anjos e o Diabo no Dicionário Temático do Ocidente Medieval, coordenado por 
Jacques Le Goff. Como fontes primárias de estudo fizemos análises nas obras, Vida 
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Coetânea, Félix o Livro das Maravilhas e Doutrina para crianças, estando as mesmas 
disponíveis para consulta no site do professor Ricardo da Costa, assim como pesquiamos 
artigos sobre Ramon Llull que nos ajudam a compreender melhor seus pensamentos. Como 
resultados finais,  podemos dizer que a salvação na Idade Média foi um tema marcante e 
caracterizado pelos mistérios do Além, pois a sociedade vivia em constante guerra para 
vencer as tentações terrenas, e se livrar das danações do Inferno. Acreditava-se então numa 
luta constante entre Deus e o Diabo, havia o temor do Inferno e ao mesmo tempo um 
desejo de alcançar a glória do Paraíso. Ramon Llull viveu na Idade Média como muitos 
outros homens que se encontravam distantes dos padrões cristãos, que estavam em 
envolvidos nas chamadas “práticas mundanas”, mas depois de uma experiência divina ele 
se entregou totalmente à vida cristã e pode ser considerado um importante pensador nos 
assuntos relacionados à salvação da alma. O protagonista da obra, Félix, personagem esse 
que Llull criou com base em lendas célticas e bretãs, recebe um convite de seu pai, que 
fosse maravilhar-se pelo mundo e olhasse o quanto os homens cessaram de amar a Deus. 
Começa a obra abordando os primeiros passos da viagem de Félix pelo mundo para se 
maravilhar o porquê dos homens cessarem de amar a Deus, onde o mesmo encontrará toda 
espécie de espectro social, de situações que porão em dúvidas e questionamentos, no qual 
tudo contribuiu para sua importante missão. O homem deveria buscar todos os elementos 
da fé cristã e que dela fazem parte, seja o batismo que é um elemento importante para 
renascimento do homem e assim começar uma nova vida cristã, dessa forma o batismo é 
uma regeneração, um renascimento pelo qual o fiel se desfaz do pecado e do antigo homem 
que estava nele para ser uma vez purificado. Através das diversas explicações que 
constroem a viagem de Félix, o autor explica que não se pode duvidar da Santa Trindade, 
já que sem crer nisso, o homem estaria em estado de danação (LÚLIO, 2009. p. 51), ou 
seja, após a morte iria para o inferno que era um lugar temível “O Inferno é caracterizado 
por um fogo sempre renascente que queima ininterruptamente os danados, emitindo apenas 
fumaça enegrecida e iluminando com vermelhões horríveis um mundo de trevas, de gritos, 
de ruídos apavorantes, de fedor” (LE GOFF, 2002, p. 28).Ramon Llull dedica uma parte do 
livro para tratar da existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo: “[...] baseado em uma 
filosofia de conversão enforcada para a ação e a observação da realidade concreta, e com o 
objetivo último de provar racionalmente a existência da Santíssima Trindade aos infiéis” 
(COSTA, 2006, p. 114). Em (Mateus 28,19) também é possível compreender quando Jesus 
manda que seus discípulos batizem todas as nações em nome do Pai, do filho, e do Espírito 
Santo. (SCHMITT, 2009). Deseja que todos compreendam que através do filho, Jesus 
Cristo que ressuscitou, no Juízo final julgará cada um de acordo com suas obras. “O Juízo 
Final- anunciado pelo Evangelho de Mateus e pelo Apocalipse, tido por São Paulo como 
um elemento de fé fundamental (Heb 6,1-2) e integrado em todas as versões de credo - 
traça a perspectiva, no final dos tempos, da segunda vinda de Cristo, que separa os bodes e 
as ovelhas, enviando os maus para o fogo eterno da danação e convidando os justos a se 
elevarem até o reino dos céus (Mat 25) (BASCHET, 2006, p. 387). A obra Doutrina para 
crianças (1287-1288) dedicada ao seu filho domingos, onde o autor tenta de forma bastante 
clara ensinar, ou seja, doutrinar o seu filho na fé cristã, isso não dizer que seja exclusiva 
para o seu filho, já que Ramon Llull também motivou os outros pais a ensinarem os seus 
filhos dando uma boa educação dessa forma ele declara que “[...] que o homem mostre ao 
seu filho a forma de cogitar a glória do Paraíso e as penas infernais [...], pois através de tais 
cogitações, a criança se acostumar a amar e temer a Deus, conforme os bons 
ensinamentos” (LLULL, 2010, p. 7). Como um bom pai Llull ensina seu filho, mostrando a 
brevidade da vida e a importância de aprender desde a infância os princípios cristãos. 
(LÚLIO, 2010, p. 03). Dessa forma Le Goff afirma que “[...] em nenhum outro tempo 
histórico houve um ‘ modelo humano’ tão bem definido como na Idade Média. Para ele, 
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este modelo era o homem cristão, logo, era natural que a educação empreendida tivesse 
como intuito a formação de um homem pautado na fé cristã e seguidor dos preceitos da 
Igreja Católica” (LE GOFF apud COSTA, 2007, p. 13). A educação estava ligada a 
religião, aprender significaria utilizar tudo para uma elevação espiritual segundo a visão de 
Ramon Llull, assim na obra fica bastante nítido essa preocupação “[...] em uma ética moral 
religiosa, onde a busca pelo conhecimento passa por sucessivos degraus. Em suma educar 
é o ato de elevação espiritual”. (COSTA, 2003, p. 07). A utilização das artes liberais 
significaria, como Santo Agostinho declarou, uma orientação para cada indivíduo. Ramon 
Llull adota esses saberes ensinando seu filho a também utilizar os mesmos. Llull afirma ao 
seu filho que o uso da gramática seria importante para que ele aprendesse a escrever 
retamente e também passasse a conhecer outras ciências, a Lógica seria a ciência que 
exalta o entendimento humano demonstrando as coisas falsas e verdadeiras, ou seja, o 
entendimento seria o responsável para mostrar ao homem reconhecer tanto o bem como o 
mal, e alcançar a verdade de Deus, a retórica era importante para que aprendesse a falar 
bem, sobretudo, nos discursos sendo agradáveis aos ouvintes. Para Llull “O caráter 
interdisciplinar é exposto, os saberes têm dependências entre si, e um serviria de auxílio 
para compreensão da outra, o trivium representa para o filósofo uma unidade” (GOMES, 
2007, p. 31). Essas três primeiras artes são consideradas por Llull, como sendo de extrema 
importância para que os cristãos estejam preparados tanto para si quanto para alcançar o 
público de infiéis, eram as três disciplinas básicas.Por fim, Como um homem do seu tempo 
enfatizou detalhes do mundo espiritual e do mundo material, tentando mostrar para o 
homem a brevidade da vida, ou seja, não valeria a pena perder tanto tempo se não fosse 
para o serviço de Jesus Cristo, por isso ele enfatizou que os primeiros anos da sua vida 
foram desperdiçados, foi quando através das visões que ele teve do Cristo ressuscitado que 
passou a entendeu seu propósito na terra, caminhou em direção a isso, pregar e anunciar o 
evangelho para que as pessoas fossem eternamente salvas. Dessa forma suas obras refletem 
seus principais pensamento sobre como alcançar a salvação da alma e desfrutar do Paraíso 
eterno.  
 
Palavras-Chave: Ramon Llull. Salvação. Educação.  
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DEPUTADOS MARANHENSES NAS CORTES PORTUGUESAS (1821-1822) 
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Acadêmico do Curso de História Licenciatura - CECEN/UEMA 
 
Orientador: Marcelo Cheche GALVES 
Prof. Dr. do Departamento de História e Geografia – CECEN/UEMA 
 
A atuação dos deputados maranhenses nas Cortes Portuguesas permanece esquecida em 
nosso debate historiográfico. Muito já foi produzido sobre o processo de emancipação 
política do Brasil, incluindo o Maranhão, contudo, pouca importância foi dada a atuação 
dos parlamentares da província do Maranhão frente às Cortes Portuguesas. No presente 
estudo, objetivou-se analisar a atuação dos deputados maranhenses nas Cortes portuguesas 
a partir de seus posicionamentos nas sessões; defesas de pontos de vista e articulações com 
os grupos políticos existentes nas Cortes / província; analisando também as comissões que 
cada um integrava e as contribuições de cada comissão. Inicialmente, tomamos contato 
com um conjunto de referenciais teóricos sobre o movimento constitucional do Porto 
(1820) e sua articulação com a escrita da história das províncias brasileiras. Nesta 
perspectiva, tomamos como aportes teóricos uma renovada historiografia sobre os 
primeiros decênios dos oitocentos. Analisamos ainda as 314 edições dos Diários das 
Cortes Geraes e Extraordinárias da Nação Portugueza, referentes ao período de 24 de 
janeiro de 1821 e 4 de novembro de 1822. Os Diários trazem as atas de todas as sessões 
parlamentares da primeira legislatura das Cortes, e a coleção completa está disponível em 
http://debates.parlamento.pt. No mesmo site, por intermédio de instrumentos de 
localização, já foi possível identificar mais de 400 referências à província do Maranhão. 
No que diz respeito aos deputados, lançamos no guia de busca, o nome dos parlamentares, 
e obtivemos dados mais detalhados de cada um: para Belford ou Belfort, encontramos 141 
referências; para Beckman ou Bekman, 46. Digitamos os últimos sobrenomes de cada 
deputado, levando em conta as terminações, por exemplo, o nome do deputado Belford, era 
Joaquim Antonio Vieira Belford, mas também achamos o nome do parlamentar com a 
terminação Belfort, ambos sendo a mesma pessoa; no caso do deputado João José 
Beckman e Caldas acontece o mesmo, o último sobrenome aparece  escrito com a letra 
“k”. Dentro desta busca, também levamos em conta a possibilidade dos sobrenomes serem 
de outros parlamentares, por isso foi de vital importância a leitura do Dicionário do 
Vintismo e primeiro Cartismo (CASTRO, 2002), a partir desta leitura analisamos de forma 
cuidadosa as nomenclaturas em questão. Feitas essas observações, podemos afirmar que as 
Cortes Gerais tiveram importância muito maior do que um “antecedente” da Independência 
do Brasil, e que a atuação dos deputados foi abrangente e constituiu-se a partir do debate 
de projetos, por vezes polêmicos.  Em um dos primeiros pronunciamentos do deputado 
Belford, vem a toma um tema delicado: a discrepância entre o número de deputados de 
Portugal nas Cortes, e o número dos deputados do ultramar. Nas palavras de Márcia 
Regina Berbel (1999, p. 17), “ quarenta deputados eleitos nas diversas regiões da América 
portuguesa reuniram-se com outros cem eleitos em Portugal, para discutir a organização do 
estado luso brasileiro”. O deputado inicia seu discurso apontado que se houver qualquer lei 
que em Congresso fosse exposta e não trouxesse benefícios ao ultramar, os cidadãos 
consentiriam que, tal decisão foi fruto do número de representantes do ultramar ser inferior 
aos de Portugal. Porém, antes de o deputado Belford assumir suas funções, seu diploma foi 
submetido a uma análise, tendo em vista que dentro dos artigos de Convocação das Cortes 
Gerais, estava vetada a participação de qualquer funcionário publico. Na sessão do dia 6 de 

http://debates.parlamento.pt/catalog.aspx?cid=mc.c1821
http://debates.parlamento.pt/
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novembro se põe em discussão a diplomação do deputado Belford, o deputado Felgueiras, 
faz um discurso apontando que se o deputado estava presente no Soberano Congresso foi 
por consentimento da província que o enviara; assim, deveria se diplomar o mesmo por já 
estar presente nas Cortes, e por não ter tido culpa em sua eleição. Em 8 de novembro, , o 
deputado presta juramento as Cortes Gerais da Nação Portuguesa. Dentro das Cortes, além 
do posicionamento já citado sobre o número de deputados portugueses ser maior que os do 
ultramar, o deputado Belford também faz uma solicitação pedindo o envio de novos 
desembargadores, para a relação na província do Maranhão. Para tanto, alega que são 
muitos os trabalhos e que o contingente é insuficiente para dar cabo das atividades. O 
deputado Belford também defende em sessão a solicitação, feita pelo presidente interino da 
província, em que o mesmo pede o envio de tropas para a manutenção da ordem na 
província. Sobre assuntos mais gerais e importantes para o futuro do reino, integra 7 
comissões, dentre elas a de deputação permanente, que se encarregaria de levar a 
constituição ao rei, além das Comissão do Negócios especiais do Brasil, e a comissão de 
justiça Civil, que o próprio Belford lidera. José Beckman e Caldas, o segundo 
representante da província, apresenta-se as Cortes em 8 de novembro de 1821, na ocasião 
tem seu diploma de suplente votado e assume suas funções como parlamentar. A primeira 
posição que assume nas Cortes Gerais é um pedido no qual solicita que se construa na 
província um colégio para instrução de moças, sob a alegação de que as moças da 
sociedade carecem de instrução: com a construção do colégio, os frades e cônegos, se 
encarregariam da instrução e dos cuidados com as moças. Analisando as atuações dos 
parlamentares, notamos um distanciamento entre ambos, Dentro das sessões, percebe-se 
que ambos não defendem as ideias levantadas pelo outro, um fato curioso, tendo em vista 
que os demais deputados das outras províncias quase sempre defendiam os interesses de 
sua bancada. Assim, embora diversas em interesse e abrangência, podemos concluir que a 
atuação dos parlamentares da província do Maranhão não se resume, nem se explica, por 
serem “contra” ou “a favor” da Independência, e abre caminho para uma série de 
desdobramentos de pesquisa, sobre a história parlamentar das Cortes e a da 
representatividade de seus deputados em suas províncias de origem.  
 
Palavras – chave: Cortes Gerais. Maranhão. Deputados. 
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O TESTAMENTO DE SALOMÃO: JUDAÍSMO, MAGIA E POLÍTICA NA 
JUDEIA ROMANA NOS SÉCULOS I E II d.C 
 
Orientanda: Ingrid Luane Campêlo de Oliveira - bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmico do curso de História Licenciatura – CECEN/UEMA 
 
Orientadora: Ana Lívia Bomfim Vieira  
Profª Drª  do Departamento de História e Geografia – CECEN/UEMA 
 
Este projeto visa analisar e compreender o mundo judaico em meio às suas convergências 
significativas neste caldeirão cultural do Mediterrâneo, em vista os seus contatos culturais 
com outros povos dominadores, os quais exerciam suas políticas de dominação através de 
trocas comerciais, expansões territoriais e formatos políticos de governos imperialistas, 
especificados no plano hegemônico da cultura greco-romana. Temos como foco principal 
neste cenário, analisarmos a Judéia Romana e ou Palestina judaica, durante os séculos I e II 
e.c., e a (re) significação de uma das maiores figuras históricas e literárias da tradição 
judaica, o rei Salomão. Neste estudo, nos propomos apresentarmos uma sociedade judaica 
que não se estruturava em si mesmo. Este espaço e tempo histórico devem ser, por sua vez, 
serem lidos sob uma perspectiva ampliada, de forma a compreender que sua estrutura 
social, política e cultural - desde o período ptolomaico, passando pelos selêucidas, até a 
chegada do império romano- não se constituiu como uma sociedade simplificada, mas 
parte de um processo dinâmico que abrangia três esferas sociais: cultural, econômica e 
política. O olhar dado a este projeto helenizante, dar um novo caráter para este estudo no 
sentido que visualizamos a amplitude desse “programa sistemático de maior exploração 
econômica e de uma política geral de imperialismo cultural que ameaçou o modo de vida 
tradicional dos judeus” (Hosley, Hanson, p.28, 1995. Desde a revolta macabaica (167 
a.e.c) a presença maciça dos reinos ptolomaicos e selêucidas contribuíram para a difusão 
da cultura helênica, tais como o estabelecimento de cidades com formatos helenísticos que 
confluíam-se com o conjunto de convicções e costumes que compunham o que seria “ser 
judeu”  desde este momento, até o período proposto a ser analisado neste trabalho. Embora 
a questão de identidade judaica seja sumariamente fundamental nesse estudo, o que 
propomos aqui não se volta inteiramente à esta ponto. A problematização desta, torna a 
compreensão de quem partia as denúncias e protestos direcionadas aos romanos, mais 
clara, de fato. Entretanto o que propomos é uma leitura o mais coletiva possível de como 
os símbolos judaicos (e neste caso o Templo e Salomão) se tornaram recursos contribuintes 
nessa luta por uma voz política nessa Judéia província romana. Pois, toda esta reforma 
helenística provocou na maior parte da população da Palestina judaica, movimentos sociais 
diversos de resistência, com apelos e protestos diante o jugo político e econômico colocado 
sobre eles. Portanto, o que chamamos de judaísmo no singular, seria mais cabível 
chamarmos de “judaísmos” no plural. O conjunto dessa pluralidade resulta em diferentes 
formas de posicionamentos diante aos governos imperialistas. E neste estudo focamos 
nesta relação de força entre romanos e grupos de judeus que fora tecida tendo como palco 
principal o segundo Templo. É para esta pluralidade dentro do judaísmo do segundo 
Templo que nos atentamos e para as diversas posturas que os judeus em seus diferentes 
grupos (especialmente o campesinato) tomavam, frente à dominação romana. Posturas 
estas que se tornaram possível de serem verificadas através das literaturas judaicas, que 
neste estudo optamos pelas literaturas apocalípticas, que de acordo com Dobroruka (2001), 
“a apocalíptica possui inequivocamente uma parcela de responsabilidade nos eventos que 
culminarão com a destruição do Templo, pelo seu conteúdo explosivo”. São nestes eventos 
que antecedem ao grande fato, e são nas formas e estratégias políticas utilizadas por grupos 
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de judeus dominados que nos direcionamos, na tentativa de analisarmos esses dois 
primeiros séculos de dominação romana instaurada na Judéia. E dentre as diversas 
estratégicas, analisamos neste estudo a utilização da representação do Rei Salomão 
inserido em uma narração de uma literatura apocalíptica - por nome Testamento de 
Salomão - e de que forma o templo de Jerusalém - que de acordo com a tradição judaica 
fora o primeiro, construído por ele - era lido e compreendido sendo ele, o maior símbolo 
político-religioso do judaísmo. Para realizarmos tal trabalho nos voltamos para as 
produções de historiadores teólogos (entre os séculos XVII e XIX), que construíram uma 
expressiva historiografia judaica, a qual se tornou o eixo de interpretações para história do 
povo judeu na antiguidade. A partir desses debates e o que se construiu em torno dessa 
temática uma estrutura social judaica - que explicita ou implicitamente - foi apresentada 
como uma história judaica orientada, escrita e fabricada sob uma base teológica ou 
filosófica da história. Construi-se um modelo de judaísmo unitário e homogêneo. O 
entrelaçamento dessa teologia moderna com a história provocou uma “invenção” de uma 
identidade judaica una, o que em contrapartida, quando partimos para as fontes primárias e 
a problematizamos, percebemos que havia uma dinâmica conflituosa e que seus grupos 
divergiam entre si em torno do segundo Templo, “é, pois, uma história teológica, que se 
inscreve na longa tradição apologética que, desde o século II d.C., interpreta o fim do 
segundo Templo como um castigo” (SCHMIDT,1994, p. 37). São esses estudos judaicos 
no tempo do segundo Templo o nosso principal foco. Sendo que o nosso recorte temporal é 
o primeiro século e o segundo século da Era Cristã, momento este em que a historiografia 
judaica dar maior ênfase, O primeiro século da Era Comum na Palestina, como bem temos 
visto, provoca em seus observadores questionamentos relevantes e compreensíveis ao que 
se refere a esta época, pois foi neste espaço e tempo, que dois fatos altamente significativos 
para a História judaica ocorreram: a vida e a morte de Jesus de Nazaré e a grande revolta 
judaica de 66-70, que resultou na queda do templo – restando apenas hoje o Muro das 
Lamentações. Quando nos remetemos para este período, é possível de enxergarmos que 
acontecimentos divisores de águas - tanto para o judaísmo, quanto para o cristianismo – 
foram forças resultantes de uma dos maiores impérios os quais os judeus estiveram 
submetidos: o Império Romano. Ao fazermos o contraponto destes fatos com essa 
historiografia judaica a qual apresentamos responsável por interpretações de um judaísmo 
unitário, consideramos relevante analisarmos tais questões em vista este recorte temporal e 
esta espacialidade serem pontos fundamentais para se compreender a história do judaísmo 
durante o segundo templo. E é nesta conjuntura complexa da Judéia que nos deparamos 
com a narração em grego da construção do templo de Salomão, construção esta que se 
desenvolveu durante o reino do rei no século X a.e.c. O Testamento de Salomão é a nossa 
fonte primária principal, ela refere-se a uma narrativa de uma literatura-apocalíptica 
judaica, em que o autor desconhecido , direciona a sua escrita para tentar justificar ao final 
a queda do templo como sendo parte dos desígnios do Deus YHWH em consequência a 
desobediência do rei por ter o trocado por outros deuses. E é partir dela que construímos 
nossa análise no sentido de problematizarmos as construções feitas pela historiografia 
judaica e assim fazermos um contraponto apresentando grupos judaicos divergentes, com 
posturas políticas diversas. O que revela por sua vez, um judaísmo heterogêneo e plural. 
Através das leituras e consultas às fontes primárias e secundárias, verificamos a 
abrangência do tema, que por sua vez não é de cunho apenas religioso, mas estende-se aos 
aspectos políticos e sociais do espaço analisado. Entendemos que para além de conflitos 
religiosos, as questões econômicas também interferiam nesse cenário, pois ao passo que o 
rei era o administrador do território, era também o sacerdote do templo. Ou seja, ser parte 
do corpo administrativo do templo, era um ornamento para o seu reinado. E foi a partir 
desta amplitude dos poderes romanos que diferentes posturas, e alguns posicionamentos 
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“contraditórios” internos para dentro de uma religião oficial (neste caso o judaísmo), que 
grupos de judeus utilizaram recursos simbólicos para reivindicarem seus direitos e serem 
ouvidos perante toda aquela opressão. E dentre estas plurais formas de contestações, a 
personagem Salomão tornou-se privilegiado em nosso trabalho no sentido de analisarmos 
não como uma figura posta e acabada em si mesmo, mas como uma construção política 
coletiva articuladamente projetada em um contexto em que religião e política confundiam-
se dentro de uma dinâmica elástica visível. Ou seja, ao final desta pesquisa lemos a 
personagem do rei Salomão não como um dado posto e apenas simbólico da história e da 
tradição judaica. Todavia, o lemos para além disso, o compreendemos como uma 
representação que fora construída coletivamente como um recurso contra a opressão 
romana, tendo o Templo de Jerusalém como o principal palco dessa luta política. 
 
Palavras- chave: Rei Salomão –Judaísmos –Política 
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Os Jogos, práticas esportivas e combates no mundo antigo faziam parte do homem antigo, 
significava pôr em evidência o exercício da cidadania ou se inserir socialmente, no caso 
dos não cidadãos. E, em ambos os casos, isto perpassava necessariamente o aspecto 
religioso, já que, como já enfatizou Jean-Pierre Vernant (VERNANT, 1992, p.15), o 
político está impregnado pelo religioso, assim como o religioso está ligado ao político nas 
sociedades antigas. Todo cidadão ou aquele que pretendia inserir-se, deveria 
obrigatoriamente cultuar os deuses locais. A religião cívica possuía um caráter obrigatório 
e se constituía em um pré-requisito. Na cultura greco-romana não era diferente, 
especificamente sobre o cotidiano dos gladiadores na Roma Antiga, pois o aspecto 
religioso estava presente nos combates. Inclusive, os jogos de gladiadores em um primeiro 
momento estavam ligados aos ritos fúnebres, ou seja, se por ventura algum cidadão ilustre 
viesse a falecer, eram realizados combates de gladiadores para apaziguar o manes do 
morto. Isto é, o manes está ligado as divindades fúnebres, garantir a paz da alma do 
falecido na outra vida. (BUSTAMANTE, 2004, p. 3). Desta forma, nos deteremos em 
analisar o envolvimento religioso nos ludi gladiatorii, em um primeiro momento ligado 
aos ludi funebre. Posteriormente os jogos de gladiadores tomam outras proporções, 
principalmente no que diz respeito ao oferecimento de combates como uma forma de 
ganho de votos para disputas de cargos públicos, como, por exemplo, a magistratura, fazer 
parte do senado romano. (BUSTAMANTE, 2005; ALMEIDA, 1994). No delongar da 
pesquisa nos propomos a analisar as diversas “facetas” dos espetáculos de gladiadores, 
pois se tem conhecimento que os combates de gladiadores eram apenas uma forma de 
espetáculo, ou seja, havia também outras formas de espetáculos dentro do anfiteatro 
romano, como, por exemplo, as venationes e as naumachias. É interessante entender as 
conjunturas que permeavam as venationes (caçadas) e as naumachias (batalhas navais) que 
ocorreram nas arenas de Roma. Por exemplo, é notável que para a realização das caçadas 
tivessem a presença de animais selvagens. Tais animais eram capturados fora das linhas da 
península itálica, havendo, portanto, verdadeiros grupos de capturas espalhados durante o 
processo de expansão territorial de Roma. Outro ponto importante para que nos 
debrucemos é o envolvimento de senadores e até mesmo de Imperadores com a gladiatura 
romana. Enganam-se quem pensa que os combates de gladiadores eram praticados somente 
por prisioneiros de guerra, escravos ou condenados de justiça. Imperadores e membros da 
magistratura de Roma combatiam como gladiadores, desciam às arenas e se digladiavam, 
exerciam a profissão de gladiador. (COSTA, 2005; GARRAFFONI, 2005). Veremos que 
Cómodo possuía o “apelido” de “primeiro sargento dos secutores”, isto é, secutor era uma 
categoria de gladiador. Logo, a aristocracia romana não estava ligada aos espetáculos 
gladiatórios somente como ofertante dos combates, mas também “respirava” ativamente o 
sangue, suor e a arena, exercendo o ofício da gladiatura. Seguindo essa linha interpretativa, 
não nos prendemos a análises normativas sobre os combates. De acordo com a 
pesquisadora Renata S. Garraffoni (2005), no que dizem respeito aos combates dos 
gladiadores dentro das arenas, a vestimenta que o profissional de uma determinada 
categoria portava, incluindo objetos que tinham como finalidade a proteção do mesmo 
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contra os ataques de seu oponente, mantinha uma simbologia de cunho religioso retratado 
na busca de proteção através das divindades. Ou seja, a proteção dos deuses durante a luta 
e, consequentemente, a manutenção de sua vida após o combate e que seu adversário caísse 
ferido. “A representação de deuses em elmos, escudos e proteções de braços ou pernas 
expressam o imaginário religioso ainda presente nas lutas e, muito provavelmente, ao 
cotidiano dos gladiadores”. (GARRAFFONI, 2005, p. 160). A captura dos animais que 
viriam a ser utilizados nos anfiteatros está intrinsecamente ligada ao processo de expansão 
do território de Roma. Por conseguinte, “os espetáculos com animais difundiram-se nos 
anfiteatros a partir do século III a. C., também associados à expansão territorial que 
permitiu a obtenção de uma maior variedade de espécimes animais”. (ALMEIDA, 1994, 
p. 66). Além do que, “para realizar uma caçada montavam-se florestas, feras eram 
transportadas ao seu interior”. (GARRAFFONI, 2005, p. 116). Desta forma, “a difusão 
das venationes gerava certamente uma necessidade de suprimento regular de animais, 
havendo grupos regulares de captura espalhados pelo Império e um esquema para 
transportá-los até Roma”. (ALMEIDA, 1994, p. 66). Não era só o escravo que lutava nas 
arenas. Prisioneiros de guerra também lutavam, mas há uma “classe” que lutava nas arenas 
que se distinguia dessas ditas anteriormente. Podemos evidenciar que muitos lutadores não 
faziam parte desta categoria e desciam às arenas para exercer a profissão da gladiatura 
romana. “Embora, na maioria das vezes, associamos a figura do gladiador a um escravo, 
prisioneiro de guerra ou condenados da justiça, é importante que se destaque que existiam 
também aqueles que, diante da ausência de recursos (...) encontravam nas arenas uma 
forma de aquisição destes”. (COSTA, 2005, p. 11). Eram os auctoratii, ou seja, “tornava-
se um ‘auctoratus’ a pessoa que vendia, temporariamente, sua liberdade a um lanista ou 
editor por meio de um processo elaborado diante de um tribuno da ‘plebs’”. 
(GARRAFFONI, 2005, p. 186). Paul Veyne (2008) assevera que “quando alguém sentia a 
vocação de gladiador, ia procurar um empresário especializado, um lanista. O empresário 
o contratava, depois o alugava ou vendia aos ricos mecenas que desejassem dar um 
presente a sua cidade oferecendo espetáculos de gladiadores”. (VEYNE, 2008, p. 175). 
Em outras palavras, havia gladiador que não lutava por obrigação, como, por exemplo, o 
Imperador Cómodo descera à arena para exercer o ofício da gladiatura. Participavam dos 
espetáculos de gladiadores, o gladiador que advinha de uma condição de escravo, e até o 
próprio César, que ia de encontro à arena. E não nos esqueçamos dos senadores, pois “por 
ocasião dos jogos oferecidos por César, dois senadores, que não conseguiam mais se 
conter, precipitaram-se na arena para combater com os gladiadores”. (ROBERT, 1995, p. 
107).  É importante salientar que o “polegar voltado para baixo” ou o “polegar voltado para 
cima”, encaramos isso como uma configuração simbólica da opinião do público, poderia 
não ser o desejo do presidente do espetáculo, ou seja, do magistrado ou imperador que 
oferecera o espetáculo. O presidente do espetáculo, segundo P. Veyne (2008) podia poupar 
um gladiador que mandasse matar, em nome de suas ideias sobre o esporte. Ou o contrário, 
se tratasse de um sádico que não escondia o que era, do tipo que enforcava o maior número 
possível de combatentes, qualquer que fosse o pedido do público. Era o caso do imperador 
Claudio (41-54 d.C.), que tinha a má reputação de se deleitar mandando matar o máximo 
possível de homens. (VEYNE, 2008, p. 173). Desta forma, não podemos deixar de falar 
dos gladiadores que viveram um tempo exercendo o ofício de gladiador e ao se 
aposentarem, tornaram-se treinadores de categorias específicas da gladiatura romana. A 
historiadora Renata Garraffoni (2005) ao trabalhar com lápides de gladiadores, isto é, os 
epitáfios de gladiadores, fontes não elitistas e de cunho popular, ao se debruçar sobre uma 
inscrição tumular, a autora nos evidencia que “(...) o falecido era um gladiador 
aposentado e treinador de um tipo específico de lutador, o oplomaco. (...) Caio Fútio 
Hyacinto viveu o suficiente para se aposentar e torna-se especialista em treinar outros 
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homens, não abandonando totalmente as arenas”. (GARRAFFONI, 2005, p. 191-192). 
Dessa maneira, corroboramos para a ideia de que os combates de gladiadores nem sempre 
eram até a morte. 
 
Palavras-chave: Gladiadores. Cidadania romana. Inserção social. 
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POSSE, COMÉRCIO E CIRCULAÇÃO DE IMPRESSOS A PARTIR DOS 
ANÚNCIOS NOS JORNAIS LUDOVICENSES (1821-1831) 

Orientando: Lucas Gomes Carvalho PINTO – bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmico do Curso de História – Licenciatura – CECEN/UEMA 
 
Orientador: Marcelo Cheche GALVES 
Prof. do Departamento de História e Geografia CECEN/UEMA 
 
A historiografia maranhense dedicada aos primeiros decênios dos oitocentos caracterizou o 
período, durante muito tempo, como de obscurantismo intelectual, antecedente / 
coadjuvante dos anos vindouros, marcados pelo surgimento do Grupo Maranhense. Parte 
dessa assertiva tomou como referência a afirmação de Antonio Bernardino Pereira do Lago 
(1822), em sua obra Estatística histórico-geográfica da província do Maranhão, de que à 
época não havia lojas de livros em São Luís. Em direção contrária, priorizamos aqui a 
circulação de impressos nesse período, a partir de registros da imprensa maranhense que 
oferecem informações sobre pontos de venda, títulos, livreiros, público-alvo e preços. 
Neste sentido, meus objetivos se caracterizam pelo mapeamentodos anúncios referentes a 
impressos nos jornais ludovicenses à procura de pontos de venda, títulos, livreiros, e etc., 
bem como a análise dos circuitos derivados dessas informações, articulando-os a outros 
conjuntos documentais trabalhados por outros integrantes do projeto, como os registros da 
Real Mesa Censória - sobre a circulação de livros entre Lisboa e São Luís - e os Registros 
da Alfândega de São Luís, preservados, respectivamente, pelo Arquivo Nacional da Torre 
do Tombo e pelo Arquivo Público do Estado do Maranhão. Como metodologia,em um 
primeiro momento da pesquisa, entrei em contato com os referenciais teóricos propostos 
pelo orientador e pelos demais integrantes do Grupo de Pesquisa Diretório CNPq Núcleo 
de Estudos do Maranhão Oitocentista (NEMO).Com relação às propostas de leitura do 
orientador, os autores trabalhados foram: Galves (2010a; 2010b), Abreu (2003; 2008)), 
Chartier (1988, 1999). No que se refere aos autores propostos pelo Grupo de Pesquisa: 
Schwarcz (2002), Darnton (1996; 2008), Maxwell (1977) e Galves (2013). Em seguida, 
iniciei o trabalho de pesquisa, analisando os jornais impressos do período de 1821 a 1831 
presentes nas hemerotecas da Biblioteca Pública Benedito Leite e da Biblioteca Nacional 
do Rio de Janeiro (hemeroteca digital). Os jornais por mim analisados foram: (O) Amigo 
do Homem, Argos da Lei, (A) Bandurra, (O) Brasileiro, (O) Censor / Censor Maranhense, 
(A) Cigarra, (A) Estrela do Norte, (A) Folha Medicinal do Maranhão, (O) Conciliador do 
Maranhão, (O) Despertador Constitucional, (O) Farol Maranhense, São Luís, Gazeta 
Extraordinária da Província do Maranhão, (O) Jornal Dos Annuncios, (A) Minerva: folha 
política, litteraria e comercial, e (O) Seminário Official. É importante notar que os jornais 
(O) Brasileiro, (O) Seminário Official, e (A) Folha Medicinal do Maranhão, embora não 
constassem no Plano de Trabalho, foram analisados, pois circularam em São Luís no 
período aqui compreendido. Neste período, também realizei pesquisas no Arquivo Público 
do Estado do Maranhão nos Códices n. 50, 63, 65, 66, 67,68 e 69. Entre 10 e 23 de junho 
de 2013, entrei em contato com a transcrição da documentação do Fundo da Real Mesa 
Censória (1773-1826), preservados pelo Arquivo Nacional da Torre do Tombo, caixa 159. 
O intuito destes dois trabalhos era obter novas informações sobre remessas de livros para o 
Maranhão, controle da tipografia e de suas atividades para enriquecer o diálogo com os 
referenciais teóricos, estabelecendo assim um quadro mais abrangente da circulação 
livreira.No período de 22 de julho a 16 de agosto de 2013 realizei pesquisas nas sessões de 
testamentos e inventários do Arquivo do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e do 
Arquivo Público do Estado do Maranhão à procura de informações sobre os vendedores 
que anunciaram livros nos jornais trabalhados para a montagem de um circuito de 
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circulação, posse e comércio de impressos. No mesmo período, com o intuito de 
complementar ainda mais as informações sobre tais vendedores, pesquisei na sessão de 
autos cíveis do Arquivo do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.A partir da 
pesquisa dos anúncios dos jornais tratados, realizada neste primeiro ano de bolsa, foi 
possível também, localizar quais eram as obras anunciadas e seus lugares de venda.Desse 
modo, entre as 61 obras encontradas foi possível perceber que havia livros para os mais 
variáveis gostos, tais como obras políticas, a exemplo de Parabens á Patria, pelo 
Juramento a ConstituissãoPortugueza; medicinais, como Modo de curar a diarreia de 
sangue, para uso dos Lavradores, e mais pessoas que vivem longe da Cidade: por James 
Hall. M. D.; religiosas, Esboço Historico sobre a Origem da Dizima; linguísticas, 
Compendio da Gramatica da LinguaPortugueza; e econômicas como Economia da vida 
humana. Na maioria dos anúncios, não houve nenhuma menção aos preços de cada obra. 
Sobre as obras em que os preços foram informados, é possível tirar as mesmas conclusões 
referentes aos preços dos periódicos que circularam na época:eram acessíveis a elite, mas 
nãoàs camadas populares, conforme já observado. Registre-se também que alguns 
impressos são anunciados como estando à venda a “preço cômodo”. Seus pontos de venda, 
assim como os dos periódicos também se localizam no centro comercial da cidade e o 
ponto comercial com o maior número de obras anunciadas foi a loja do Cicarelli, 
localizada no Canto da Sé, que soma 17 impressos a venda.Além de todos os impressos / 
vendedores encontrados ao longo de um ano de pesquisa, a transcrição da documentação 
da Real Mesa Censória (ANTT) nos possibilitou encontrar outros livros circulando em São 
Luís durante o mesmo período, mas que não se encontram nos periódicos analisados. Isso 
ocorre por que embora importantes, os jornais não eram a única forma de comunicação em 
uma cidade pequena e fortemente marcada pela oralidade como a São Luís da década de 
1820.Neste sentido, de acordo com os registros preservados pela Real Mesa Censória, 
Antonio Franco de Sá remete para o Maranhão em 26 de fevereiro de 1821 24 Folhetos de 
Instruções de Infantaria, 12 Ditos de Manobras da Infantaria, e etc.; João Pedro de 
Carvalho remete 15 volumes de Historia de Clara Arlowe, 8 volumes de Mil e uma noites, 
4 volumes de Vida de Robson Crusôe, Victor ou O Menino da Selva, O jovem Sicilianoe 
etc. Manoel Domingues Santos manda remeter 5 volumes de Ordenações e Repertorios, 6 
volumes de Systemas de Regimentos e 4 volumes de Pereira de Potestade Régia, Classes 
de Crimes e Extracto das Leis por Manoel Borges Carneiro. JacinthoJozé da Cunha manda 
remeter 4 volumes de Prazeres da Imaginação, 3 volumes de Cartas physico-
mathematicas, 5 volumes de Dicionario de Agricultura por Rozier e 4 volumes de Annaes 
das Sciencias e das Artes e etc.Essas informações, embora ainda não  devidamente 
analisadas, já nos permitem algumas considerações. Em primeiro lugar pontuo que, apesar 
de não haver nenhuma certeza que tais obras foram mesmo comercializadas em São Luís 
daquele período, a quantidade de uma mesma obra sendo remetida por uma mesma pessoa, 
nos leva a inferir que só poderiam se destinar ao comércio. Em segundo lugar,considero 
que, a simples existência de uma documentação que afirma haver essa grande quantidade 
de livros sendo remetidos, e não apenas para fins comerciais, aponta para novos caminhos 
de pesquisa. Ademais, a documentação da Real Mesa Censória não era a única a nos 
informar sobre a circulação de livros para além daqueles anunciados nos jornais. No livro 
de Códices, número 69, preservado pelo Arquivo Público do Estado do Maranhão, o 
governo da então província do Maranhão manda a tipografia nacional vender 67 
exemplares do Regulamento dos Correios mandado observar pelo Decreto de 5 de Março 
de 1829. De acordo com o livro 65, a junta que governa a província manda a tipografia 
nacional imprimir 40 exemplares da Portaria de 28 de Setembro de 1813 e 500 exemplares 
de Pratica Constitucional e Moral. Como se percebe, os documentos que a junta de 
governo mandava imprimir eram oficiais. O que mais chama atenção nestes impressos era 
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a sua quantidade, uma vez que 67 exemplares do Regulamento dos Correios..., 40 
exemplares da Portaria de 28 de Setembro de 1813 e 500 exemplares de Pratica 
Constitucional e Moral, sendo impressas só nos levam a crer que, em uma cidade acanhada 
como São Luís naquele momento, estes documentos não foram produzidos somente para 
os funcionários do governo, mas também para as pessoas de fora do circulo 
governamental. Neste sentido, essa quantidade de impressos nos leva a crer que já havia 
uma preocupação do governo do Maranhão em se posicionar diante da população e, para 
tanto, de se valer de uma cultura letrada. Esse é um indício de que em São Luís daquela 
década, a sociedade era mais letradado que se supôs até então. Logo, essa documentação, 
aliada aos livros que eram anunciados nos periódicos aqui analisados, nos levam a crer que 
uma parte significativa da população ludovicense(sobretudo branca, masculina e adulta), 
possuía hábitos de leitura a serem mais bem investigados.. 

Palavras-chave: São Luís, Impressos, Anúncios. 
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A PRESENÇA DO NEOLIBERALISMO NA PROPAGANDA POLÍTICA DE 
FERNANDO COLLOR NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 1989 
 
Orientanda: Sarah Fernanda Moraes Gomes – bolsista PIBIC/UEMA 

Acadêmica do Curso de História Licenciatura- CECEN-UEMA 

Orientadora: Mônica Piccolo Almeida- Professora Doutora do Departamento de História- 
CECEN-UEMA 

Ao longo da campanha eleitoral, dois projetos foram claramente demarcados: o 
apresentado pelo então candidato Fernando Collor de Mello, notadamente em defesa dos 
ideais neoliberais, e o defendido pelo candidato da Frente Brasil Popular, Luís Inácio Lula 
da Silva. Este trabalho tem como objetivo apresentar o que já fora desenvolvido na 
referente pesquisa, “A Presença do Neoliberalismo na Propaganda Política de Fernando 
Collor nas eleições presidenciais de 1989”. Além de investigar a trajetória política de 
Fernando Collor de Melo rumo à presidência da República ao longo do ano de 1989. 
Analisou-se uma primeira parte das propagandas eleitorais, mais ou menos no quarto mês 
da pesquisa, e também o crescimento das intenções de voto após a apresentação dos 
programas políticos eleitorais por Fernando Collor entre os meses de março e maio de 
1989. Observemos no gráfico esta evolução:  
Anexo 1. 

Fonte: Weltman (1994). 

Como pode ser observado no início o Collor não era o de preferência popular, mas houve 
um crescimento significativo em relação a sua popularidade. Acreditamos que estes 
resultados se deram a partir dos programas político-eleitorais apresentados por Fernando 
Collor de Mello: I) Programa do PRN (Partido da Reconstrução Nacional) apresentado no 
dia 30 de março de 1989; II) Programa do PTR (Partido Trabalhista Renovador) 
apresentado no dia 27 de abril de 1989; III) Programa do PSC (Partido Socialista Cristão) 
apresentado no dia 18 de maio de 1989 Além do Horário Gratuito Político Eleitoral 
(HGPE) veiculado na televisão entre os dias entre 15 de setembro e 12 de novembro sendo 
que, este último, em função da coligação que apoiava sua candidatura (PRN-PTR-PST-
PSC) Collor obteve o tempo diário de 10 minutos no Horário Gratuito Político Eleitoral. A 
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reforma administrativa foi um dos pontos mais propostos em seus programas eleitorais, o 
compromisso do novo presidente com o projeto neoliberal extremado mostrou-se 
precipitado, pois entre as frações do bloco no poder não havia unidade suficiente em torno 
do conjunto do ideário neoliberal. Se havia consenso em relação ao corte de gastos estatais, 
inclusive dos direitos sociais, à redução do funcionalismo público, ao controle do déficit 
público e à revisão dos direitos sociais e trabalhistas garantidos pela Constituição, as 
dimensões nas questões da abertura comercial e bancária e da privatização das estatais 
eram suficientemente fortes para impedir a formação de uma sólida base de apoio do 
governo no Congresso. O plano Collor determinou o confisco dos ativos de contas 
correntes e aplicações financeiras, limitando os saques a 50.000,00 Cr, o saldo restante 
seria confiscado pelo Banco Central e devolvido após 18 meses em 12 parcelas mensais, 
além disso o plano determinou uma reforma monetária, com a implantação de uma nova 
moeda sai o Cruzado Novo e entra o Cruzeiro, medida essa que atingiu principalmente os 
pequeno correntistas. A partir daí ficou estabelecido a proibição de reajuste de preços e 
salários além do índice inflacionário. Por fim o plano previa um amplo programa de 
privatização da empresas estatais denominado Programa Nacional de Desestatização 
(PND), e uma ampla reforma administrativa. Na luta para desmoralizar as empresas 
estatais falam que elas são cabides de emprego. Na verdade, muitas delas foram 
transformadas em cabides de empregos antinacionais. Entretanto, não se fala no papel que 
os governos militares destinaram às estatais como captadoras de recursos externos, 
causando graves problemas para suas finanças.No quadro abaixo estão todas as empresas 
que foram incluídas no PND durante o período de 1988 e 1989. 
 
Anexo 2 – Empresas selecionadas a partir das listas encaminhadas pelo Programa Nacional 
de Desestatização (1988-1989) 
 

 

PLANO VERÃO (janeiro de 1989) 

 

PLANO DE EMERGÊNCIA (agosto de 1989) 

 

SETOR SIDERÚRGICO SETOR SIDERÚRGICO 

Aços Finos Piratini S.A. Aço Minas Gerais – AÇOMINAS 

Siderúrgica do Nordeste – COSINOR Cia. Aços Especiais Itabira – ACESITA 

Usinas Mecânicas S.A. - USIMEC Aços Finos Piratini S.A. 

Usinas Siderúrgicas Minas Gerais - USIMINAS Cia. Siderúrgica Tubarão – CST 

Cia. Aços Especiais Itabira – ACESITA Usinas Siderúrgicas Minas Gerais – USIMINAS 

SETOR PETROQUÍMICO SETOR PETROQUÍMICO 

Petrobrás Distribuidoras S.A. -  Petroquímica União S.A. 

Petrobrás Química S.A. – PETROQUISA Cia. Petroquímica do Sul – COPESUL 

Petroquímica União S.A. Cia. Nacional de Àlcalis 

Álcalis do Rio Grande do Norte – ALCANORTE  

SETOR DE  FERTILIZANTES SETOR DE FERTILIZANTES 

Ind. Carboquímica Catarinense S.A. – ICC Fertilizantes Fosfatados S.A. - FOSFÉRTIL 
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 Goiás Fertilizantes S.A. – GOIÁSFÉRTIL 

 ULTRAFÉRTIL – Ind. e Com. de Fertilizantes 

 Indústria Carboquímica Catarinense - ICC 

SETOR DE TRANSPORTES SETOR DE TRANSPORTES 

Cia. de Navegação do São Francisco - FRANAVE Cia. de Navegação do São Francisco – 

FRANAVE 

Serviço de Navegação da Bacia do Prata S.A. – 

SNBP 

Empresa de Navegação da Amazônia S.A. – 

ENASA 

Navegação da Amazônia S.A. – ENASA Serviço de Navegação da Bacia do Prata S.A. – 

SNBP 

SETOR MINERAÇÃO  

 
Palavras-Chave: Neoliberalismo, Fernando Collor, Propaganda, Eleições. 
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A escravidão constituiu uma forma de exploração cuja característica principal era retirada 
de privilégios, tornando aquele sujeito escravizado numa propriedade. Iniciada no Mundo 
Antigo, logo nas primeiras sociedades a escravidão não fazia distinção de cor ou raça, a 
pessoa tornava-se escravo através das dívidas, guerras e diferenças religiosas. Outro fator é 
que esses escravos eram bens móveis, poderiam ser vendidos ou trocados a qualquer 
momento. No caso, este mesmo tornar-se-ia livre quando cumprisse ou pagasse a sua 
dívida, já que a escravidão era de ordem extremamente econômica. Em África a escravidão 
começou no século XV e durou até o inicio do século XX, inicialmente o comércio era 
feito internamente, especialmente no Mediterrâneo Antigo, onde os muçulmanos eram 
responsáveis pelas rotas do tráfico. Logo nos primeiros anos de 1400 e 1600, uma das 
áreas mais importantes do tráfico interno partia da fronteira sul do deserto do Saara, 
passando pelas praias do Mar Vermelho até a Costa Oriental africana. Outra rota ia da 
Arábia até o Chifre da África, mas especificamente na Abissínia. Quando os portugueses 
tomaram Ceuta em 1415, houve a penetração dos europeus no continente africano. Em 
1441 iniciou-se a deportação de africanos para Lisboa, marcando o prelúdio da imigração 
forçada de africanos, ou seja, o tráfico negreiro que duraria ate a época moderna. Avalia-se 
que entre os anos de 1450 até 1500, Portugal exportou entre setecentos e novecentos 
escravos africanos por ano. A partir deste momento a rota Transatlântica de escravos 
tornou-se a mais importante e estudada pela maior parte dos historiadores, pois esta mudou 
totalmente a relação do tráfico no continente africano, principalmente na área da Costa da 
Guiné. Ao analisar o processo histórico de constituição e expansão da escravidão no 
continente africano, Paul Lovejoy (2002) aponta a configuração de um “modo de produção 
escravista” especialmente após a chegada dos europeus. Esse processo já havia sido 
iniciado, no entanto, desde a dominação dos muçulmanos, mas com a chegada européia 
esta instituição altera de maneira significativa a organização da vida social da região. No 
Brasil, os comerciantes portugueses introduziram o africano escravizado a partir do século 
XVI. Com o inicio da plantação de açúcar, estes sujeitos foram retirados dos portos que 
ficavam nas principais rotas apresentadas acima. Transportados em navios negreiros com 
as piores condições possíveis, aqueles que sobreviviam tinham que enfrentar condições 
subumanas de trabalho já que estes eram vistos apenas como mercadorias. A escravidão no 
Brasil teve fim somente em 1888, mas ao longo deste período inúmeras questões 
influenciaram a nossa sociedade. No mudo do cativeiro estes africanos tiveram que buscar 
inúmeras formas de resistência para manter viva algumas de suas práticas religiosas e 
culturais, neste contexto as irmandades religiosas constituíram em espaços importantes de 
manutenção dos laços identitários com a terra de origem, isso agregando suas experiências 
religiosas com a religião católica, principal religião do Brasil nos séculos XVIII e XIX. No 
Maranhão, a introdução do sujeito escravo aconteceu em 1755, com a fundação da 
Companhia de Comercio Grão-Pará e Maranhão pelo Marquês de Pombal, então ministro 
do Rei de Portugal D. João I. A entrada dos africanos se deu a partir da necessidade de 
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utilização deste no trabalho do cultivo de arroz, fazendo assim, com que a população 
escrava crescesse significativamente. O Projeto Identidades africanas nos tempos do tráfico 
transatlantico (Maranhão, 1750-1850) tem como objetivo fomentar pesquisas sobre 
História da África e da Diáspora Africana, temas estes que tem ganhado cada vez mais 
espaços nas mais diversas instituições de ensino superior no Brasil e no mundo. Inserir a 
realidade maranhense em meio a estes debates se justifica por inúmeros fatores, não apenas 
pelo grande contingente populacional de afro-descendentes que podemos localizar neste 
estado, mas, sobretudo, pela carência ainda significativa de trabalhos voltados a essas 
temáticas. Realizou-se o estudo e análise da importância da Irmandade de Nossa Senhora 
do Rosário dos Pretos, igreja situada em São Luís e das demais irmandades negras 
existentes na capital e nas suas proximidades, frente à necessidade de melhor compreender 
os espaços religiosos e de sociabilidade e as estratégias de resistência, estes sujeitos 
localizados lançaram mão para preservar algumas das suas práticas culturais. 
Documentação pesquisada no Arquivo Público que foi o Compromisso da Irmandade de N. 
Senhora do ano de 1851 e o Compromisso da Irmandade de Santa Efigênia do ano de 
1855. Pertencentes á Biblioteca da Arquidiocese do Maranhão. Desde sua colonização o 
Brasil é um país de fortes traços católicos, durante o período colonial e imperial a igreja 
católica foi extremamente importante tanto no aspecto religioso, político e social do país.  
Neste contexto religioso, foram criadas as irmandades ou confrarias religiosas que se 
dedicavam ao culto a um santo, e que se tornava o padroeiro daquela comunidade. Muitas 
destas irmandades religiosas conseguiram construir sua própria igreja ou dividiam o altar 
com outra irmandade, o maior compromisso que esta instituição detinha era de oferecer a 
pessoa que se congregava um funeral honrado e benefícios espirituais e materiais. Estas 
davam extrema importância para as categorias raciais e sociais, logo os negros libertos ou 
escravos não poderiam fazer parte de uma irmandade de brancos. Devido à extrema 
importância das categorias raciais e sociais no Brasil da época imperial, era praticamente 
proibida a entrada de negros nas igrejas, quando estes detinham a permissão para adentrar 
estes espaços tinham que ficar em lugares específicos, onde não houvesse nenhum tipo de 
contato com os brancos. Estes preceitos limitavam muito a freqüência desses escravos nas 
igrejas e abria espaços para as manifestações religiosas próprias do continente africano, e 
que com o tempo passaram-se a misturar com o catolicismo. Assim passaram a ser criadas 
irmandades para os mais pobres e para os negros que adotaram como padroeira a Nossa 
Senhora do Rosário, através destas irmandades muitos escravos e forros passaram a ter 
algum tipo de status social. Essas ofereciam proteção contra a escravidão rigorosa para 
alguns destes, havia também a arrecadação de dinheiro para fazer a compra da alforria 
daquele escravo congregado. Todos os anos, as irmandades de Nossa Senhora do Rosário 
organizavam festividades para a santa. Nessas festas, havia procissões, quermesses, 
badaladas de sinos, decoração das ruas e igrejas. Para os negros ainda escravos, as 
festividades era um dia de interrupção da sua servidão, permitindo o alivio de seu 
sofrimento do cativeiro. Os escravos e alforriados aproveitavam para expressar sua cultura, 
promovendo batuques e danças de tradição africana. A irmandade de Nossa Senhora do 
Rosário dos Pretos era formada em sua maioria apenas por negros, a sede da Igreja em São 
Luís encontra-se no mesmo local onde foi construída pelos padres barbadinhos franceses 
em 1612. Constituindo a mais antiga edificação religiosa de São Luís, após a expulsão dos 
franceses, o local foi ocupado por frades carmelitas que permaneceram por cerca de uma 
década, sendo assim conhecido atualmente como “Carmo Velha”. No inicio do século 
XVIII, a irmandade de Nossa Senhora do Rosário objetivava encontrar um terreno para 
fundar uma igreja em homenagem a virgem. Depois deste tempo, em maio de 1717 o local 
foi cedido para a construção da igreja de Nossa Senhora que demorou exatamente sessenta 
anos para ser construída. De acordo com fontes, a instituição teve como rei, durante esse 
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período, um negro por nome de João Luís da Fonseca. O espaço foi vistoriado no ano de 
1772 e benzido no ano de 1776, ocasião esta que também foi transferida a imagem da 
Virgem do Rosário para a igreja. Assim como outras irmandades a de Nossa Senhora 
tentava cumprir com os compromissos assumidos com os congregados, como o de garantir 
um funeral honroso, fazer orações aos negros vivos e mortos, como forma de afiançar a sua 
passagem para a outra vida até a chegada ao paraíso. Contudo não foi encontrado até o fim 
desta pesquisa documentos referente á irmandade de Nossa senhora do Rosário dos Pretos 
em São Luís, documentos estes poderiam possibilitar, uma maior análise sobre quais 
nações ou não pertenceriam os irmãos congregados. O que foi possível encontrar, na 
análise e pesquisas documentais sobre irmandades Negras foram documentos respectivos 
das irmandades de Bom Jesus da Cana Verde que possuía o altar alugado na Igreja de 
Nossa das Mercês, da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos que 
ficava e Alcântara e da irmandade de Santa Efigênia que possuía altar alugado na 
irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos em São Luís. 
 

Palavras-chaves: Diáspora Africana – Irmandades negras – Grupos identitários 
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NEOPENTECOSTALISMO E PÓS- MODERNIDADE 

Orientanda: Edineyde Rodrigues Lima Vieira – Bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do Curso de Licenciatura em História – DHG/CESI/UEMA 
 
Orientador: Moab César Carvalho Costa 
Prof. Me. do Departamento de História e Geografia DHG/CESI/UEMA 
 
Pesquisas realizadas na cidade de Imperatriz, onde foram estudadas as crenças e práticas 
das igrejas neopentecostais: Igreja Evangélica Nova Aliança, Universal do Reino de Deus 
e Assembleia de Deus, estando esta última em processo de neopentecostalização, conforme 
estudos realizados por Costa (2011). Estudamos o neopentecostalismo e sua relação com o 
sistema capitalista atual conforme estudos teóricos de Stuart Hall (2005), Zigmunt Bauman 
(2001) e outros autores que versam sobre o tema, chamado de Pós-Modernidade ou 
Modernidade Líquida. A pós-modernidade é um período caracterizado pela relativização 
do absoluto, pela exacerbação da individualidade e pela sociedade de consumidores. Para 
as abordagens sobre o neopentecostalismo utilizamos os estudos de Mariano (2005) e 
Costa (2011). Os estudos bibliográficos nos ajudaram a ter uma melhor compreensão sobre 
nosso objeto de estudo. Assim, os conceitos de Ethos, Neopentecostalismo, Pós-
Modernidade, Campo Religioso e Teologia da Prosperidade nos ajudaram a compreender 
de que maneira as representações de mundo são construídas, resignificadas e legitimadas 
na atual fase do sistema capitalista. A metodologia utilizada para a abordagem do campo 
empírico foi à observação participante, a pesquisa qualitativa, através de entrevistas com 
roteiro pré-elaborados e flexíveis, realizadas com pastores, bispos, apóstolos e membros 
das instituições religiosas envolvidas. A pesquisa demonstrou a existência de um processo 
de acomodação das crenças e práticas neopentecostais às características presentes na 
sociedade de consumidores, provocando, assim, mudanças significativas no campo 
religioso brasileiro. Iniciamos a primeira etapa dos trabalhos de campo, através da 
observação participante em três instituições religiosas, sendo duas Neopentecostais e uma 
Pentecostal Clássica em processo de neopentecostalização. Na segunda etapa fizemos 
entrevistas pessoais com líderes e membros dessas instituições com o objetivo de verificar 
o olhar interno diante da nova realidade religiosa que se apresenta em função dos 
desdobramentos sociais e econômicos impostos pelo atual estágio do sistema capitalista. 
Tais entrevistas nos ajudaram a perceber de que maneira as resignificações de mundo tem 
influenciado essas instituições religiosas e redefinido, mesmo que de forma movente, suas 
objetividades. Zigmunt Bauman, sociólogo polonês, é um dos maiores teóricos do atual 
estágio do capitalismo nomeia este período, que por muitos é denominado de Pós-
Modernidade, de Modernidade Líquida, e o faz em oposição ao período anterior que 
denomina de Modernidade Sólida. Em suas palavras: “Os fluidos se movem facilmente. 
Eles “fluem”, “escorrem”, “esvaem-se”, “respingam”, “transbordam”, “vazam”, 
“inundam”, “borrifam”, “pingam”; são “filtrados”, “destilados”; diferentemente dos 
sólidos, não são facilmente contidos”. (BAUMAN. 200. P. 8). Na Pós-Modernidade ou 
Modernidade Líquida nada pode ser considerado um modelo fixo, inamovível, 
insubstituível, uma vez que suas características são a relativização do absoluto, a 
exacerbação da individualidade e a sociedade de consumidores. Por consequência, também 
é marcada pelas incertezas, inseguranças, frustrações e insatisfações. A relativização do 
absoluto é fruto da globalização da economia, da mundialização da cultura e do avanço das 
ciências, tanto as naturais como as humanas e sociais, colocando em xeque as velhas 
objetividades baseadas nas concepções culturais e religiosas, principalmente as 
fundamentalistas e exclusivistas. O indivíduo que vivia à sombra do projeto de grupo, da 
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identidade do grupo, da cultura da comunidade e era obrigado a refletir uma imagem que 
nem sempre representava aquilo que ele realmente gostaria de ser, passa a decidir cada vez 
mais sobre sua própria ação e afirmação de sua identidade. Pode escolher livremente, claro 
que essa escolha tem sempre uma ancoragem social, sua relação com o sagrado, suas 
opções sexuais e sua ação política. No entanto, essa individualidade exacerbada produz 
medo, insegurança e angústia. A sociedade de consumidores, conforme Bauman (2008) 
estabelece uma nova relação do indivíduo com a sociedade, ele não é mais caracterizado 
pela cor, sexo, religião, e qualquer outro elemento identitário tradicional, mas pelo simples 
fato de ser consumidor ou não. Consumir é a maior glória da sociedade pós-moderna, e por 
consequência, o consumo não produz satisfação plena, a insatisfação é retroalimentada a 
cada momento com um novo produto, que produz uma nova sensação momentânea que em 
curtos ciclos produz novas necessidades. O reflexo das características da Pós-Modernidade 
no que tange à sua relação com o movimento neopentecostal é o fato de que, conforme 
Bauman, na Modernidade Líquida os primeiros sólidos que se derretem são os 
relacionados ao sagrado, aos comportamentos éticos e morais, aos direitos costumeiros e 
ao ethos, limitadores da ação do individuo, obstaculizando assim suas iniciativas. Neste 
sentido, sendo as velhas objetividades religiosas superadas, o neopentecostalismo 
encontrará campo fértil para as suas resignificações das práticas e crenças do 
Pentecostalismo Clássico, suavizando sua relação com a sociedade de tal forma que não 
haverá muita tensão entre o individuo religioso e a sociedade capitalista atual. O 
neopentecostalismo surge a partir dos anos de 1980 com a implantação da Igreja Universal 
do Reino de Deus, considerada para a análise deste movimento religioso um “tipo ideal” 
conforme entende Max Weber (2009). Outras instituições que representam este segmento é 
a Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus, só para citar as 
maiores. De acordo com Mariano (2005), quatro são os elementos que configuram o 
Neopentecostalismo, são eles: Guerra Santa, Teologia da Prosperidade, Liberalização dos 
aspectos externos da moral e santidade pentecostal e a empresarização do sagrado, ou a 
adoção da lógica da moderna administração capitalista, no empreendimento religioso, 
sobretudo o marketing. Conforme Costa (2011), a Teologia da Prosperidade ou Confissão 
Positiva é o discurso legitimador da nova condição social vivida pelos fiéis das igrejas do 
campo religioso pentecostal brasileiro, que diante da nova realidade precisa justificar a 
saúde, a riqueza e, a utilização e consumo de bens e serviços que antes eram por eles 
inacessíveis e, por conseguinte, demonizados. Enfatiza, também, o fato da mesma 
encontrar enorme receptividade na grande massa que buscava enriquecimento sem relação 
com o trabalho.  De acordo com Bourdieu (2005) a estrutura do campo religioso é 
composta por agentes especializados do sagrado (padres, pastores, bispos, apóstolos, 
patriarcas, profetas, magos, pais e mães de santos, gurus, e etc.) que disputam a satisfação 
das necessidades religiosas dos leigos. Quanto mais plural, diversificado e pulverizado é o 
campo religioso, maiores são os conflitos pela conquista e manutenção dos fiéis. Para 
tanto, desenvolve-se um processo de desqualificação (desacreditação) de outros grupos ou 
atores. As observações participantes, as entrevistas aos líderes e membros das igrejas 
objeto de nossa pesquisa demonstram claramente o processo de acomodação à nova face 
do capitalismo atual, uma vez que nas pregações e, nas próprias palavras dos entrevistados, 
há uma maior ênfase na mensagem de uma vida melhor na terra e não mais no pós-morte 
como era pregada pelos pentecostais clássicos, os estereótipos usos e costumes da 
santidade neopentecostal foram suavizados e depois totalmente abandonados, a pobreza e o 
sofrimento não são mais elementos purificadores, antes, pelo contrário, indicam um 
distanciamento de Deus. Os líderes religiosos do neopentecostalismo são personalistas, 
concentram em si a manifestação do sagrado, são homens de marketing, vestem-se com 
requinte e ostentam uma imagem de homens prósperos com o objetivo de legitima seu 
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discurso e influenciar a massa de seguidores. Apesar de todas as apostas de que o 
desenvolvimento econômico, social, científico fosse capaz de racionalizar o indivíduo até 
que o mesmo abdicasse das esperanças religiosas, a condição pós-moderna tem feito o 
contrário, faz com que o indivíduo busque no consumo e nas conquistas pessoais uma 
relação transcendente com a divindade de forma que seu bem-estar, sua saúde física e suas 
conquista de sucesso no mundo econômico e social faça transparecer a ação de Deus na 
sua vida. Assim, os indivíduos na sociedade pós-modernos sentem necessidade de 
manifestar sua religiosidade e, esta se adequa conforme o modelo de sociedade que ele esta 
inserido. Dessa forma, o neopentecostalismo se apresenta como a resposta a um novo tipo 
de indivíduos religiosos. A crença em um Deus único e todo poderoso, não mudou, mas, 
sim o jeito de se posicionarem perante esse Deus. Por conseguinte o neopentecostalismo é 
a ruptura de um modelo ascético que localizava todas as suas expectativas no além, para 
uma bem-aventurança no aqui e no agora, relacionando-se muito bem com a lógica 
capitalista vigente.  

Palavras-chave: Pós-Modernidade. Neopentecostalismo. Capitalismo. 
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OS VÍNCULOS POLÍTICOS- ADMINISTRATIVOS ENTRE AS ELITES 
CAMARÁRIAS DO ESTADO DO MARANHÃO E GRÃO – PARÁ, DURANTE OS 
SÉCULOS XVII – XVIII 
 
Orientanda: Marina dos Santos Araújo – bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do Curso de História e Licenciatura – CECEN/UEMA 
 
Orientadora: Dra. Helidacy Maria Muniz Corrêa 
Prof. do Departamento de História e Licenciatura – CECEN/UEMA 
 
O espaço de intermediação que envolveu o território do extremo norte durante os séculos 
XVII e XVII nos remete a um estudo da cultura política presente entre as elites camararias 
das capitanias do Maranhão e Grão-Pará. Parcela importante da formação e ocupação do 
Estado do Maranhão e Grão-Pará, assim como da defesa e conquista do território, insere-se 
num período da história portuguesa que é conhecido como a União das Coroas Ibéricas2.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

O Estado do Maranhão e do Grão-Pará: espaço de intermediação. 
Fonte: CORRÊA, Helidacy Maria Muniz “Para aumento da 
conquista e bom governo dos moradores: o papel da Câmara de 
São Luís na conquista, defesa e organização do território (1615 - 
1668)”. Niterói, 2011. Tese (doutorado em História) – 
Universidade Federal Fluminense. 

 
Nessa fase, a preocupação em defender o território contra a presença e pretensões de 
concorrentes (ingleses, holandeses e franceses, desde a segunda metade do século XVI 

                                                             
2 A União das Coroas Ibéricas ocorrida entre 1580 a 1640 foi iniciada com o período de ausência do trono 
português, após o sumiço de D. Sebastião e a morte de D. Henrique, ultimo descendente direto da dinastia 
Avis. Assim esse imenso império sob o controle da união dinástica das coroas de Castela e Aragão com 
Portugal, afirmou-se durante 60 anos, com dimensões territoriais extraordinárias. Ver ULHÔA PIMENTEL, 
Helem.  Portugal na União Ibérica: algumas reflexões sobre razões e mitos. Universitas face. Pesquisa e 
prática docente, v. 3, 2007. p. 53-64.  
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espalhados pela por diversos pontos da costa litorânea de norte a sul da colônia) foi 
determinante na consolidação do Estado do Maranhão e Grão-Pará3. A partir do contexto 
da União Ibérica, o tema desta pesquisa tem por meta geral investigar os tipos de 
intermediações que eram realizadas entre o Maranhão e Grão-Pará, observando os agentes 
que circulavam nesse espaço e os assuntos tratados entre esses sujeitos. Através do estudo 
do comportamento político poderemos identificar as semelhanças encontradas entre as 
práticas dos camaristas de São Luís e de Belém, como eram resolvidos os problemas de 
natureza pública; quais cargos exerciam papel de maior importância nesses ambientes; 
quanto tempo cada camarário permanecia em seu cargo. Esses assuntos encontrados nos 
Livros da Câmara de São Luís, documentação guardada no Arquivo Público do Maranhão, 
propiciou identificar os vínculos que esses agentes construíram. Além disso, a leitura dos 
documentos da Câmara possibilitou mapear comportamentos e traços culturais das práticas 
políticas desses indivíduos, a exemplo da preocupação do procurador do Conselho, Andre 
Coelho, com as embarcações prestes a partir em direção à Metrópole, com escravos, 
causando a escassez de escravos na província do Maranhão.4 Além da preocupação com o 
que entrava e o que saia da terra, os agentes tentavam manter a ordem na cidade, enviando 
cartas à Coroa, notificando-a sobre o que estava acontecendo na Província. A Câmara se 
reunia também, para efetuar a leitura pública dos documentos enviados pela Corte (cartas, 
decretos, ofícios, etc) como forma de manter a população informada sobre as medidas 
tomadas pelo soberano. O documento do dia 29 de dezembro de 1651 trata da chegada de 
cartas enviadas pelo rei à Câmara de São Luís, anunciando a nomeação de um capitão-mor 
para a cidade. Tal medida refere-se à separação do Estado do Maranhão em capitanias 
independentes, sendo São Luís “cabeça” do Estado. Por fim, a leitura dos documentos 
supracitados apontam para três importantes e significativas formas de proximidades entre 
as elites políticas do extremo norte: em função da interesses de pequenos grupos,  de 
questões de natureza político-administrativa e de defesa.  
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4 - Livro de Acórdãos da Câmara de São Luís de 1649 - 1654 registros do dia 26 de abril de 1653. Arquivo 
Público do Estado do Maranhão. 
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APLICAÇÃO DO SOFTWARE LIVRE NO MODELAMENTEO DO 
PATRIMONIO EDIFICADO. 

Orientanda: Yuri Leandro Abas FRAZÃO - Bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo CCT/UEMA 
 
Orientador: Erico Araujo PEIXOTO. 
Prof.  Msc. do Departamento de Arquitetura e Urbanismo. CCT/UEMA 
 
A pesquisa procura analisar a viabilidade de programas livres ( Sketchup e Blender) no 
modelamento do patrimônio edificado. Essa modelagem é testada no Centro Histórico de 
São Luis, na rua do Giz.  
Modelar consiste na interpretação do projeto, ou seja, na concretização das ideias e das 
informações registradas. No âmbito da arquitetura ainda podemos definir que a modelagem 
consiste na construção do conjunto de detalhes, que são executados a partir da análise do 
desenho técnico e das demais especificações do projeto.  
Software livre por sua vez, é definido como um programa gratuito, ou pelo menos com 
versões não comerciais. Estes aplicativos, por serem livres e eficientes, foram  

rapidamente difundidos e hoje possuem uma extensa aplicação e grande quantidade de 
usuários.  
A pesquisa se deu em etapas bem definidas no seu  processo de desenvolvimento. Podemos 
definir em 5 etapas, o processo metodológico da pesquisa. 

I. Levantamento Métrico  
II. Levantamento Fotográfico 

III. Modelagem Individual  
IV. Modelagem do Conjunto  
V. Aplicação de texturas e Renderização 

Figura 3: Comparação entre a modelagem e o real 
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A pesquisa foi realizada na rua do Giz, envolvendo 12 quadras, sendo 69 casa e duas 
praças, tombados pela UNESCO. O software se mostrou eficiente no modelamento das 
edificações históricas, sendo possível a virtualização do patrimônio através do programa 
Google Sketchup. 
 

 
Porém o programa, ao mesmo tempo que se 
mostrou apto e eficiente no modelamento 
individual de cada patrimônio, não mostrou a 
mesma eficiência na modelagem de toda o 
conjunto urbano do local. Devido ao alto grau de 
detalhes e complexidade arquitetônicas o arquivo 
se torna muito pesado, inviabilizando o manuseio 
do programa, assim como sua exportação para 
quais quer outro software.Dessa forma foi 
oportuno dividir a extensão da rua em 6 blocos 
separadamente para poder simular a rua do Giz. 
Analisando todo o desenvolvimento da pesquisa 
podemos concluir que o estudo da paisagem e 
modelamento do patrimônio edificado é possível 

com o Sketchup, porém é inviabilizado caso o sitio em analise seja extenso ou complexo 
demasiadamente ( alto nível detalhes).  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Vista da Rua do Giz, modelagem do Sketchup 

Figura 3: Praça localizada entre a Rua do Giz e 
Rua dos Afogados. 
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Palavras Chaves: Software Livre, Patrimônio, Modelagem. 
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SÃO LUÍS DURANTE OS SÉCULOS XIX E XX: UM RESGATE DE SUAS 
IMAGENS E UM PANORAMA DA SUA HISTÓRIA 
 
Orientanda: Caroline Ribeiro SANTANA – bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo – CCT/UEMA 
 
Orientadora: Thaís Trovão dos Santos ZENKNER 
Prof.ª Dr.ª do Departamento de Arquitetura e Urbanismo – CCT/UEMA 
 
Ao longo dos seus 400 anos a cidade de São Luís do Maranhão construiu um grande 
acervo iconográfico muito variado e rico o qual, encontra-se espalhado pelos diversos 
acervos da cidade. Essa fonte de pesquisa contribui muito para o entendimento e 
visualização da história da cidade de São Luís. O trabalho aqui apresentado consiste em 
um aprofundamento de uma pesquisa maior intitulada “São Luís 400 anos: um resgate de 
suas imagens e um panorama da sua história”. Este trabalho tem por objetivo elaborar um 
documento que reúna as imagens mais representativas (mapas, cartões postais e 
fotografias) fazendo um banco de dados e um panorama da história da cidade de São Luís 
ao longo dos séculos XIX e XX.Para a fundamentação desse trabalho utilizamos o conceito 
de História urbana e estudamos sobre a história da fotografia e sua importante contribuição 
no resgate da história das cidades.Através do livro “Por uma Nova História Urbana” de 
BernadLepetit (2001), foi estudado o conceito de história urbana destacando a trajetória 
dos atores sociais e sua importância para o resgate da história das cidades. Assim como 
também foi feita uma pesquisa sobre a fotografia e sua importância para a narrativa de uma 
história. Nesse momento foram tomados como base dois autores: Peter Burke (2004) e 
Boris Kossoy (2001).Para realizar a pesquisa foi feito um levantamento de fontes primarias 
e secundárias (fotográficas e bibliográficas) sobre São Luís do Maranhão, pesquisadas em 
arquivos públicos como a casa Josué Montello, Biblioteca do Museu Histórico e Artístico 
do Maranhão, o Arquivo Público do Maranhão, além de bibliotecas particulares. No 
levantamento bibliográfico destacam-se autores como Caldeira (1991), Amaral (1897), 
Andrès (1998), Zenkner (2012).Um dos objetivos deste trabalho foi reunir as imagens mais 
representativas de São Luís (mapas, fotografias, cartões-postais) durante os séculos XIX e 
XX, catalogando-as e separando-as por século.Dessa forma utilizamos como fonte de 
pesquisas algunsálbuns fotográficos de São Luís como: o “Álbum Comemorativo do 3º 
Centenário da Fundação da Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão” por 
Domingos Perdição (1913), o “Álbum do Maranhão” de Miécio de Miranda Jorge (1950) e 
principalmente “Maranhão1908: Álbum Fotográfico” de Galdêncio Cunha (2008), além de 
revistas a exemplo da Revista do Norte encontrada na Biblioteca Pública Benedito Leite. 
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Imagem 1: Escola Técnica de São Luís 
Fonte: Miécio Jorge (1950) 

 
Imagem 2: Baluarte e margens do Rio Anil – São Luís 
Fonte: Galdêncio Cunha (2008) 
 
Foi ao longo do século XIX e na primeira década do século XX que São Luís 
complementou e construiu seu patrimônio. Até o início do século XX, São Luís ainda 
consegue manter-se como uma importante cidade no cenário nacional, através das suas 
diversas fábricas, o entanto ao longo do século XX a cidade reflete o enfraquecimento 
econômico do Estado.Somente na década de 1940, têm-se algumas intervenções pontuais 
no tecido urbano, a exemplo da Avenida Magalhães de Almeida. Na década de 1970 
consolidou-se o esvaziamento do centro, intensificado com a abertura da Ponte José 
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Sarney. Na década de 1980 inicia-se a revitalização do centro que resultará na década de 
1997 sua inclusão na lista da UNESCO 
 
Palavras – Chave: São Luís, História Urbana, Séculos XIX e XX. 
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DE ESPAÇO E LITERATURA: CENÁRIOS ARQUITETÔNICOS DA CIDADE DE 
SÃO LUÍS NA LITERATURA MARANHENSE DO SÉCULO XX 
 
Orientada: Bianca Tereza Lins Rabelo Barbosa – bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo – CCT/UEMA 
 
Orientadora: Grete Soares Pflueger 
Professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo – CCT/UEMA 
 
Colaboradores: Maria de Fátima Ribeiro dos Santos – Professora do Curso de Arquitetura 
e Urbanismo – CCT/UEMA; Josenilde Cidreira Dorneles de Moraes – Professora do Curso 
de Letras – UFMA 
 
Durante toda a história da sociedade, a arquitetura e urbanismo participaram como cenário 
potencializando as situações e estimulando ações. Sob um olhar mais peculiar é possível 
termos a certeza de que além de emoldurar acontecimentos, a Arquitetura se posiciona 
como personagem peculiar do desenrolar da história humana. A urbanista Françoise Choay 
(1979) que discorre sobre a filosofia da cidade em seu livro ‘‘O urbanismo’’, ressalta no 
capítulo IX que o escritor Victor Hugo (1802-1805) comparava a cidade com o livro e 
afirmava que a arquitetura era o grande livro da humanidade. Na perspectiva de integrar e 
compreender a literatura maranhense e a cidade de São Luís, que enfatizamos nesta 
pesquisa, a construção literária dentro do cenário maranhense no século XX, com destaque 
para três autores que trabalham a temática de São Luís: José Chagas, Josué Montello e 
Ferreira Gullar, ressaltando que ambos dialogam com situações típicas de nossa cultura 
pincelando também a cidade como personagem de destacada relevância em suas histórias. 
É de uma significativa importância deter-se ao fato que tais características urbanísticas e 
arquitetônicas, primeiramente tidas como traços da sociedade, mas também mais 
profundamente posiciona-se ocasionando uma forte influência nas ações da população. 
Essa situação observada em como é possível, a partir do ponto de vista das pessoas com a 
relação da cidade e também ponderando quais os mecanismos que podemos trabalhar com 
a mesma para melhorá-la e de que maneiras os arquitetos urbanistas podem projetar 
baseados nas reais necessidades da sociedade contemporânea. Em Ferreira Gullar, a 
pesquisa priorizou duas obras: Cidades Inventadas (1997) e o Poema Sujo (1976). Em 
Cidades Inventadas demonstra uma nova fase literária do autor que por ventura continuou 
a produzir utilizando a temática urbana, dessa vez agrupando pequenos contos que ele 
outrora fez a fim de demonstrar seu ponto de vista com relação às diversas formas de 
adensamento urbano e também das diferentes maneiras como houve a manutenção, 
desenvolvimento e até mesmo falência (física e moral) das cidades, baseado em situações 
reais. Gullar criou duas cidades muito semelhantes a São Luís e Alcântara. A cidade 
fictícia de Ailum é muito semelhante a capital ludoviscense. A própria lenda da serpente 
que é cultua no folclore local é o maior dos elementos que podemos ponderar na narrativa. 
Dessa maneira podemos elencar algumas características arquitetônicas e urbanísticas da 
cidade de São Luís que Gullar pincelou brilhantemente para que possamos nos situar do 
início da cidade em si, bem como da sua tipologia construtiva e também da sua 
importância na própria construção que o conto pretende passar para o público. Já o conto 
intitulado Alminta assemelha-se com a Alcântara, uma cidade estagnada e deixada aos 
animais e que viveu um momento de apogeu emblemático no período do império e 
sobrevivia de opulência e era concentrada na subserviência e escravidão descreve de 
maneira bem ilustrativa a situação atual da cidade de Alcântara. Considerada uma 
miniatura da capital do império e mesmo próxima a cidade de São Luís desenvolveu a sua 
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história de maneira independente e construiu um nicho social adjacente e que seguia as 
sequências, maneiras e traquejos sociais que eram impostas até o período da abolição da 
escravidão. Já o Poema Sujo (Gullar, 1976) criado no período que o autor se encontrava no 
exilio em Buenos Aires é pontuado como a obra mais ousada do escritor que queria 
expressar todo o seu passado em época de repressão e se expor através da escrita até que 
não houvesse mais nada a ser escondido, pra finalmente se libertar. O poema tem esse 
título devido às palavras de baixo calão que são utilizadas durante toda a extensão do 
poema, observando-se a cidade de São Luís e seus elementos arquitetônicos em destaque. 
O segundo autor escolhido na pesquisa foi o paraibano José Chagas que com uma vasta 
obra tendo como tema as cidades de São Luís e Alcântara utilizando-se em seus versos de 
elementos da arquitetura e de seus contextos urbanos. Em Alcântara – Negociação do Azul 
ou Castração dos Anjos (Chagas, 1994) observa-se houve a prosperidade econômica e 
cultural de Alcântara durante o século XVII que foi trabalhada pelo autor em contraposição 
com o atual abandono da cidade atual, onde outrora houve um poderio econômico baseado 
pelo trabalho escravo com um padrão típico da vida europeu e atualmente se observa uma 
cidade que, apesar de possuir uma base espacial, encontra-se em estado de abandono com 
um cotidiano morto e em ruinas que ainda cultiva em sua memória ações do passado e uma 
estática de uma cidade-museu. Existe uma divisão no decorrer da obra, a primeira parte 
consiste na primeira queda (sobre o tempo) e a segunda queda (sobre o espaço). Nesse 
momento é possível que se conciliem concepções do sociólogo francês Maurice Halback a 
respeito da importância e a decadência da memória coletiva, inclusive das cidades. 
Halback (1990) expõe que a memória coletiva é pertencente a uma comunidade/cidade 
para que possa haver a conservação dos marcos temporais, tais como os registros orais e 
escritos, e do espaço (físico, arquitetônico e morfológico da cidade) como um elemento 
singular na consolidação da identidade local. É possível notar a nítida divisão que o autor 
trabalha no poema, a primeira parte consiste na primeira queda (sobre o tempo) e a 
segunda queda (sobre o espaço). Canhões do Silêncio (Chagas, 1979) priorizando a 
temática de São Luís, trabalhando com elementos do bairro do Desterro retratando a 
angustia por metonímias para sincronizar a atual situação dos casarões e do modo de vida 
da cidade de São Luís, utilizando elementos arquitetônicos no desenvolvimento de 
metáforas como as janelas, telhados e principalmente mirantes como objetos recorrentes 
para seus versos certeiros e sensíveis acerca da situação do bairro. Josué Montello trabalha 
no romance Cais da Sagração (1971) a história do Mestre Severino como personagem 
principal, barqueiro português que durante a década de1950-1960 faz o transporte de 
passageiros pela costa maranhense, onde durante uma desses traslados ele se apaixona pela 
prostituta Vanju, que trabalha no baixo meretrício do Desterro, atual Centro Histórico de 
São Luís. É importante destacar que o enredo não é estruturado de acordo com o espaço e 
tempo cronológico. Dessa maneira, a cidade de São Luís ambientada durante os anos 1960 
é retratada com sua expansão urbana, como há o destaque para a elaboração da Ponte do 
São Francisco e há a própria descrição do autor do bairro da Praia Grande com 
saudosismo, sempre mencionando seu passado e início de sua decadência. Demonstra-se 
também o início da implantação do Porto do Itaqui e seu desenvolvimento na região e 
assim o Cais da Sagração entra em declínio. Já em Noite sobre Alcântara (Montello, 1978) 
retrata a cidade em questão sob a ótica de um morador chamado Natalino, que está prestes 
a se mudar e realizando sua última caminhada antes da viagem, ele relembra a época nobre 
e de esplendor que outrora esta cidade maranhense viveu, relacionando os elementos 
arquitetônicos e eventos sociais da aristocracia até a chegada e seu declínio econômico e 
social. É interessante como Montello consegue inter-relacionar a vida de todos os 
habitantes de Alcântara com a vida física da cidade e sua própria decadência que em 
sincronia iniciaram agonizaram, voltando-se para a contemplação de suas próprias ruinas 
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físicas. Ressaltamos que esse projeto de pesquisa serviu de subsidio teórico para um 
projeto de extensão, apoiado pela bolsa Bex-Fapema, que realizou saraus literários no 
curso de arquitetura sobre os dois autores citados. Através da literatura que, ao explorar-se 
a urbanidade e deter-se a respeito da integração que é possível que profissionais que 
projetam a cidade possam observar suas múltiplas formas, por meio dos diferentes olhares 
e distintas perspectivas. Dessa forma, o relacionamento entre os aspectos e reflexões 
sociais com as impressões e a própria construção no meio urbano desenvolvem o tipo de 
urbanização que é necessário para que haja não apenas o crescimento urbano, mas também 
o desenvolvimento social, como é possível destacar notoriamente a qualidade de vida, a 
mobilidade, consciência ambiental dentre outros aspectos ponderamos em obras literárias 
como as retratadas por Ferreira Gullar pela poética de José Chagas ou mesmo pela 
observação peculiar de Josué Montello. O objetivo da pesquisa foi demonstrar a estreita 
relação entre a literatura e a cidade e oferecer aos alunos do curso de arquitetura, em 
conjunto com a ação de extensão, um conhecimento sobre a obra dos dois autores e suas 
percepções sobre a cidade e seus processos urbanos de apogeu e decadência, possibilitando 
um debate sobre a melhoria da qualidade de vida no centro histórico de São Luís e 
Alcântara.  
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DELIMITAÇÃO ESPACIAL E ASPECTOS CONCEITUAIS DA 
OCUPAÇÃO IRREGULAR NAS AREAS DE RISCO EM ENCOSTAS 
EM SÃO LUIS 
 
Orientando: Marcos Morais NUNES – Bolsista PIBIC/UEMA - Acadêmico do Curso de 
Arquitetura e Urbanismo – CAU/UEMA 
 
Orientador: Prof. Dr. José Bello Salgado Neto - Departamento de Arquitetura e 
Urbanismo do CAU/UEMA 
 
Colaboradores: Superintendência da Defesa Civil do Município (SUDEC) e Núcleo 
Geoambiental (NUGEO) da UEMA 
 
O município de São Luís possui área de 827 km2 e uma população total de 1.011.943 
habitantes, representando 15,4% da população total do Maranhão. A densidade 
demográfica da capital maranhense é de 1.223,6 hab./km2 (IBGE,2010). Esse contingente 
humano constrói moradias e habitações por vezes em áreas inadequadas, o que pode 
representar situações de risco à própria segurança dos moradores, especialmente durante o 
período das chuvas. De acordo com dados do IBGE (2010), São Luís possui cerca de 232 
mil pessoas residindo em favelas ou invasões, representando 23% da população, ou o 
equivalente à um em cada quatro moradores. Entre as capitais brasileiras, São Luís é a 
terceira com maior percentual de pessoas morando em favelas ou invasões. A ocupação 
dessas áreas, sem planejamento e falta de infraestrutura, representa potencializar os 
iminentes riscos a desastres, principalmente diante de eventos meteorológicos críticos. 
Essas irregularidades assumem múltiplas faces e diversas tipologias sendo marcadas pela 
condição de ocupação subnormal no Brasil. São favelas resultantes da ocupação de áreas 
privadas que se encontravam vazias à espera de valorização; favelas em áreas públicas 
resultantes da ocupação de áreas doadas ao Poder Público por loteamentos; cortiços 
improvisados em casarões deteriorados e sem as mínimas condições de habitabilidade; 
loteamentos clandestinos e irregulares; conjuntos habitacionais ocupados e sob ameaça de 
despejo; casas sem "habite-se", etc (ALFOSIN, 2013, p.3).  A falta de acesso regular a um 
espaço de moradia digna nas cidades leva a população carente a buscar alternativas junto 
ao mercado imobiliário ilegal, que atua quase sempre em áreas ambientalmente vulneráveis 
(justamente aquelas áreas “excluídas”, por suas características e gravames legais, do 
mercado imobiliário regular) ocupando áreas de preservação ambiental como encostas e 
topos de morro, matas nativas, manguezais, margens de mananciais e cursos d’água. A 
vulnerabilidade pode ser conceituada como um grau de perda para o dado elemento, grupo 
ou comunidade dentro de uma determinada área passível de ser afetada por um fenômeno 
ou um processo (SAITO, Silva, 2007, p 31). Segundo Saito (2007, p.4) o impacto de um 
fenômeno natural extremo ou intenso sobre um sistema social causa sérios danos e 
prejuízos que excedam a capacidade dos afetados em conviver com o referido impacto. 
Esses eventos adversos causam grandes impactos na sociedade, sendo distinguidos 
principalmente em função de sua origem, isto é, da natureza do fenômeno que o 
desencadeia, resultante em desastres naturais (SAITO apud MARCELINO, 2007, p.5). A 
perspectiva de desastres apresenta um grande risco para os moradores de São Luis. O que é 
esse risco? Porque ele existe? Risco é a probabilidade de consequências danosas ou perdas 
esperadas (mortos, feridos, edificações destruídas ou danificadas, etç), como resultado de 
interações entre um perigo natural e as condições de vulnerabilidade do local (SAITO, 
2004, p.20). O conceito de “áreas de risco” (AR) é bastante abrangente, mas sempre 
vinculando algum tipo de risco, que se traduz por pela possibilidade de que ocorra algum 
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desastre. Estes riscos podem ser promovidos por fenômenos puramente naturais, como 
também por processos oriundos da ação humana. (SANTOS, 2004, p.1). O risco deve ser 
entendido como uma probabilidade, onde há presença humana há potencial para ocorrer 
um desastre natural. Ninguém esta protegido de desastres, não existe risco zero, o que 
ocorre é que em alguns lugares existe uma maior vulnerabilidade por parte das populações 
a ele sujeitas. Os riscos apresentados em São Luis, na maioria das vezes, são em função de 
um crescimento sem planejamento, e, principalmente, por exclusão social de camadas da 
população menos assistidas, que por falta de acesso à moradia e na busca de lugares mais 
próximos do mercado de trabalho, expõem-se há maiores riscos como deslizamentos ou 
enchentes.  O fato é que, todo ano, particularmente à época das chuvas mais intensas, 
quando então todos os problemas de risco aumentam, o noticiário jornalístico é pródigo no 
anúncio de tragédias, soterramentos, afogamentos, perdas patrimoniais parciais e/ou totais, 
desgraças familiares de toda a ordem, falta da ação preventiva e corretiva da administração 
pública. A Figura 7, adiante mostra a relação entre uma sociedade vulnerável aos desastres 
e os eventos ocorridos.  
 

Figura 7 – Interação entre vulnerabilidade populacional, eventos extremos e desastres. 

 
Fonte: NUNES, Marcos, 2013.  
 
A pesquisa de campo incluiu visita às áreas de risco, entrevista com moradores e visita 
técnica à instituições voltadas às questões dos riscos, como a Superintendência da Defesa 
Civil do Município (SUDEC). Posteriormente, foram elaborados no Núcleo Geoambiental 
da UEMA, alguns mapas das áreas de risco de encostas de morros no eixo Itaquí – 
Bacanga, com imagens recentes do Satélite Landsat V e base topográfica planialtimétrica 
de São Luís. A opção pela delimitação dessa área deu-se pela impossibilidade operacional 
de levantamento das demais áreas de risco, em face da exigüidade de tempo para essa 
tarefa.  
 
Palavras-chave: Desastres, Riscos, Vulnerabilidade. 
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ESPAÇOS DE SOCIABILIDADE NO HABITAR CONTEMPORÂNEO EM SÃO 
LUÍS 
 
Orientando: Nonato Lustosa Fernandes de CASTRO – Bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo – CCT/UEMA 
 
Orientadora: Marluce de Wall de Carvalho VENANCIO. 
Profª. Drª. de Arquitetura e Urbanismo – CCT/UEMA 
 
Em uma cidade viva e complexa como São Luís, mesmo sendo relativamente nova (com 
apenas 400 anos), a utilização dos espaços dá-se de maneira bem diversificada. Da 
urbanização modernizadora de 1974 até a década atual que se iniciou no ano de 2010, 
houve diversas mudanças na produção do espaço urbano. Sendo parte do projeto maior 
“ENTRE A CIDADE COMPACTA E A CIDADE DISPERSA, OS CAMINHOS DE SÃO 
LUÍS: Um estudo sobre a produção do espaço urbano de São Luís do Maranhão – da 
urbanização modernizadora de 1974 à urbanização contemporânea“, este trabalho em 
específico trata dos locais em que ocorre ou deveria ocorrer maior sociabilidade na época 
atual de São Luís, a partir aproximadamente do ano de 2010. A pesquisa originou-se do 
interesse do bolsista em trabalhar com o assunto “Olhos das Ruas”, tratado por Jane 
Jacobs, junto com o foco em Urbanismo da orientadora. Trata-se um estudo sobre as áreas 
da cidadeonde as pessoas se reúnem, do porquêque as atrai(ou não) para determinado local, 
e se ele foi planejado ou não para esse fim. Passa por cenários públicos, privados, público 
tornado privado, efêmeros, e por espaços improvisados que ganharam essa características. 
Tem como objetivo a identificação, análise, classificação e exemplificação do exposto no 
título, e mostrar que existem nos mais diversos pontos da cidade e nas mais diversas 
formas, incluindo (mas não limitado a) praças, igrejas, campos de futebol, bares, cinemas, 
entre outros, que foram reunidos e separados por tópicos. Para tanto, a metodologia 
utilizada foi a pesquisa pela internet e em campo, onde foram coletadas imagens online e 
outras no local tiradas pelo pesquisador, assim como entrevistas com moradores e 
utilizadores dos espaços em questão. Para ressaltar que esses espaços existem nos mais 
diversos pontos da cidade, a escolha dos bairro e, mais precisamente, dos exemplos, foi 
feita de forma semi aleatória, tendo como critério principal (e quase único) o vínculo com 
espaços formados a partir da década de 1970.Entre as áreas públicas e as privadas há uma 
grande variação de estilos e motivos. Os privados tem tendência a se voltarem mais ao 
público jovem, que vem adquirindo cada vez mais independência, poder aquisitivo e 
característica consumista, o que os torna grandes alvos para o mercado consumidor. Já os 
públicos são voltados, como o próprio nome implica, a toda a população, das mais diversas 
idades. Há também os casos em que um espaço público é tornado privado. Seja toda a área, 
ou apenas uma parte, uma entidade privada (podendo ser mesmo uma única pessoa) se 
apossa de algo que deveria ser de todas e utiliza como seu. Às vezes isso pode ser positivo, 
mesmo que errado, pois traz manutenção e organização a um local em estado de abandono, 
renovando seu atrativo. Por outro lado pode ser um incômodo às pessoas que vão àquele 
local esperando algo para todos e se deparam com um cercado imaginário, como que 
dizendo “É meu!”. Menos comum, porém existente, há o contrário: o privado tornado 
público. Normalmente são terrenos não murados e não vistoriados com frequência pelo 
dono, onde as pessoas se acostumam a usar como de todos, especialmente como 
estacionamento. Nos espaços públicos, parte do orçamento do governo é voltado para o 
lazer, o que se reflete grandemente na construção de praças. Porém é comum encontra-las 
praticamente inutilizáveis, por maus cuidados ou abandono, tirando sua função como 
espaços de lazer. Mesmo existindo várias nessas condições precárias, há também as que 
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são bem frequentadas. Isso ocorre pelo fato de os Olhos das Ruas estarem presentes, por 
causa de lanchonetes, lojas e escolas, entre outros fatores.Há também os espaços públicos 
que são tornados privados, como é comum notar os estacionamentos feitos sobre praças. E 
há casos em que parte do espaço público é transformado para o lazer pessoal de uma única 
pessoa (ou grupo), com a adição de cadeiras, paisagismo e (novamente) estacionamento. 
Ainda sobre o público tornado privado, há quem utilize o espaço das praças como sua área 
de trabalho. Na pesquisa foi mostrado o caso de uma oficina, onde a praça é largamente 
utilizada como local de reparos e espera dos carros. Voltando aos espaços públicos no 
geral, também é tratado no trabalho sobre as praias que,sendo elas enormes atrativos 
sociais, foram resumidos em poucos pontos de maior influência social. Nos espaços 
privados há bares, casas de shows, boates, entre outros, que possuem clientes e motivações 
mais específicos. Dentro desse tópico, há a subcategoria de interesses comuns, que é aonde 
grupos de pessoas vão a um lugar por um mesmo foco de interesse e lá sociabilizam, às 
vezes tornando o motivo do espaço secundário. Há tambémos espaços privados que 
funcionam apenas em determinado horário, o que os deixa mais fechado a grupos de 
pessoas que têm esse horário livre. Mas atualmente, os Shoppings Centers têm tomado a 
frente no quesito Espaços Privados, especialmente por causa das praças de alimentação e 
dos cinemas. Além de públicos e privados, também são tratados no trabalho os espaços 
efêmeros e os improvisados. O primeiro tipo ocorre quando um espaço se transforma 
durante certa época do ano, tornando-se único durante a duração de seu evento, retornando 
a seu estado anterior logo após a finalização. O melhor exemplo que temos no Brasil é a 
comemoração do carnaval, onde os blocos tomam conta de várias ruas, e as festas ocorrem 
nos mais diversos locais. Porém, por o trabalho tratar de São Luís, foi utilizado neste um 
exemplo que e mais forte nessa região: as festas juninas. Já os Espaços Improvisados, 
como o nome deixa claro, são os casos em que um espaço não foi designado para um fim, 
porém é utilizado para tal. Como exemplo foi utilizado outro grande fator cultural 
brasileiro: o futebol. Como a ideia de futebol como esporte primário é instalada na mente 
brasileira desde muito cedo, as crianças comumente brincam de jogar bola nas ruas da 
cidade. Isso ocorre por diversos motivos, seja a falta de um campo próximo, as más 
condições deste, ou sua proporção desagradável a crianças, mas é fato que há muitas 
partidas que são jogadas nas ruas, onde passam os carros. Como exemplo foi utilizado um 
caso excepcional. Ao longo do trabalho nota-se que existe uma vasta gama de 
possibilidades de sociabilidade em São Luís, nas mais diversas localidades, e com as mais 
diversas funções. Sendo esta uma ilha complexa, é impossível listar todos no curto período 
de um ano que essa bolsa de pesquisa cobre. Foi focado, então, a mostra de situações 
ocorrentes e exemplos de cada uma, assim como a exemplificação e caracterização de 
outros espaços conhecidos pelo fator social, como praias (públicos) e shopping centers 
(privados). Analisando os casos em evidência, e já levando em conta os que não puderam 
ser mais profundamente analisados e expostos, é possível notar a alta concentração nos 
espaços privados, e certo descuido nos públicos. O primeiro é um mercado sempre 
crescente, ainda mais em uma cidade que recebe muitos visitantes turísticos, já o segundo 
deveria ter uma atenção maior pelo mesmo motivo do primeiro. Levando em conta todos 
os aspectos, públicos e privados, negativos e positivos, alguns fatos são inegáveis: a grande 
quantidade de espaços de sociabilidade da atualidade, seu crescimento constante, e sua 
importância para a sociedade. 
 
Palavras-chave: Sociabilidade; São Luís;Contemporâneo. 
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Figura 6-Croqui da arquitetura da calçada e suas 
relações físicas    com a via e o lote urbano, ainda 
destacando as inter-relações entre os espaços público e 
privado e a circulação pedonal. Fonte: Barbara Prado, 
2012. 

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DAS BARREIRAS NAS CALÇADAS DE SÃO 
LUÍS: ASPECTOS ARQUITETÔNICOS 
 

Orientanda: Julianne Gracielle Pinto COSTA – bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo – CCT / UEMA 
 

Orientadora: Barbara Irene Wasinski PRADO 
Prof. Dr. do Departamento de Arquitetura e Urbanismo CCT/UEMA 

 

Aborda-se neste texto os aspectos arquitetônicos das calçadas de São Luís, partes 
importantes das vias públicas, que são formadas pelo caminho destinado ao trânsito de 
veículos e por dois passeios a ele adjacentes destinados à circulação de pessoas. Os 
passeios compõem as calçadas. Nesse sentido, trata-se aqui do papel das calçadas na 
consecução de independência, autonomia e dignidade do cidadão, seja de forma coletiva ou 
individual, especialmente ante a mobilidade pedonal e acessibilidade às calçadas e 
passeios. Entende-se que há necessidade de se garantir ao cidadão ludovicenseo acesso e a 

circulação, diante da triste realidade 
das calçadas em São Luís, já que as 
diversas barreiras 
arquitetônicasencontradas, nas 
calçadas durante a pesquisa, estão 
contra o direito constitucional de ir e 
vir, como lembra Andrade (1982).  

Também entende-se que a 
calçada deve alcançar a todas as 
pessoas da cidade. No entanto, 
verificou-se que andar pelas calçadas 
em São Luís, representa uma prática 
intranquila, insegura e 
desconfortável, quase uma disputa 
entre pedestres, veículos, vendedores 
ambulantes, comércios, barreiras e 
outros obstáculos. Prática essa na 
qual, todos perdem, pois os espaços 
que deveriam ser áreas públicas 

destinadas ao pedestre quase nunca são adequados e obrigam o pedestre a enfrentar 
diversos desafios, inclusive tendo que usar o caminho destinado aos veículos. Investigou-
se a qualidade arquitetônica da cidade, com referência em Gold (2004), através do 
levantamento do fluxo pedonal em noventa quadras aleatoriamente escolhidas na cidade de 
São Luís, identificando as barreiras e as principais tipologias de barreiras. Utilizou-se a 
metodologia pesquisa-ação para estudar o problema e que consistiu em uma rigorosa 
observância e reflexão dos fenômenos identificados, a partir de experiências diárias. 
Inicialmente realizou-se um estudo de aprofundamento para entendimento de cinco 
conceitos que orientaram o trabalho: Espaço Público (SEMOB, 2004), Mobilidade (CTB, 
1997), Acessibilidade (ABNT, 2004), Calçadas e Barreiras Arquitetônicas (MOUETTE, 
1998). Com base nestes conceitos identificou-se os preceitos de um projeto arquitetônico 
para uma calçada cidadã, quanto a acessibilidade a todos, necessitem esses ou não de uma 
atenção especial e quanto ao fluxo pedonal delimitado pelos usuários das calçadas.  
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Em seguida, realizou-se o levantamento do fluxo pedonal e a coleta de amostragem da 
situação das calçadas na cidade de São Luís, seguido da interpretação de registros 
fotográficos e análises físicas do qual obtivemos o diagnóstico ambiental das barreiras 
identificando suas tipologias: 
• Calçada sem manutenção de piso; 
• Desníveis na calçada; 
• Mudança brusca no tipo de piso. 
• Elementos obstruindo o passeio 
(vegetação, mobiliário urbano, e outros); 
• Inclinação acentuada de calçadas; 
• Mesas e cadeiras (obstáculos 
temporários)  
• Veículos motores estacionados na 
calçada; 
• Elementos e equipamentos não 
sinalizados; 
• Bancos de comércio (feiras) nas 
calçadas,  
• Arbustos com espinhos e/ou com galhos 
baixos e sem proteção; 
• Canteiros dispostos inadequadamente 
nas calçadas. 

Quadro 1- Quadro fotográfico do diagnóstico das calçadas 
Fonte: Julianne Costa 2012 

  

Construção invadindo calçada (pública) Inexistência de calçada 

  

Camelôs obstruindo calçada Calçada inacessível – Altura inadequada 

 

Figura 2 - Quadra exemplo do levantamento do fluxo 
pedonal realizado em 90 quadras de São Luís, 
localizada no Bairro da Cohama. Fonte: Julianne Costa 
2012. 
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Os resultados da pesquisa mostram que as calçadas de São Luís precisam ser repensadas e 
discutidas pelos cidadãos e gestores a fim de solucionar os problemas encontrados. Quase 
90 % das calçadas sãoinacessíveis. O estudo dos aspectos legais que regulamentam o uso e 
a construção das calçadas, como o Decreto Federal Nº 5.296/2004, a NBR 9050/2004, as 
Leis Municipais de São Luís Nº 3.478/1996, Lei Municipal Nº 3.015/1989 e a Lei 
Municipal Nº 4.590/2006, alicerçaram a análise dos resultados obtidos na pesquisa de 
campo. E alertaram para compreender-se que há uma carência de esclarecimento da 
população para a construção das calçadas, assim como de divulgação das leis existentes 
para esta especificidade e da cobrança do cumprimento delas , por parte do poder público. 
De extrema importância para o meio social e para paisagem urbana, as calçadas além de 
influenciarem diretamente na qualidade de vida do cidadão impedem o desenvolvimento 
de muitas atividades, em face dos riscos que representam para crianças, idosos, portadores 
de necessidades especiais e até mesmo as pessoas que contam com sua capacidade plena. 
“A qualidade das calçadas de uma cidade também expressa a qualidade de vida dos 
seus cidadãos” (PRADO, 2013). Espera-se que esta pesquisa possa servir como base para 
transformação do meio ambiente urbano da cidade de São Luís, quanto a melhor 
acessibilidade e maior qualidade das calçadas e passeios. Será importante ainda, continuar 
a divulgar uma arquitetura cidadã das calçadas, bem como apontar o problema da falta de 
acessibilidade nas calçadas e a importância da eliminação das barreiras para melhorar a 
mobilidade na cidade e educar os cidadãos do futuro.  
 
Palavras chaves: Mobilidade, Acessibilidade, Calçadas. 
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QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO EM SÃO LUÍS: ANÁLISE 
SOBRE O PLANEJAMENTO DAS ROTAS EXISTENTES DE LINHAS DE 
ÔNIBUS 

Orientado: Ivamberto da Conceição Lima PEREIRA – bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmico do Curso de Arquitetura e Urbanismo – CCT/UEMA 
 
Orientador: Fabiola de Oliveira AGUIAR 
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O crescente aumento da população nas cidades traz discussões sobre o planejamento 
urbano, o desenvolvimento e a gestão urbana. Tais discussões perpassam principalmente 
pela intenção de proporcionar infraestrutura adequada a esse crescimento. Dentre as várias 
áreas que podem apresentar problemas, a de trânsito e transporte é uma das que causam 
maior impacto na população quando não priorizadas pela gestão urbana. Isto porque as 
atividades produtivas da cidade ficam comprometidas quando não há uma oferta de 
serviços que possa suprir a necessidade de mobilidade dos cidadãos nas funções urbanas. 
Diante de um planejamento urbano que se manifesta de forma precária, inicia-se a reflexão 
de como a cidade e, consequentemente, seus espaços urbanos estão sendo ocupados pelos 
veículos, já que o sistema de transporte coletivo, encarregado de levar a grande maioria da 
população, não consegue atender de forma satisfatória aos usuários do sistema. Os dados 
populacionais de São Luís e o processo de crescimento urbano desordenado motivaram o 
interesse e a necessidade do estudo apresentado, procurando analisar quais as reais 
condições de qualidade da mobilidade por ônibus na ilha de São Luís, enfatizando o modo 
por ônibus, por ser este, o principal modo de transporte público na cidade. O presente 
trabalho tem como objetivo principal, identificar critérios (já existentes na bibliografia 
brasileira) sobre a análise da qualidade do serviço prestado pelas linhas de ônibus urbanos, 
que possam ser utilizados na cidade de São Luis devido sua facilidade de aplicação. E, 
como objetivos específicos: i) caracterizar as linhas de ônibus de São Luis e selecionar 
algumas linhas existentes, para aplicar o método de análise a ser escolhido (com base em 
critérios encontrados na bibliografia brasileira), para serem obtidos resultados sobre a 
qualidade do serviço prestado por estas linhas; ii) identificar como estes critérios se 
relacionam entre si para fornecer o resultado sobre a qualidade geral destas linhas; iii) 
elencar as principais dificuldades encontradas para orientação de novas pesquisas sobre o 
tema na cidade de São Luís. O procedimento metodológico adotado neste trabalho se deu 
com as seguintes etapas: i) pesquisa bibliográfica sobre os temas relacionados à 
mobilidade, transporte público por ônibus e critérios de avaliação da qualidade do serviço 
prestado pelas linhas de ônibus; ii) análise e seleção dos critérios para aplicação da 
pesquisa de campo; iii) seleção das linhas para pesquisa de campo; iv) análise dos 
resultados; e, v) conclusão sobre o trabalho realizado. Segundo VALENTE et al (2001) ao 
órgão gestor responsável pelo transporte urbano de cada cidade, cabe proporcionar um 
bom transporte à população. Desta forma é importante que os técnicos utilizem métodos de 
controle operacional e disponham de indicadores de desempenho atualizados, para melhor 
controlar a situação real do sistema de transporte urbano oferecido, atuando no controle 
com eficiência. SANT’ANNA (2001) cita algumas características dos serviços oferecidos 
pelo modo de transporte público por ônibus que atraem um número maior de usuários, 
inclusive parte daqueles que possuem automóveis: 1) existência de oferta de viagens capaz 
de suprir a demanda dos usuários (subsidiado por um plano diretor adequado e capaz de 
prever o crescimento da demanda e as linhas de desejo de viagem); ii) adequação do 
sistema para pessoas com deficiências físicas e sensoriais (acessibilidade universal); iii) 
boas condições para as caminhadas que funcionam como complemento das viagens por 
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ônibus; iv) legibilidade da sinalização do sistema que garanta a execução da viagem por 
parte do usuário sem auxílio e informações de terceiros. De acordo com FERRAZ e 
TORRES (2004) os seguintes critérios afetam a qualidade do transporte público urbano por 
ônibus: acessibilidade, frequência de atendimento, tempo de viagem, lotação, 
confiabilidade, segurança, características dos veículos e dos locais de parada, sistema de 
informações, conectividade, comportamento dos operadores e estado das vias. Para o 
desenvolvimento do presente trabalho, foram selecionados os critérios adotados por 
FERRAZ E TORRES (2004) visto que os mesmos apresentaram parâmetros de avaliação 
com uma escala de valores que podem ser comparados aos resultados da aplicação da 
pesquisa de campo. Esta escala proposta pelos autores varia entre um nível de qualidade 
bom, regular ou ruim. A cidade de São Luís possui uma estrutura de linhas de transporte 
público por ônibus que tem características quanto ao seu traçado, predominantemente, do 
tipo radial, pois a maioria passa pelo centro da cidade, com apenas algumas linhas 
circulares. Já quanto à função pode-se admitir que as linhas são distribuídas entre linhas 
troncais e alimentadoras. Os terminais de Integração, nesse caso, servem para captação e 
distribuição dos passageiros que vêm das linhas alimentadoras e utilizam as linhas troncais. 
O sistema de transporte público por ônibus adotado na cidade de São Luís é o Sistema 
Integrado de Transporte (SIT), que foi criado em 1996, com a inauguração do primeiro 
terminal: o terminal Praia Grande, no centro histórico da cidade. Hoje, o SIT funciona com 
cinco terminais de integração (Praia Grande, São Cristóvão, Cohab-Cohatrac, Cohama-
Vinhais e Distrito Industrial) por onde passa a maioria das linhas. Segundo dados da 
SMTT (2013), ao todo são 186 linhas de ônibus com uma frota de 1.115 ônibus 
(distribuídos entre 965 ônibus urbanos e 150 semiurbanos) transportando cerca de 500 mil 
pessoas/dia. As linhas semiurbanas são aquelas que partem de outros municípios da região 
metropolitana (dentro da ilha), mas de bairros que fazem limite com a cidade de São Luis. 
O serviço do SIT está distribuído por regiões de atendimento, onde o conjunto de linhas de 
cada região é denominado de Bacia Operacional e em cada bacia opera um consórcio de 
empresas de ônibus. Estas bacias podem ser vinculadas ou não a um terminal de 
integração. Assim, ao todo existem 06 bacias operacionais no sistema atual. As bacias, 
instituídas no ano de 2003 e vigentes até esta data, são as seguintes: Bacia 1 – Centro/Anjo 
da Guarda; Bacia 2 – Rio Anil; Bacia 3 – Distrito Industrial; Bacia 4 – Cohama/Turu; 
Bacia 5 – Cohab/Cohatrac e Bacia 6 – São Cristóvão. O sistema é administrado pela SMTT 
(Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de São Luis). Os ônibus de São 
Luís obedecem a um sistema de identificação para a população por cores para cada 
consórcio (ou bacia operacional). Cada consórcio possui um terminal, só não o consórcio 
Rio Anil, que reúne linhas não integradas (que não passam em terminais). Para efeito de 
aplicação da pesquisa, foram selecionadas algumas linhas de ônibus e as mesmas foram 
analisadas conforme os critérios já mencionados. Dentre as linhas selecionadas, a linha 
C087 – Circular I/São Francisco (Figura 1) pode servir como exemplo na análise realizada 
e nos resultados obtidos. Considerando que dentre os 12 itens sugeridos para avaliação, 
apenas 3 não puderam ser avaliados (em cinza no quadro 3), o resultado gerado sobre esta 
linha indica que os níveis entre regular e ruim prevaleceram. Considerando que todos os 
itens analisados possuem o mesmo nível de importância, o quadro acima fornece como 
média de desempenho um nível  entre regular e ruim, tendendo para regular. Tanto sistema 
de informações quanto lotação e tempo de viagem, na hora pico são os itens com piores 
valores, aparecendo como “ruins” na escala sugerida pelos autores de referência e 
levantados sobre esta linha.   

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Lu%C3%ADs_(Maranh%C3%A3o)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Lu%C3%ADs
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Lu%C3%ADs
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Figura 1. Rota de ônibus da linha Circular I (representação em vermelho).  

Fonte: Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte (2013). 

Na prática o que se vê nas grandes cidades, ainda são medidas que priorizam os carros e os 
colocam juntamente com os ônibus sem nenhum planejamento. O que acontece é uma 
disputa entre estes dois modos por um lugar na via e um escoamento rápido. Medidas 
como o BRT, corredores exclusivos para ônibus, facilitam esse trânsito diário e o acesso de 
seus usuários ao sistema por meio de paradas bem planejadas e rotas exclusivas para o 
transporte de massa. O grande número de linhas que saem de seu local de origem 
(exemplo: bairros) e necessariamente passam pelo centro, tornam a viagem de quem não 
precisa passar pelo centro e sim ir a outro local, como a Avenida dos Holandeses, muito 
extensa e demorada (e algumas vezes com necessidade de mais de um transbordo). Esta 
característica das linhas de São Luis transforma o centro em um ponto de encontro de 
várias linhas de ônibus (maioria), deixando assim as ruas, já estreitas pelo próprio traçado, 
congestionadas e de difícil tráfego pelo modo a pé e outros modos motorizados. A pesquisa 
se propôs a analisar critérios que pudessem ser de fácil obtenção em pesquisas de campo 
quanto à avaliação da qualidade do serviço de transporte público por ônibus. Assim, foram 
elencados 12 critérios para aplicação em São Luis. Entretanto, para futuras pesquisas, 
poderão ser incluídos outros aspectos pertinentes, visto que os próprios autores de 
referência citam que os modelos propostos devem ser vistos apenas como sugestões, 
podendo ser modificados na sua forma e conteúdo. Por exemplo, com a supressão ou 
acréscimo de novos parâmetros, ou com a adoção de padrões diferentes na caracterização 
da qualidade. É importante citar que a pesquisa aqui apresentada foi realizada por um 
usuário do sistema de transporte por ônibus, ludovicense, morador da cidade e estudante do 
5º período do curso de graduação em arquitetura e urbanismo da UEMA.  
 
Palavras-Chave: Transporte público, Ônibus, Qualidade. 
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CONFORTO AMBIENTAL COMO INSTRUMENTO PARA EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA EM SÃO LUIS 
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Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo – CAU/UEMA 
 
Orientadora: Sanadja de Medeiros SOUZA 
Profa do Curso de Arquitetura e Urbanismo – CAU/UEMA 
 
O estudo do conforto ambiental como instrumento para eficiência energética em São Luís, 
além mensurar um consumo energético médio para a classe média da cidade e analisar as 
atuais características climáticas de São Luis, tem como objetivo principal a elaboração de 
diretrizes de conforto ambiental para a redução de consumo energético. Mediante análise 
dos principais parâmetros climáticos, fez-se necessário estudar o partido arquitetônico das 
edificações, os materiais e as tecnologias possíveis de serem empregadas com eficiência na 
projetação em clima tropical quente-úmido de baixa latitude. Assim, no primeiro momento 
foram aplicados questionários em um bairro de classe média em São Luis para analisar o 
uso de equipamentos usados para o conforto ambiental térmico da residência, verificando o 
uso e frequência de ventiladores e ar condicionado, e analisando também o consumo 
energético de acordo com as tipologias das casas. Com isso, constatou-seque o desconforto 
ambiental térmico no interior das residências faz com que os moradores utilizem 
equipamentos para diminuir o desconforto, pois a própria casa, a sua forma, a abertura dos 
vãos, os materiais empregados e os jardins não contribuem para um conforto desejado. No 
segundo momento, analisou-se os dados climáticos referente ao ano de 2012 de São 
Luiscaracterizando o clima local da cidade, no qual observou-se a elevadas temperatura e 
radiação solar, juntamente com a altas umidade e velocidade dos ventos nas diferentes 
épocas do ano, assim, através do dados obtidos buscou-sedesenvolver diretrizesde 
composição para um projeto arquitetônico. A principal diretriz a ser adotado para controlar 
a radiação solar é reduzir a absorção de radiação nas superfícies-teto e parede- da 
edificação (ver figura I e II).Na variável temperatura do ar, a diretriz é manter a 
temperatura interna do edifício inferior à temperatura externa, quando esta for mais alta. 
Assim, deve-se reduzir a produção de calor -diminuir a temperatura- e procurar a perda de 
calor pela evaporação e pela convecção.Na variável vento, a diretriz é redirecionar os 
ventos, canalizando-o para o interior da residência (verfigura IV).O controleda alta 
umidade em São Luis pode ser alcançado evitando a absorção de umidade, diminuindo a 
pressão do vapor, promovendo a evaporação e a ventilação (ver figura III).Com isso, ainda 
que com elevadas temperatura e radiação solar, alta umidade do ar e alta velocidade dos 
ventos, pode-se,sim, ter um conforto ambiental térmico satisfatório no interior das 
residências na cidade de São Luis se utilizando dessas técnicas apresentadas no trabalho, 
de forma eficiente e sustentável, o que acarretará na diminuição da frequência de uso de 
equipamentos como ventiladores e ar condicionado, além de diminuir do consumo 
energético. 
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Figura I- Proteção para diminuição da radiação solar. (A) evitar a laje sob telha . (B) 
utilização do colchão de ar. (C) isolamento do piso. 
Fonte:Maria Carvalho 
 

 
Figura II- Proteção para diminuição da radiação solar nas paredes. (A) comprimento do 
beiral. (B) utilização de elementos para a proteção dos vãos.  
Fonte:Maria Carvalho 
 

 
 
Figura III- Distância para a locação de vegetação para a o redirecionamento da brisa para o 
interior da residência. (A) locação da árvore a 1,5m é considerado ruim. (B) locação da 
árvore a 3,0m é considerado razoável. (C) locação da árvore a 9,0m é considerado bom. 
Fonte:Maria Carvalho 
 

 
 
Figura IV- Redirecionamento da brisa para o interior das residências. (A) utilizando 
quebra-sóis. (B) utilizando persianas. (C) utilizando marquises. 
Fonte: Maria Carvalho 
 
Palavras-chave: Conforto ambiental térmico. Eficiência energética. Parâmetros de 
Conforto. Clima tropical quente-úmido. 
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APROPRIAÇÃO E USO DAS ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 
NA CIDADE DE SÃO LUÍS- MA 
 

Orientando: Joallysson Desterro BAYMA – Bolsista PIBIC/UEMA. 
Acadêmico do Curso de Ciências Sociais – CCSA/ UEMA  
  
Orientador: Rosirene Martins LIMA. 
Professor do Departamento de Ciências Sociais – CCSA/UEMA. 
 
As Áreas de Proteção Ambiental tem reservado um importante número de recursos naturais 
e sua existência é uma tentativa de garantir que a sobrevivência das próximas gerações 
esteja assegurada. Embora havendo dispositivos jurídicos e um conjunto de procedimentos 
direcionados para a proteção, essas áreas, são alvos de disputas que originam determinados 
conflitos socioambientais. Assim o presente projeto de pesquisa teve por objetivo 
reconhecer essas áreas de proteção ambiental e averiguar os processos de apropriação e 
uso, No processo de analise do objeto de pesquisa buscou-se trabalhar a construção de um 
entendimento a respeito do processo de urbanização, e a partir de então compreender as 
formas e os procedimentos de apropriações e usos das áreas de proteção ambiental 
(APAS).  A construção desse conhecimento foi dirigida por algumas perspectivas teóricas 
de autores como Milton Santos que reflete sobre a urbanização brasileira. É por volta do 
século XVIII que as cidades brasileiras engrenam seu dinamismo e evolução, portanto, 
essa é uma urbanização pretérita, que encontra sua consolidação conforme o avanço do 
meio técnico-científico, pois é através da ciência, da tecnologia e dos investimentos que se 
constrói ou remodela um ambiente e se estrutura as suas características. Nessa analise 
destaca-se que as estruturas das pequenas cidades vão mudando de acordo com a 
implantação de atividades industriais, que exigem profissões mais técnicas, e assim, a 
cidade amplia ou transforma suas necessidades e relevâncias, nesse contexto à especulação 
ganha espaço, e o espaço natural é sobreposto pelo espaço social que centra as atividades 
burocráticas e atrai um grande número de pessoas que desejam residir próximo a 
localidades consideradas crucias no espaço da cidade, esse modelo funcionalista, acaba por 
produzir uma cidade desigual, na qual, determinados espaços são mais valorizados em 
detrimentos de outros, ocorrendo assim uma tendência à estratificação das classes de 
acordo com as diferentes localidades da cidade. Esse conjunto de mudanças faz com que a 
perspectiva de Henri Lefebvre apresentada em sua obra “O direito à cidade” traga a 
compreensão de que a cidade é um meio termo que se encontra enquanto produto de uma 
ordem constituída pelas relações entre indivíduos e grupos de indivíduos, portanto, o 
espaço que chamamos cidade não é dado, bem como, o urbano não é uma categoria 
transcendental ou um costume abstrato, um depende do outro, sendo a cidade o espaço 
físico e o outro a maneira de pensar, de se comportar e modificar o espaço, tratando-se 
então de uma realidade pratica e sensível, na qual, os diferentes ramos do conhecimento 
devem empregar seus mecanismos e trabalhar com unidade, na tentativa de se pensar o real 
significado de cidade e apontar possíveis soluções para as dificuldades nos espaços 
urbanos. Aplicando essas perspectivas a cidade de São Luís e verificando os processos 
referentes à apropriação e uso das áreas de proteção ambiental da cidade pode-se listar três 
APAS, que são respectivamente a APA do Itapiracó, Maracanã e Lagoa da Jansen, 
realizando um trabalho investigativo e relacionando essa prática aos objetivos da pesquisa 
tentou-se compreender as estruturas de apropriação e uso que ocorrem nesses lugares. 
Desse modo, foi observado na APA do Itapiracó o funcionamento do sistema de segurança 
da área e as práticas ocorridas nesse espaço de conservação, que em suas dimensões gerais 
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aparentam um estado superficial de conservação, muito embora, o posto da policia 
ambiental seja distante das entradas de acesso da APA e o caminho seja de longa extensão, 
o posto esta situado em uma área central da APA, o que parece deixá-la muito vulnerável. 
Em outras pesquisas de campo realizada nessa APA, descobriu-se um uso anterior pelo 
Ministério da Agricultura que realizava atividades de criação de peixes e experimentos do 
solo para plantio de espécies frutíferas, se percebeu a construção de casas em estágio 
simples, sinalizando uma comunidade em formação, em entrevista, Seu Francisco um dos 
moradores mais antigos da comunidade do Itapiracó, relata que já existem mais de 
quarenta casas dentro da unidade de conservação do Itapiracó, e que a comunidade já tem 
algum tempo de existência. Ao ser questionado sobre o descarte do lixo que é produzido 
pela comunidade, o seu Francisco afirmou que o lixo geralmente é queimado nos quintais 
das casas, pois como não há a possibilidade de tráfego de caminhões de lixo essa acaba 
sendo a melhor alternativa. A comunidade apresenta certo índice de criminalidade, com 
pontos de uso de drogas no meio da vegetação mais fechada, observa-se ao longo de uma 
longa caminhada pelos domínios da APA a existência de campos de futebol, os 
assentamentos Terra Livre e Canudos que cercam essa APA não possuem saneamento 
básico e todo o esgoto é despejado no rio. A área de proteção ambiental do Maracanã, 
criada em 1991 com o intuito de contenção do forte avanço industrial sobre as áreas 
naturais de São Luís, não possui uma fiscalização ambiental efetiva, e dentre suas 
características se apresentam fortes atrações culturais, tais como, bumba meu boi, festa da 
juçara e festejos religiosos, que em si constituem um uso desse espaço socioambiental. A 
APA em questão aparenta ter como maior impacto o desmatamento dos juçarais, em 
virtude de construções de casas e condomínios e da extração de pedras pra construção 
civil, o aumento populacional nesta região esta ligado ao Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC), uma vez que, em 2002 existiam 2.000 habitantes e atualmente existem 
três pontos do projeto do Governo Federal Minha Casa Minha Vida (projeto pertencente ao 
PAC) com a previsão de construção de 6.700 habitações dentro do território da APA. A 
APA da Lagoa da Jansen anteriormente era um Parque Estadual e recentemente foi 
reconhecida como Área de Proteção Ambiental. É um espaço no qual, se realiza um grande 
número de eventos comemorativos e shows. A infraestrutura da APA não apresenta boas 
condições, tendo esgotos a céu aberto e um alto nível de poluição nas águas de sua laguna. 
A APA é consideravelmente extensa e por se encontrar em uma área considerada nobre na 
cidade e ser um importante ponto turístico é bem arborizada e de rápida localização. A 
APA tem um alto índice de especulação imobiliária o que a torna um objeto de interesse e 
de grande valor de uso e de troca. Em março deste ano a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão (SEMA) realizou um mutirão de limpeza na 
Lagoa da Jansen, essa foi uma das primeiras medidas do plano de revitalização e 
recuperação do espaço físico e conservação ambiental na APA da Lagoa da Jansen. O 
estudo investigou as atividades e práticas que se apresentam nas áreas de proteção 
ambiental, realizou levantamento de informações a respeito das mesmas, verificando os 
processos de apropriação e uso das APAS que em muitos casos aparenta não obedecer a 
certos critérios legais, o que sinaliza uma necessidade mais intensificada de fiscalização e 
de sensibilização da população, principalmente daquelas que vivem nas proximidades ou 
mesmos nos domínios das mencionadas Áreas de Proteção Ambiental. Ao se trabalhar com 
a percepção de lugar, como uma classificação que designa algum atrelamento ao ambiente 
em que se reside, constatam-se as diferenças representativas demarcadas nas visões de 
conservação das comunidades que estão nessas APAS e do governo que as geri por meio 
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA). Nesse sentido, 
foi possível notar que se por um lado a própria população que utiliza as APAS presentes na 
cidade de São Luís se sente despreparada para lidar com as exigências de se morar em um 
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espaço de conservação ambiental, e isso implica dizer um espaço de uso sustentável, por 
outro as políticas governamentais parecem não alcançar essas comunidades em seus 
sentidos mais abrangentes, ou seja, em suas práticas cotidianas. A implicância das 
utilizações desses espaços de forma indevida pode ocasionar uma desestabilidade em suas 
próprias noções de criação, mas a possibilidade de maturação dos processos de proteção 
dessas áreas é gradativa e quando estabelecida suscita um cuidado autêntico com os 
recursos nelas presentes. As Áreas de Proteção Ambiental na Cidade de São Luís são 
importantes instrumentos de conservação da natureza regional e analisá-las fez parte de um 
trabalho intelectual que emprega a percepção de que o lugar e os comportamentos 
relacionais são ditames de modelagem do espaço natural, em termos mais claros, os 
indivíduos geram com seus respectivos espaços de reprodução e manutenção da vida, laços 
de construção e adaptação que estabelecem um sentimento de pertencimento. As 
estratégias de manutenção dos lugares e de suas riquezas naturais se expressam através de 
medidas como a criação de APAS e outros esquemas. Suas finalidades e objetivos visam 
além da conservação, o desenvolvimento de atividades educativas, de conscientização e 
sensibilização, pois a questão da conservação ambiental é parte de uma complexa mudança 
de paradigma ligada às responsabilidades sociais. 

Palavras-chave: Apropriação e Uso, Áreas de proteção ambiental, desenvolvimento 
urbano. 
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Tornou-se cada vez mais frequente a existência do conflito socioambiental na cidade de 
São Luís- MA em áreas consideradas de preservação ambiental. Esse conflito é resultado 
de interesses de uma minoria que se coloca à frente da cidade determinando a forma de 
compor e viver a cidade. O presente trabalho teve como objetivo principal identificar e 
descrever Áreas de Proteção Ambiental na cidade de São Luís, bem como os sujeitos e 
conflitos existentes na mesma. As frequentes discussões acerca dos conflitos gerados pela 
ocupação das Áreas de Proteção Ambiental (APA), possibilita detectar na cidade de São 
Luís a enorme disputa pela apropriação e uso da cidade em áreas mais valorizadas. Isso 
ocorre devido à ausência de controle e conservação, o que ocasiona um flagrante 
desrespeito à Legislação Ambiental e ao Estatuto da cidade. Dessa maneira a pesquisa 
buscou identificar as Áreas de Proteção Ambiental na cidade de São Luís mediante coleta 
de dados junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), onde foi possível 
identificar três Áreas de Proteção Ambiental – APA do Maracanã, APA do Itapiracó e 
Parque Estadual da Lagoa da Jansen (recentemente criada). A Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente (SEMA) é responsável pela criação do Estatuto dessas área, assim como pelo 
controle e fiscalização das mesmas. Após levantamento dessas áreas foi possível realizar 
visitas e fazer o reconhecimento de tais. Na APA do Maracanã, o bairro faz parte da área 
considerada de preservação ambiental, e as trilhas podem ser realizadas somente com a 
presença de um guia (morador da região), diferentemente da APA do Itapiracó que exige 
uma previa autorização da SEMA, e o passeio tem que ser acompanhado dos guardas 
ambientais que fazem o patrulhamento da área. Nas duas áreas é notório os problemas de 
conflitos ambientais.A APA do Maracanã foi criada em 1991, sob o Decreto Estadual 
nº12.103/91 visando barrar o crescimento do Distrito Industrial e manter os recursos 
hídricos da região, já que 2% do abastecimento de agua da capital São Luís vem desses 
mananciais. Possui uma área de 1.831 hectares, que abrange o bairro do Maracanã e áreas 
vizinhas. Situa-se ao Norte pelo Rio Maracanã (limite Sul do Parque Estadual do 
Bacanga), ao Leste pela Br-135, a Oeste pelo Módulo 9 do Distrito Industrial de São Luís e 
ao Sul pela localidade de Rio Grande. Subordinada administrativamente à Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Turismo – SEMATUR. A APA do Maracanã é uma 
importante fonte de renda para a população local, em especial pela coleta de Juçara, fruto 
regional muito apreciado bem como pela atividade turística realizada no local.  
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A Área de Proteção do Itapiracó, está situada entre os municípios de São Luís e São José 
de Ribamar, entre esses dois municípios, pode-se perceber que a expansão demográfica 
atua como principal fonte modificadora da paisagem, assim como da degradação, fruto do 
crescimento urbano, que avança em direção ao interior da região. Esta APA abrange uma 
área de 322 hectares. Limita-se ao Norte com o conjunto do Parque Vitoria, ao Sul com o 
condomínio Itapiracó, a Oeste com o conjunto Ipem Turu e a Leste com o Cohatrac e 
Loteamento Soterra. A APA do Itapiracó durante muitos anos serviu com estação 
experimental do Ministério da Agricultura, além de uma estação meteorológica. Visando a 
contenção dos processos de devastação na área com a retirada de parte da cobertura de 
vegetação nativa, com os aterros nas proximidades, devida à ocupação intensiva que se 
instalava no local, o Governo Estadual do Maranhão, criou através do Decreto 15.618 de 
13 de Julho de 1997 a Área de Proteção Ambiental do Itapiracó. Na APA do Itapiracó 
foram observadas áreas desmatadas, algumas já se encontravam recobertas por capinzal. 
Segundo policiais da UC a retirada da madeira ocorre de modo clandestino, por tal motivo 
intensificou-se a fiscalização em torno da área afim de minimizar esse problema, que 
contribui de forma negativa para o meio natural. No presente trabalho podemos observar 
que ambas as APAS apresentam entraves que contribuem para sua efetivação enquanto 
Unidade de Conservação de Uso sustentável (UC), visando disciplinar o uso e 
respectivamente a ocupação do solo de forma sustentável, bem como dos problemas da 
região, que se configuram como desequilíbrio ecológico, favorecendo a perda da qualidade 
ambiental. Assim tanto a APA do Maracanã e APA do Itapiracó sofrem com a forte 
pressão da urbanização que a Ilha de São Luís vem sofrendo nas últimas décadas. Porém, 
nessas visitas observamos os diferentes tipos de uso existentes nas mesmas. Na APA do 
Maracanã, o bairro faz parte da APA, e as trilhas podem ser realizadas somente com um 
guia (morador da região), diferentemente da APA do Itapiracó que exige autorização da 
SEMA, e o passeio tem que ser acompanhado dos guardas ambientais. 
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Donos de uma história de lutas, os povos indígenas, habitantes que antecedem a formação 
do Estado Nacional Brasileiro, atualmente estão distribuídos por milhares de aldeias, sendo 
238 povos, com mais de 180 dialetos distintos. No Maranhão, o processo de colonização 
trouxe para esses povos diversos problemas, entre eles, a extinção de várias etnias. 
Segundo dados do Conselho Indigenista Missionário (CIMI, 2001), em nosso Estado, nos 
últimos 500 anos, 43 povos indígenas foram extintos. Os Tenetehara-Guajajara, espalhados 
em mais de vinte aldeias, especialmente na bacia fluvial do Pindaré no interior do 
Maranhão, embora ameaçados por práticas colonialistas que permanecem visíveis até os 
dias de hoje; fazem parte da mais numerosa população tupi-guarani do Brasil, (SHADEN, 
1969). Estes agentes estão construindo uma história dinâmica, marcada por lutas contra 
invasores e conquistas obtidas com sacrifício e resistência, em situações marcadas pelo 
predomínio dos preconceitos, com relação a estes povos, que são alvos de visões 
estereotipadas, pois ainda são vistos como “primitivos” e como empecilho para o 
questionável modelo de desenvolvimento. Esta pesquisa tem por objetivo conhecer as 
práticas de mobilização dos Tenetehara, seus conflitos face à questão territorial, 
compreendendo que tais práticas não estão dissociadas dos saberes que permeiam os 
modos de vida de grupos que habitam a área indígena Pindaré, localizada no município de 
Bom Jardim, a 9 km da cidade de Santa Inês. Nesta área existem seis aldeias: Areião, 
Januária, Tabocal, Novo Planeta, Piçarra Preta e Aldeia Nova. Para análise das práticas de 
mobilizações foi imprescindível a realização do trabalho de campo, com vistas a viabilizar 
a análise cultural que não se trata de “descobrir um continente de significados e mapeá-
los, mas de trabalhar na adivinhação dos significados, avaliando as melhores  conjecturas, 
permitindo um traçar de conclusões explanatórias.” (GEERTZ, 2012).O primeiro trabalho 
de campo, realizado na Aldeia Areião, foi possível mediante a uma rede de relações que 
foram construídas durante os 12 meses de pesquisa. Por meio das observações feitas 
durante a festa da mandiocaba (figura1), uma festa que faz parte do processo  de  ritual do 
Moqueado, que se trata do ritual que marca a passagem da puberdade feminina nessa 
sociedade; obtive  informações importantes acerca da mobilização indígena atrelada aos 
próprios modos de vida desses grupos. Estes grupos não se baseiam apenas pela ocupação 
de território exclusivo, mas também pelos modos de expressão e validação contínua que 
devem ser analisados. (BARTH, 2000). Com base nos trabalhos de campo e nas leituras 
realizadas, depreende-se que a mobilização desses grupos, os fortalece politicamente e os 
transforma em sujeitos de ação no que se refere à garantia de novos direitos políticos. 
Nesse sentido o trabalho também aborda a reflexão sobre a percepção política e a 
consciência histórica diferenciada desses grupos, onde os índios são sujeitos e não apenas 
vítimas. Essa perspectiva “só é nova eventualmente para nós. Para os índios ela parece ser 
costumeira.” (CUNHA, 2012).Os resultados apontam para identificação de intensos 
conflitos existentes na área, que são provenientes da iniciativa da implantação de projetos 
privados; da invasão por madeireiros, além da omissão dos órgãos oficiais. Com relação 
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aos projetos privados, temos há mais de vinte anos, a implantação da  estrada de Ferro 
Carajás, iniciativa da Companhia Vale do Rio Doce, que trouxe impactos socioambientais 
para as comunidades indígenas da área. A implantação favoreceu a parceria entre VALE e 
comunidades indígenas. Essa relação ora possui seus aspectos harmônicos no que se refere 
à relação dos indígenas com alguns agentes dessa empresa ,que auxiliam no processo de  
implantação de projetos em comunidades indígenas, para beneficiamento dos grupos; ora 
apresenta o conflito,  observado na forma como esses projetos são implantados e no 
repasse de recursos, que muitas vezes são desviados, ou não atendem às especificidades 
culturais dos grupos. Outra intervenção que tem impactado a área e gerado diversas 
mobilizações refere-se à implantação da linha de transmissão da empresa OI, 
especificamente os cabos subterrâneos que cortam algumas aldeias dessa área. Com a 
implantação dessa linha de transmissão houve a promessa de alguns “benefícios”. De 
acordo com relatos do Sr. Raimundo dos Santos Guajajara Filho (figura2), cacique da 
aldeia Areião, entende-se que agentes da FUNAI, que trabalham no processo de 
intermediação entre funcionários de empresas e indígenas, por vezes, acabam por dificultar 
esse processo, enviando documentos para empresas a fim de impedir a distribuição de 
certos benefícios. Os indígenas se colocam contra essas compensações e suas mobilizações 
passam pela reivindicação de projetos que estejam de acordo com as necessidades das 
famílias e que apresentem medidas eficazes. O conflito de indígenas com madeireiros é  
analisado a partir da reflexão sobre  a maneira como a madeira é extraída por indígenas e a 
forma predatória de extração dessa madeira por grupos de madeireiros. Nesse conflito, há 
um saber constantemente ameaçado, pois a extração de madeira, para alguns indígenas 
dessa área, envolve a relação, segundo o Sr.Raimundo Guajajara, da “tiração” da madeira 
com o “tempo bom” da lua. Leva-se em consideração que a extração tem que ser feita no 
período da lua nova. Sendo a forma de extração dos madeireiros, predatória,  ocorre , por 
vezes que no  tempo considerado pelos indígenas, não tem madeira própria para o uso. 
Uma relação conflituosa analisada neste trabalho e que tem levado lideranças indígenas a 
um constante questionamento; é a relação existente entre VALE, FUNAI e comunidades 
indígenas. Convênios como os que foram estabelecidos entre a mineradora VALE e as 
comunidades impactadas pela implantação da Ferrovia Carajás, são mediados pela FUNAI, 
o atraso dos recursos compensatórios, não são esclarecidos, projetos que fazem parte das 
politicas compensatórias desses grandes empreendimentos demoram a ser assinados pela 
FUNAI, de modo que os agentes não sentem que os seus interesses são plenamente 
protegidos por esses órgão ,mas são negociados, sobressaindo o interesse de  empresas e 
fazendeiros, em detrimento dos interesses dessas comunidades que lutam pelo 
reconhecimentos de direitos que são garantidos ,mas são silenciados por meio de práticas 
como  as da FUNAI. A vivência em campo permitiu a percepção dos conflitos, 
mobilizações e ao mesmo tempo a observação dos seus rituais. Compreende-se que as 
festividades mantidas por esses grupos, são também momentos de afirmação identitária 
onde pode-se observar a organização não só cultural e social, mas também política dos  
grupos. A afirmação coletiva de grupos indígenas, também  “os aproxima mediante uma 
mesma pauta de reinvindicação, que  também pode estar associada aos seus próprios 
modos de  fazer e existir.”(ALMEIDA,2006). A manutenção da  territorialidade  desses 
grupos indígenas  engloba o aspecto não apenas material do território. Os Tenetehara-
guajajara estabelecem relações com os seus territórios e fazem parte dessas relações “os 
saberes ambientais, ideologias e identidades” que o grupo utiliza para  estabelecer e manter 
o seu território”.(LITTLE,2002).A resistência indígena aos conflitos, manifesta-se também 
no apego aos rituais, aos elementos culturais  que demonstram  a preservação da identidade 
do grupo. A presente análise  da mobilização política desses grupos ,em torno da 
manutenção da sua territorialidade, nos permite ter uma concepção distanciada das pré-
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noções, além de contribuir para a construção de conhecimento sobre a participação 
indígena na história, ainda  sabe-se pouco sobre  suas lutas ,sobre   suas  narrativas e 
saberes e a pesquisa sobre esses grupos tem representado no ambiente acadêmico um passo 
importante para  visibilizar  e  valorizar a cultura e o estudo  desses povos. 
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Figura1-Meninas moças na festa  
da mandiocaba. 
Foto: Sousa, 2013 
 

Figura 2- Lideranças indígenas. À esquerda 
o Sr.Raimundo Guajajara. 
Foto: Sousa, 2013                                                                  
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Este trabalho é fruto de um processo de acompanhamento e análise das atividades do 
MOQUIBOM (Movimento Quilombola da Baixada Ocidental Maranhense). É um esforço 
no sentido de tentar compreender as especificidades, práticas e estratégias de luta desse 
movimento frente a seus antagonistas.  Para isso, faz uma análise da forma de construção 
de uma identidade própria que se diferencia de outros movimentos do mesmo segmento 
social específico, a saber, o movimento negro no Maranhão; apreendem-se também as 
representações sociais quanto ao fazer movimento social, seu processo de formação, bem 
como as percepções dos agentes envolvidos na relação Estado e direitos quilombolas. Para 
a realização deste trabalho foi necessário o levantamento de material bibliográfico que 
possibilitasse o entendimento das estruturas dos movimentos sociais de forma 
macrossocial, tendo em vista a análise geral sobre os mesmos, utilizando-se de leituras 
consideradas clássicas no que tange a diferenciação dos movimentos sociais frente a outras 
manifestações coletivas. Nesse sentido, buscou-se analisar possíveis características gerais 
dos movimentos sociais apresentadas em leituras e comuns no movimento tendo em vista a 
perceber sua recorrência no MOQUIBOM. Todavia, também se fez apontamentos sobre as 
especificidades do referido movimento, percebendo o contexto histórico em que emerge, 
suas práticas de mobilização, seus aliados, adversários e estratégias de luta. Como 
instrumento metodológico, fez-se uso da observação direta em mobilizações, ocupações e 
encontros promovidos por este movimento, tendo em vista o acompanhamento de suas 
atividades, de forma a tentar perceber as diferenciações na luta por efetivações de direitos 
entre o MOQUIBOM e outros setores do movimento negro local. Houve o uso 
metodológico da história oral, como forma de perceber conhecimentos e falas não escritas, 
mas inseridas em uma linha de prática e reflexões que demonstram a importância de uma 
rede de conhecimentos não datados, também se fez uso da observação participante, como 
forma de contato direto com os setores sociais analisados, intentando refletir sobre 
informações colhidas através de fontes bibliográficas, atualizando-as ou mesmo 
comparando-as ao contexto social analisado, através de trabalhos de campo recorrentes, ida 
a encontros do movimento em comunidades quilombolas, bem como em mobilizações e 
atos; houve o uso da etnografia a luz da teoria interpretativa de Geertz (2008), com o 
esboço de entendimentos a partir da ação social dos sujeitos analisados, em seu contexto e 
processos de atuação na medida em que fez o detalhamento de atividades e práticas do 
movimento, como forma de perceber suas formas de proceder, contextos e detalhes pouco 
aparentes, mas indispensáveis para a pesquisa. No processo de atuação do enquanto 
movimento social, em seus atos e protestos, o MOQUIBOM tem como pauta a defesa dos 
territórios ocupados pelas comunidades quilombolas, vindo a São Luís trazer à tona a luta 
pela titulação dos territórios os quais as comunidades ocupam. Tem-se a dimensão que a 
noção de território não implica apenas o espaço físico ocupado por essas comunidades, 
representa um conjunto de práticas, saberes socialmente construídos, um modelo 
organizativo e uma forma de interação entre seres humanos entre si e com a natureza. 
Dessa forma, quando esse ator coletivo vem a público fazer a defesa dos territórios 
ocupados, quer salvaguardar o meio físico em que vive contra agressões e formas 
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predatórias de exploração que ameacem a sua existência, intentando proteger um conjunto 
de práticas e modelos organizativos gestados socialmente. Nesse sentido, o movimento 
social tem agrupado comunidades quilombolas e dado um caráter específico à luta, 
tornando-as um ator coletivo, na medida em que o movimento ainda está nascendo. Este 
movimento constrói-se em movimento, na medida em que consegue pressionar por 
garantias e direitos territoriais, ensinando seus quadros a partir dos enfrentamentos 
realizados, a partir das mobilizações e atos, mas também se inserido em políticas e marcos 
de assistência as comunidades quilombolas, como cestas básicas e serviços de proteção 
como forma de assegurar garantias a suas comunidades aderentes. Por outro lado, tem sido 
gestada a tentativa de criação de uma rede de solidariedade com outros grupos de caráter 
étnico, especificamente segmentos de grupos indígenas. Essa é uma tentativa de agregação 
das lutas territoriais junto a outros setores engajados na efetivação de direitos territoriais, 
mostrando-se importante na medida em que forma laços transidentitários, ou seja, laços de 
solidariedade para além de uma identidade específica, mas gestados a partir dos do mesmo 
campo de conflito e antagonistas políticos em comum. Assim, pode-se perceber a intenção 
de fortalecimento das pautas relativas às territorialidades em insurgência, como forma de 
reforçar uma parceria com outros grupos, com similaridades quanto à luta e ao mesmo 
tempo manter a pauta relativa às terras ocupadas por povos tradicionais em efervescência, 
dando visibilidade a casos de violência e situações descaso de autoridades públicas. 
 
Palavras-chave: Movimento social. Comunidades quilombolas. Direitos territoriais. 
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DETALHES CONSTRUTIVOS – ESQUADRIAS 
 
Orientando: Rodrigo Mendes Campos- Bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo – CCT/UEMA 
 
Orientadora:  Marcia Tereza Campos Marques. 
Profª  Dra. do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual do Maranhão 
 
A pesquisa apresenta por objetivo geral a confecção de material acerca dos detalhes 
construtivos de esquadrias que possa ser disponibilizado para pesquisa de estudantes de 
arquitetura e urbanismo e engenharia civil e profissionais da área. Com objetivo especifico 
da compreensão da importância do detalhamento em um projeto executivo de arquitetura 
por meio dos escritos de autores, buscando atualizar o conceito de detalhe construtivo. No 
contexto do objeto de estudo, buscou-se entender a classificação das esquadrias conforme 
suas características e sua correta aplicação em um projeto arquitetônico, além de exemplos 
de detalhamento de acordo com o tipo de esquadria. Utilizando-se das principais obras de 
autores que se referenciam ao desenho de arquitetura, como Hélio Alves Azeredo, Antonio 
Ferreira da Costa, Thomas E. French, entre outros, bem como das Normas Técnicas da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e do Código de Obras de São Luís que 
trata das diretrizes a serem tomadas na concepção do projeto arquitetônico, desenvolveu-se 
a fundamentação teórica. Foi necessário compreender a importância das esquadrias na 
atualidade e como fora adquirido tal caráter: utilizadas para garantir a iluminação e 
ventilação e fluxo nas edificações, com o decorrer dos anos e evolução da humanidadeas 
esquadrias passaram por mudanças significativas. As primeiras esquadrias costumavam ter 
tamanho reduzido, visto que atuavam como aberturas em paredes cuja principal função era 
de sustentação. Durante a alta idade média (entre o século XI e XIII), as edificações 
recebiam influência da arquitetura romana, com paredes espessas e utilizando aberturas 
compostas por arco pleno, apesar de poucas janelas serem encontradas nas edificações, e 
quando existiam possuíam aberturas pequenas, pois grandes aberturas prejudicariam a 
estrutura das edificações. Era comum a presença de estreitas aberturas nas paredes das 
edificações com caráter militar e fortificações, chamadas seteiras cuja principal função era 
o ataque ao inimigo com flechas. Na baixa Idade média (final do século XII até o século 
XV) as edificações prezavam pela verticalização do estilo gótico, com a larga utilização de 
janelas, geralmente em arcos ogivais e vedadas por vitrais. As esquadrias do período 
colonial buscavam exprimir o poder aquisitivo e status do morador. Esquadrias com 
almofadas decoradas, entalhadas, ornamentadas com ferro entre outros motivos 
decorativos eram maneiras de apresentar a condição social dos moradores. A Revolução 
Industrial proporcionou uma transformação de materiais nas esquadrias, que até então eram 
predominante de madeira. Esquadrias de ferro passaram a ser utilizadas em larga escala, 
devido a facilidade de obtenção do material e abundante mão de obra. As janelas de ferro 
continuam a ser utilizadas até os dias atuais. O movimento modernista baseava-se na 
utilização seriada de esquadrias (janelas em fita), especialmente nas fachadas dos edifícios, 
com os materiais, na época, considerados modernos, como o alumínio e o vidro. Nos dias 
de hoje, as esquadrias se adequam às mais variadas situações. Encontra-se esquadrias 
confeccionadas em diversos materiais, para os mais diferentes fins e com características 
bastante customizáveis. As esquadrias são divididas em janelas, portas, portões, óculos, 
seteiras, vitrais e vitralhas e vitrina. As janelas são componentes da edificação cuja função, 
além de regular a iluminação e ventilação, conectando o exterior com o interior da 
edificação. Este tipo de esquadria regula o ruído e calor necessários à vida e à salubridade, 
assim como atuam na prevenção da penetração de água, insetos ou mesmo o próprio 
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homem, podendo ter sua dimensão variada de acordo com o tipo e funcionamento, 
adequando-se ao código de obras do local e aos padrões de mercado, além de altamente 
personalizáveis quanto ao material. As Janelas podem ser fabricadas em madeira, ferro, 
alumínio, PVC, vidro e mista, utilizando a composição de dois ou mais materiais de acordo 
com a criatividade e necessidade do projeto. As portas, por sua vez, são componentes das 
edificações cuja principal função é permitir o acesso aos cômodos, tornando possível o 
fluxo de pessoas, além de proporcionar privacidade. As portas podem ser de madeira 
maciça, montadas com réguas de madeira e vedadas com outros materiais ou semiocas. Os 
portões são 1 - porta grande; portada. 2 - porta ou grade de ferro, madeira ou outro material 
que fecha a abertura de um muro que separa a rua do jardim ou do pátio de uma residência 
ou de um edifício. Normalmente se apresentam em portão de pedestre e portão para 
veículos. Por suas características serem similares a de uma porta, os materiais e 
funcionamento também se assemelham (MICHAELLIS, 1998). O Óculo é um buraco 
redondo na parede, para dar passagem ao ar e/ou à luz. Contudo, nas construções mais 
modernas e contemporâneas estes aparecem como elementos decorativos, por vezes 
apresentam folhas fechando os vãos. O Vitral é uma vidraça composta de pequenos vidros 
coloridos, que representa geralmente personagens ou cenas. São muito utilizados em 
igrejas e como elementos decorativos. A vitralha é um tipo de janela, com os vidros 
pintados, utilizados especialmente em igrejas. A Vitrina – (fr. Vitrine) é uma vidraça, por 
trás da qual se expõem mercadorias que estão para ser vendidas em uma loja.As esquadrias 
possuem diversos componentes, entre os quais temos: caixilho, folha, alizar, soleira, 
bandeira, parapeito, travessa, couceira, pinázios e ferragens, todos necessários para o 
perfeito funcionamento das mesmas. Os caixilhos são componentes das janelas 
responsáveis pela vedação de agente externo pelo vão. Vulgarmente conhecidos como 
armação da janela ou porta. Folhas são as partes das esquadrias que se movimentam, 
responsáveis pela vedação do vão da parede em que a esquadria está instalada. As folhas 
podem conter venezianas, que permitem o controle da iluminação e ventilação, além de 
oferecerem privacidade, exceto quando o cômodo está sendo iluminado 
internamente.Treliças:as esquadrias com treliças se assemelham às esquadrias com 
venezianas. As treliças consistem em um enxadrezado de varetas de 05 centímetros de 
espessura por 1 centímetros de largura (AZEREDO, 2000).Mexicanas:confeccionadas por 
um tabuado composto por réguas de 11 x 4 cm, utilizando encaixe tipo macho e fêmea e 
parafusadas a três travessas horizontais, almofadas: as travessas e os montantes contêm 
ranhuras que receberão a almofada em si, chamada de bordo (AZEREDO, 2000).Alizar: 
componente das esquadrias que é utilizado para dar acabamento ao arremate da parede 
com a caixa ou caixilho.Soleira: componente da edificação que serve para arrematar as 
mudanças de nível ou revestimentos entre ambientes.Bandeira: parte geralmente fixa na 
esquadria, se localiza acima das folhas. Podem possuir vedação com venezianas, vitrais, 
gradis ou outro elemento, contudo por vezes podem aparecer sem nenhum tipo de vedação. 
Parapeito (ou peitoril): colocado abaixo das janelas, no encontro do caixilho com a parede, 
geralmente localizado entre 90 a 1,20 m de altura, o peitoril funciona como acabamento no 
encontro da parede com a janela.Travessa: Componentes horizontais presentes em algumas 
janelas e portas que tem como função a sustentação da folha, geralmente localizados no 
topo, base e/ou no meio da mesma.Couceira: componente vertical da porta, presente em 
algumas portas e janelas e assim como a travessa serve como sustentação da 
folha.Pinázios: peças de seção transversal reduzida que atuam como subdivisores das 
folhas que possuem placas de vidro, ao mesmo tempo em que são destinadas a sustentação 
dessas placas; e ferragens: componentes complementares das esquadrias que atendem aos 
mais diversos fins, como movimentação, fixação, travamento etc. Deve-se atentar ao 
material constituinte das ferragens, que deve ser inoxidável, como o alumínio, aço inox e 
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aço carbono, bronze etc., pois ferragens mal especificadas ou compostas de materiais de 
má qualidade são os maiores responsáveis pelo mau funcionamento das esquadrias.As 
plantas abaixo apresentam parte do Detalhamento desenvolvido para ilustrar o Detalhe 
Construtivo de umasesquadrias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 1 – Detalhamento de uma Porta tipo Camarão 
FONTE: Arquivo Próprio – Desenvolvimento para esta pesquisa, 2013. 
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AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E AS ESPECIFICIDADES DO BUMBA-
MEU-BOI DO VALE DO PINDARÉ 
 
Orientando: Francisco Mota PAIVA – Bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmico do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia CESSIN/UEMA 
 
Orientadora: Helciane de Fátima Abreu ARAUJO 
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Este trabalho analisa as manifestações do Bumba-meu-boi nos municípios de Santa Inês e 
Pindaré-Mirim, a partir das histórias de dois grupos: a Associação de Bumba-meu-boi 
Estrela do Vale, na cidade de Santa Inês – MA e a Associação Boi Rei da União na cidade 
de Pindaré-Mirim – MA. Inclui breve estudo sobre o Bumba-meu-boi, considerando o 
contexto histórico de cada grupo. Destaca as contribuições de alguns teóricos a respeito do 
tema, além de abordagens sobre pesquisas de campo. Analisa a prática dos grupos e dos 
brincantes do Boi, evidenciando-se as dificuldades frente às transformações do século 
XXI. Objetivando-se fazer um mapeamento social das manifestações culturais, com ênfase 
para o Bumba-meu-boi, nos municípios de Santa Inês e Pindaré, foram identificados, na 
cidade de Santa Inês – MA, nove grupos de Bumba-meu-boi, sendo eles: Boi Capricho do 
Povo, Boi Brilho da União, Boi Rei das Ondas, Associação de Bumba-meu-Boi Estrela do 
Vale, Boi Sonho Lindo, Boi Milagre de São João, Boi Sorriso do Ano, Associação Boi 
Brilho de Santa Inês e Boi Pingo de Ouro. Em Pindaré Mirim – MA, foi possível registrar 
treze grupos de Bumba-meu-boi: Boi Novo Brilho, Associação Boi Rei da União, Boi 
Unidos de São João, Boi Estrela do Oriente, Boi Canapum, Boi Milagre de São João, Boi 
Brilho de São João, Boi do Engenho, Boi Brilho de Areias, Associação Comunitária e 
Cultural Boi Milagroso do Pindaré, Boi M. Dourado e Boi Lameiro Grande. O 
procedimento metodológico foi iniciado com a revisão da literatura específica sobre 
metodologia científica e trabalho de campo, incluindo-se: a Miséria do Mundo de 
Bourdieu (1997), que nos mostra como devemos lidar e tentar evitar a violência simbólica, 
deixando o pesquisado expressar-se livre e espontaneamente; o Guia para pesquisa de 
campo: produzir e analisar dados etnográficos de Beaud e Weber (2007), também com 
enfoque voltado para a pesquisa de campo; o livro Todo ano tem: as festas na estrutura 
social camponesa, Prado (2007). As sessões de estudo nos orientaram como agir frente ao 
desconhecido. Sobre esse momento da pesquisa, Berreman (1975, p. 125) diz o seguinte, 
[...] ao chegar ao campo, todo etnógrafo se vê imediatamente confrontado com a sua 
própria apresentação diante do grupo, que pretende aprender a conhecer. Só depois de tê-lo 
feito, poderá passar à sua confessada tarefa de procurar compreender e interpretar o modo 
de vida dessas pessoas [...]. Sabe-se que pesquisar o desconhecido não é tarefa fácil, antes 
de tudo tem que haver um elo de confiança entre pesquisador e pesquisado. As impressões 
decorrem das observações que o pesquisador irá fazer diante do grupo, por isso, o 
pesquisador precisa estar atento, precisa estar apto a aprender a conhecer, fazendo com que 
o objeto da pesquisa se sinta preparado para contribuir com o estudo a ser desenvolvido. 
Durante o processo de toda a pesquisa, foram feitas entrevistas com os representantes dos 
grupos, dentro e fora do seu ambiente de trabalho, filmagens e fotos, observação de como 
se preparavam para iniciar a brincadeira do boi e também foi feito o mapeamento dos 
grupos através de GPS. O Bumba-meu-boi foi a 23ª manifestação cultural do Brasil a ser 
reconhecida e receber o título de Patrimônio Cultural. O Bumba-meu-boi, é uma das mais 
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ricas representações do folclore brasileiro e uma das mais atuantes no Estado do Maranhão, 
principalmente na capital São Luís, sendo também muito valorizado no interior do Estado. 
Sanches (2003, p. 77) a respeito do Bumba-meu-boi no Maranhão, diz que, [...] o bumba-
meu-boi no Maranhão é considerado, por muitos, uma das principais manifestações da 
cultura popular. Por ocasião das festas juninas, é a brincadeira mais contratada e a que 
mais mobiliza pessoas tanto na sua organização e participação quanto em relação ao 
público que acompanha os grupos durante as fases que compõem o ciclo de “vida” do boi. 
O folguedo está vinculado ao ciclo junino pelo catolicismo popular, sendo realizado 
tradicionalmente como sinal de fé e louvor a São João, São Pedro e São Marçal, os santos 
que os brincantes mais pedem graça em suas orações e devoções. Portanto, o folguedo do 
Bumba-meu-boi, assim como as demais manifestações culturais, são fatores relevantes 
para o processo de (re)significação religiosa, onde as pessoas veem nesse momento de fé, a 
oportunidade de terem suas bênçãos alcançadas, oferecendo para o Santo de devoção uma 
homenagem com a apresentação do Bumba-meu-boi. Os resultados alcançados nos 
mostram que os dois grupos, tanto o Boi Estrela do Vale quanto o Boi Rei da União, 
buscam fazer um trabalho social junto à comunidade em que vivem tentado mostrar para as 
pessoas, que a brincadeira de Bumba-meu-boi não é só uma manifestação para 
divertimento, e sim uma forma de mostrar quão rica é a festividade de agradecimento aos 
santos que concretizam seus pedidos de fé, e também mostrar que essa cultura não pode ser 
esquecida e nem deixada para trás como uma mera data comemorativa marcada no 
calendário cristão. O trabalho que foi desenvolvido com o Bumba-meu-boi é uma 
experiência ímpar, pois tivemos a oportunidade de apreciar essa festa tão bonita e cheia de 
mistérios no interior do Maranhão, onde podemos observar como é grande a fé dos 
integrantes do Boi em meio às divindades que os cercam, mas como em toda pesquisa de 
campo, existem algumas dificuldades como: o deslocamento para outros locais, a 
confiança que o pesquisado precisa adquirir no pesquisador, os desencontros no momento 
das entrevistas dentre outros, mas que foram superados conforme o desenvolvimento do 
trabalho. Portanto, “As manifestações culturais e as especificidades do Bumba-meu-boi do 
Vale do Pindaré”, buscam fazer a ponte entre as outras manifestações que sofreram e ainda 
sofrem por estarem ativas em meio a um mundo onde quase tudo é tecnologia. Partindo 
disso, foi feito um mapeamento mais detalhado dos grupos, onde foi possível relatar, com 
mais riqueza de detalhes, as histórias das brincadeiras de Bumba-meu-boi nos municípios 
de Santa Inês e Pindaré-Mirim, relacionando a especificidade de cada grupo e o processo 
de ocupação na chamada Pré-Amazônia Maranhense. 

 

 

   

Bumba-meu-boi Estrela do Vale. 
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Acadêmica do Curso de Ciências Sociais – CCSA/UEMA 
 
Orientador: José Antônio Ribeiro de CARVALHO 
Prof. Msc. do Departamento de Ciências Sociais CCSA/UEMA 
 
Essa pesquisa analisa o modelo de gestão municipal do patrimônio histórico de São Luís, 
quais as políticas de preservação que os gestores do poder público juntamente com a 
sociedade civil estão desenvolvendo para a manutenção do título do Centro Histórico de 
São Luís como Patrimônio Cultural da Humanidade e quais as estratégias utilizadas pelos 
órgãos gestores para manter o diálogo com os moradores do Centro Histórico. Objetiva-se 
em analisar as políticas públicas de preservação em âmbito municipal voltadas para a 
manutenção do espaço denominado Reviver, mais precisamente em identificar as políticas 
públicas preservacionistas do município, verificar os principais desafios da gestão pública 
da cidade na manutenção da identidade local diante das necessidades do desenvolvimento e 
analisar o modo como as parcerias participam na elaboração do planejamento estratégico 
da cidade de São Luís no envolvimento do poder público, da iniciativa privada e demais 
organizações civis não-públicas. Desse modo, dois conceitos são essenciais para 
fundamentação desta pesquisa: as noções de patrimônio público e memória social, que 
serão abordadas em seus aspectos etimológicos e históricos, tendo em vista situar o objeto 
desta pesquisa a partir de sua trajetória de construção social. Pretende-se neste estudo, 
(re)avaliar as práticas políticas na gestão do patrimônio público de São Luís, que 
desconsidera a própria identidade da cultura local e não apresenta de forma esclarecida a 
preocupação com o desenvolvimento de suas potencialidades turísticas relacionadas à 
preservação do patrimônio histórico e as condições básicas de sobrevivência dos 
moradores daquela área, como educação, saúde, infraestrutura urbana e meio ambiente, 
habitação popular, mobilidade urbana, desenvolvimento econômico, assistência social, 
segurança pública e cidadania. A preservação é uma questão relacionada à administração 
da cultura na cidade que ocorre pela identificação, tombamento, divulgação e também da 
promoção do patrimônio cultural. Por meio de uma abordagem qualitativa, foi possível 
investigar a postura dos membros envolvidos, tanto da comunidade quanto do poder 
público. Na prática, os modelos de gestão pública camuflam a realidade de uma memória 
social, trazendo o que se denomina de “fabricação do passado”. O Estado forja, por meio 
de elementos materiais, o dado momento em que determinada coisa passa a ter valor 
simbólico para a nação. Desse modo, a noção de patrimônio histórico é investida de poder 
e constantemente reforçada nos discursos políticos. Para Ortiz (1985), essa ideia de 
patrimônio histórico quase sempre desconhece a pluralidade cultural, pois no anseio da 
tentativa de criação de uma identidade nacional, permite que a sociedade seja excluída do 
processo de escolha e definição de estratégias de preservação de seus bens culturais de 
natureza histórica. Por meio de uma abordagem qualitativa, foi possível investigar a 
postura dos membros envolvidos, tanto da comunidade quanto do poder público. O 
levantamento de literatura atualizada, leitura de documentos, leis e projetos que 
contemplem a temática em estudo, facilitou sobremaneira para a verificação dos principais 
pontos entre o campo estudado e a referência literária. Logo em seguida, uma sondagem do 
campo de pesquisa – Centro Histórico, em referência à parte contemplada pelo projeto 
Reviver – foi feita, sendo possível identificar logo de início os interesses dominantes na 
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utilização do espaço público. Para levantamento de dados, foram feitas visitas 
institucionais (IPHAN - MA, Fundação de Patrimônio Histórico Municipal e Associação 
de Moradores) entrevistas com membros do poder público (Kátia Bogéa e Aquiles 
Andrade), com informantes-chaves relacionados diretamente com a sociedade (Denis 
Cutrim) e participação efetiva em atividades relacionadas ao tema ou que contemplem 
áreas afins. A análise das políticas de preservação e das estratégias dos órgãos gestores 
para manutenção do título do município de São Luís como Patrimônio Cultural da 
Humanidade, possibilitou identificar conflitos, divergências e carências no que diz respeito 
a participação da sociedade civil nas tomadas de decisões referentes à toda região 
contemplada como Centro Histórico. O governo federal, com a criação (em 2009) do PAC 
(Programa de Aceleração do Crescimento) – cidades históricas têm como intenção 
primeira a disponibilização de verbas para preservação de todo espaço tombado das 
cidades históricas do país. Cidades como São Luís – MA, Olinda – PE, Ouro Preto – MG, 
Salvador – BA, Goiás Velho – GO, entre outras. Ações como essa possibilitam a 
idealização de uma gama de benefícios para a comunidade em geral, porém há uma série 
de contradições existentes, como por exemplo, “a incapacidade das Políticas Públicas de 
Cultura em resolver a crise urbana da área central da cidade de São Luís, resgatando as 
ações do poder público nas transformações espaciais do lugar e suas relações com 
interesses privados de produção do espaço urbano, bem como analisa criticamente as 
propostas estatais de resolução da crise que, transformando a área em centro histórico e 
separando o discurso cultural da prática das ações públicas, incentiva a reprodução e 
acumulação capitalista e penaliza moradores e trabalhadores do lugar” (BURNETT, 2009). 
Segundo o presidente da Associação de Moradores do Centro Histórico de São Luís, Denis 
Lima Cutrim, as ações do PAC têm que ser discutidas juntamente com a sociedade, visto 
que, caso não ocorra esse diálogo, impactos de caráter urbano podem se desenvolver de 
forma mais acentuada. Segundo ele, a comunidade reivindica vários benefícios para dentro 
do Centro Histórico, sendo eles segurança, habitação popular, mobilidade urbana e a 
conversação da área através das reformas dos prédios, requalificação dos locais e da 
educação patrimonial. A comunidade reivindica também participar ativamente nas decisões 
do PAC – Cidades Históricas, pois se trata de uma ação intergovernamental que tem a 
participação efetiva da sociedade. Há sim uma tentativa em se manter um diálogo com a 
sociedade civil, no que se refere ao PAC e a todas as outras ações referentes ao Centro 
Histórico e manutenção do título de São Luís como Patrimônio Cultural da Humanidade 
por parte dos órgãos gestores. Entretanto, acontece de forma precária e ineficiente. Por 
meio de relatos dos próprios gestores, nota-se a “tentativa” de se manter esse canal de 
diálogo, mas já o líder da Associação de Moradores e morador daquela área garante que há 
muito que se fazer para que esse diálogo realmente aconteça. Existe uma preocupação 
maior em se manter a “memória do passado” por meio de prédios arquitetônicos, enquanto 
as reivindicações de cunho social da comunidade são, por hora, esquecidas. É necessário 
que de fato se ouça os elementos mais beneficiados com essas ações e parcerias entre as 
esferas públicas, que são os membros da comunidade, moradores, trabalhadores e 
freqüentadores da área tombada. Para que, como o presidente de Associação de Moradores 
do Centro Histórico perfeitamente pontuou durante entrevista, não seja algo apenas para 
inglês ver.  
 
Palavras-chave: Patrimônio Histórico. Gestores. Moradores.  
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FORMAÇÃO DO POLICIAL MILITAR: sob o olhar do policiamento comunitário, 
no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças e Academia da Polícia Militar 
Gonçalves Dias 
 
Orientanda: Penina Corrêa Vale – Bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do Curso de Ciências Sociais - CCSA/UEMA 
 
Orientadora: Vera Lúcia Bezerra Santos 
Professora Drª do Departamento de Ciências Sociais – CCSA/UEMA 

 
A formação do policial militar passa por uma mudança de paradigma na tentativa de torna-
se inovadora no que diz respeito aos atuais processos de estruturação de projetos de 
segurança pública e a atuação do policial, é evidente que todos os planejamentos de 
segurança estão relacionados a um aspecto de qualidade de vida do cidadão, visto que, a 
segurança é um dever do Estado e é exercida através dos órgãos policiais responsáveis por 
garantir a ordem social. A garantia da segurança pública se faz a partir de um trabalho 
policial especifico o que significa dizer, a mudança do posicionamento do Estado 
responsável por promover políticas de segurança publica continuada, do modelo policial 
que comumente trabalha sob a perspectiva reativa para o modelo preventivo visando o 
apaziguamento de conflitos e uma melhor interação com a comunidade, e da sociedade 
posto que, o cidadão é corresponsável pelo processo de manutenção da segurança pública. 
Sob esse ponto de vista, Bengochea et al (2004), afirmam que é possível um novo modelo 
de polícia, desde que se observe qual a real função do trabalho policial e que se discuta 
questões centrais na estruturação de programas de modernização que busque essa mudança 
efetiva no cerne  da instituição policial em uma sociedade democrática. Para que haja a 
efetivação dessa mudança de padrão é proposto o policiamento comunitário como um 
programa que norteie essa mudança de paradigma, pois, visa estreitar a relação entre o 
público e a policia para uma melhor efetivação do controle da ordem social.  Dessa forma é 
possível estabelecer uma relação entre o policiamento comunitário e suas implicações no 
processo de formação de policiais militares do Maranhão promovidos pelas duas 
instituições que são objeto chave da pesquisa, o Centro Formação e Aperfeiçoamento de 
Praças da PMMA e a Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias, visando observar a 
influencia do policiamento comunitário sobre a formação e identificar sua adequação a 
pratica do serviço de policiais militares para o atendimento das demandas sociais.  Tendo 
em vista que a formação policial passa por um processo de readequação do trabalho para 
uma atuação em conformidade com o policiamento comunitário faz-se necessário o estudo 
da formação e qualificação do policial militar sob o ponto de vista do policiamento 
comunitário como uma forma de garantir a mudança do modelo tradicional de 
policiamento para o modelo preventivo que busque a interação mais estreita entre 
comunidade e polícia, visando à redução de crime e da violência no estado do Maranhão. 
Diante do exposto o trabalho objetiva demonstrar como a implantação do policiamento 
comunitário, como uma política inovadora, interfere no processo de formação e 
qualificação dos policiais militares do Maranhão promovidos pelo CFAP-PMMA e 
APMGD. Os procedimentos metodológicos envolvem pesquisa bibliográfica buscando-se 
identificar e compreender as fontes bibliográficas e a bibliografia relativa à problemática 
em estudo. A pesquisa também envolve pesquisa de campo com o objetivo de coletar 
dados e informações a respeito do assunto, a fase de pesquisa de campo ocorreu através de 
visitas a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, ao Centro de Formação 
e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar do Maranhão e a Academia de Policia 
Militar Gonçalves Dias. Tais visitas foram realizadas com o intuito de se obter programas 
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que se incluem na formação de policiais militares como também observar o processo de 
formação em suas várias implicações. O instrumento de pesquisa é a entrevista semi-
estruturada junto aos informantes das polícias e dos órgãos de segurança pública, 
envolvendo pessoas dos diferentes níveis da instituição. Pois o roteiro de pesquisa é 
necessário, porque favorece o acompanhamento das discussões, assim como o uso de 
diário de pesquisa para controle das informações registradas para análise. Durante as 
visitas de campo as informações que recebemos com relação ao policiamento comunitário 
no processo de formação é que as praças recebem o curso de policiamento comunitário o 
que possui uma carga horária de 40 horas aulas onde o objetivo é tornar o policial um 
profissional que atue preventivamente na comunidade. Enquanto que os oficiais recebem 
duas disciplinas de policiamento comunitário com o total de 45 horas aula cada. A maneira 
prática na qual o policiamento comunitário tem-se apresentado é através das Unidades de 
Segurança Comunitária (USC) que são unidades instaladas em áreas previamente 
delimitadas, visando oferecer às comunidades beneficiadas o serviço de segurança pública 
pautado no trabalho conjunto dos diversos agentes sociais que ali atuam e coexistem, tais 
como a comunidade, as polícias militar e judiciária, as escolas, as Igrejas e associações, 
tem como objetivo a transformação da comunidade através da diminuição da violência de 
crimes dolosos contra a vida. A primeira USC, e até então a única, instalada em São Luís 
está localizada na área dos bairros da Divineia, Vila Luizão e Sol e Mar, por razões dos 
altos índices de homicídios dolosos. Com base nos dados coletados e analisados percebeu-
se que existem dificuldades relativas às condições de trabalho e pouco efetivo para atender 
às recorrentes demandas sociais, além da falta de recursos, como também a resistência por 
requalificação por parte das instituições como por parte da própria sociedade que se 
mantêm mal informada quanto a atuação da polícia e quanto a política de policiamento 
comunitário. As duas instituições pesquisadas (CFAP e APMGD) que tem a função de 
formar policiais militares na tentativa de atuarem sob o ponto de vista do policiamento 
comunitário, levando em conta o processo de formação e as disciplinas que compõem a 
grade curricular, é possível notar que sua efetivação ainda é uma realidade distante, pois o 
foco da polícia ainda está sendo mudado, o tradicionalismo o policiamento reativo e 
repressivo que acompanha a instituição ainda é forte e acompanha a atividade policial, a 
resistência em requalificação ainda é presente e a própria sociedade tem-se acomodado 
com um tipo de policiamento antigo e ultrapassado não buscando melhorias para a 
qualidade de vida da comunidade, descrente na instituição policial. O policiamento 
comunitário é disseminado de maneira positiva pois propõe que a polícia atue 
preventivamente e se torne amigo da comunidade, porém a ausência de fatores citados 
acima não tem permitido que a concretização da política e consequentemente a resolução 
dos problemas do bairro, onde tem-se permeado o sentimento de medo e insegurança que 
afeta a  sociedade devido aos índices de violência e criminalidade. Ressaltando que o 
“Policiamento Comunitário” por diversas vezes é utilizado apenas para intitular programas 
tradicionais de cunho assistencialista, pois a própria conceituação ainda não está uniforme 
em todas as polícias. O que dificulta seu desenvolvimento como um todo dentro das 
organizações policiais militares. Deste modo é indispensável ressaltar que a instituição que 
tem o dever de exercer o direito de segurança dos cidadãos precisa do apoio total do 
Estado, pois este é o responsável por garantir o direito da segurança pública conforme a 
Constituição Federal. Diante do exposto, compreende-se a necessidade da instituição 
policial de acompanhar os avanços concernentes ao conhecimento tendo em vista que as 
mudanças sociais são velozes, por isso ressalta-se a precisão de melhorias constantes na 
formação e capacitação do profissional da segurança pública enfatizando o investimento na 
instituição e a valorização do policial militar como o agente que trabalha na linha de frente 
de conflitos para a manutenção da ordem e incolumidade das pessoas na tentativa de 
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atender a sociedade e suas demandas por segurança social ressalvando que a sociedade 
também é corresponsável pela segurança pública e que devem trabalhar juntas como uma 
necessidade coletiva em prol da paz social. 
 
Palavras-Chave: Segurança pública. Formação policial. Policiamento comunitário.  
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IDH NO MARANHÃO E A DINÂMICA SÓCIOESPACIAL NA BAIXADA 
MARANHENSE: O CASO DE VITÓRIA DO MEARIM 
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Acadêmica do Curso de Ciências Socias – CCSA/UEMA 
 
Orientadora: Zulene Muniz BARBOSA 
Profª. Drª em ciência política- CCSA/UEMA 
 
O Índice de desenvolvimento humano (IDH) serve de parâmetro na comparação entre os 
países, pois mede o grau de desenvolvimento econômico e a qualidade de vida oferecida à 
população. Esse índice, leva em consideração três fatores: a longevidade (expectativa de 
vida da população), a educação e o Produto Interno Bruto per capita. O IDH varia de 0 a 1, 
portanto, quanto mais próximo de 1, mais desenvolvimento o local apresenta. Esse índice 
também é usado para apurar o desenvolvimento de cidades, estados e regiões. O relatório 
anual de IDH é elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), órgão da ONU. Os municípios que mais tiveram crescimento no seu IDH estão 
nas regiões Sul e Sudeste, além do Distrito Federal e os com piores índices, estão no Norte 
e Nordeste (Relatório de Desenvolvimento Humano, 2013). No território da baixada 
maranhense, por exemplo, estão concentrados índices elevados de precariedade, com baixo 
IDH. Acredita-se que possa ter havido alteração desses índices nos últimos anos, mas ainda 
há muito que ser melhorado na região (Quadro 1). As desigualdades entre as regiões 
brasileiras são gigantescas (Quadro 2) e esse ritmo desigual se dá pela concentração de 
renda fortemente caracterizada no país. O crescimento na região nordeste é grande, mas é 
perceptível que a renda dessa região continua sendo muito baixa (BACELLAR, 2008). 
Objetivou-se com este trabalho, identificar o IDH na baixada maranhense, incluindo a 
análise dos programas do governo federal que estão sendo implantados na região, com foco 
no município de Vitória do Mearim. Inicialmente o trabalho foi realizado com base em 
leituras bibliográficas de autores como Amartya Sen e Tânia Bacellar e no último 
momento, a pesquisa centrou-se na atividade de campo onde visitamos a Secretaria de 
Saúde, a Secretaria de Educação, a Câmara Municipal de Vitória do Mearim e 
entrevistamos a presidente da associação do maior bairro do município. 
 

 

Quadro 1: A tabela abaixo mostra os indicadores sociais dos municípios da baixada 
maranhense segundo dados do Atlas do Desenvolvimento Humano, 2000/ IBGE, 2002. 
 

Município Nível de 
Pobreza 

Taxa de 
mortalidade 
infantil 

Taxa de 
analfabetismo com 
+ 15 anos 

IDH 

Arari 65,7 60,4 29,47 0,617 
Cajari 85,9 67,4 19,43 0,589 
Matinha 77,6 40 24,21 0,640 
Olinda Nova 77,7 56,6 29,07 0,596 
Palmeirândia 84 67,4 32,48 0,569 
Penalva 81,1 56,6 28,86 0,584 
Peri Mirim 81,6 56,6 37,0 O,593 
São Bento 76,2 67,4 27,56 0,592 
São João Batista 86,5 67,4 30,39 0,592 
São Vicente Ferrer 81,4 66,4 35,16 0,571 
Viana 75,0 60,3 31,1 0,619 
Vitória do 
Mearim 

69,5 50,9 40,6 0,615 
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Dentre as cinco regiões brasileiras analisadas nesse estudo, nas regiões sul, sudeste e 
centro- oeste, nenhum município apresentou IDHM muito baixo (entre 0 e 0,499). Em 
contrapartida, no norte e nordeste nenhum dos municípios tiverem esse índice muito alto 
(entre 0,8 e 1) o que comprova as desigualdades regionais no país. Vitória do Mearim tem 
3 programas do governo federal voltados à saúde e 4 voltados à educação, porém ainda há 
muito o que ser feito para acabar ou pelo menos amenizar a deficiência que o município 
apresenta principalmente no sistema educacional. Um dos principais problemas da 
educação do município é que somente as três escolas estaduais, localizadas na sede, 
oferecem o ensino médio dificultando o acesso dos jovens que residem na zona rural 
(Quadro 3). Outro fator preocupante são professores que lecionam sem o diploma de curso 
superior (o último concurso público do município foi realizado em 2006).  
 
 
Quadro 3. Demonstração do número de alunos com acesso ao ensino médio (EJA). Este 
acesso ainda é muito pequeno em relação ao ensino infantil e fundamental. Os dados a 
seguir foram cedidos pela coordenadora de ensino da secretaria de educação do município 
estudado. 

 

Palavras – Chave: IDH. Desigualdade regional. Crescimento. 
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entre os anos de 1991, 2000 e 2010. Os dados abaixo são do Altlas do desenvolvimento 
humano no Brasil 2013. 
 

% de Municípios por índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM) 
Regiões                                       Porcentagem                                      Nível 
Sul                                                   65%                                                   alto 
Sudeste                                           52%                                                    alto 
Centro-oeste                                   57%                                                    médio 
Norte                                              50%                                                    médio 
Nordeste                                          61%                                                     baixo 
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DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL SOB PERSPECTIVA  
DE GÊNERO 
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Acadêmica do Curso de Ciências Sociais – CCSA/ UEMA  
 
Orientadora: Vívian Aranha SABÓIA  
Professora Dra. do Departamento de Ciências Sociais – CCSA/ UEMA  
 
A reflexão sobre o tipo de desenvolvimento que vivenciamos é de fundamental 
importância visto que requer compreender as diferentes noções de desenvolvimento. Por 
sua vez, isto nos ajuda a interpretar a realidade contemporânea. Este estudo analisa o 
desenvolvimento territorial e o desenvolvimento sustentável, acionando as categorias 
gênero e movimentos sociais, no intuito de compreender como as organizações de 
mulheres, especialmente sua capacidade de ação, interagem com o poder público em prol 
do desenvolvimento. Objetivou-se, com este trabalho, apreender os obstáculos que 
impedem a valorização da capacidade de organização das mulheres nos projetos públicos 
voltados para o desenvolvimento territorial sustentável bem como compreender a relação 
entre o desenvolvimento territorial sustentável, sua forma de efetivação no momento 
contemporâneo, e a capacidade de ação das mulheres organizadas em movimentos sociais 
específicos além de analisar a importância da capacidade de ação das mulheres para a 
condução de processos de desenvolvimento territorial sustentável. A metodologia utilizada 
nesta segunda fase da pesquisa tem por base o método qualitativo de pesquisa bibliográfica 
já que utilizamos fontes que  necessitam de compreensão e interpretação. Mediante 
pesquisas bibliográficas de autores que abordam o objeto de estudo buscamos analisar, 
compreender e fazer um vínculo das seguintes categorias: desenvolvimento territorial, 
desenvolvimento sustentável, movimentos sociais e gênero. Estas categorias são de 
fundamental importância para compreensão do objeto da pesquisa. Explicitamos ser de 
fundamental importância desmistificar o tipo de desenvolvimento que vivenciamos 
refletindo sobre seus limites e sua relação com a capacidade de organização das mulheres. 
Partimos do pressuposto de que não se pode esgotar a realidade já que esta é complexa e 
dinâmica. Portanto, esta pesquisa é, a priori, um esforço na tentativa de construção de um 
referencial teórico para que, num segundo momento, possa ocorrer um processo dialético 
no qual haverá a inserção dos sujeitos pesquisados (atores públicos municipais e 
movimentos de mulheres). Dessa forma, neste primeiro momento não dispomos de 
elementos suficientes para apontar conclusões finais. Entretanto, podemos fazer uma 
reflexão a partir das discussões acerca das categorias que foram analisadas e que darão a 
fundamentação necessária para partirmos para o segundo momento que se trata de uma 
pesquisa de campo. Quando se discute a categoria desenvolvimento, percebemos que esta 
passou por modificações, isso se deve a dinâmica da própria sociedade onde a noção de 
desenvolvimento passa de um viés puramente econômico para ter um viés social. Em 
seguida, esta noção passa a englobar o tripé formado pelo econômico, social e ambiental. 
Nesta discussão surge a ideia de Desenvolvimento Territorial sustentável enquanto 
desenvolvimento onde a participação dos atores e atrizes sociais são de fundamental 
importância já que este desenvolvimento deve ser endógeno. Ou seja, não é um processo 
onde haverá predominância de políticas impostas por aqueles que não vivem na 
comunidade mas sim um diálogo entre os representantes competentes e a comunidade, cuja 
finalidade principal deve ser a busca por qualidade de vida da coletividade. Levando em 
consideração o que foi abordado no decorrer deste trabalho podemos destacar a 
importância dos Movimentos Sociais e, em especial, o Movimento de Mulheres que é um 
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movimento organizado em busca de alterar as realidades dos locais em que vivem em prol 
de um desenvolvimento sustentável para que seus saberes e suas práticas possam ter uma 
reprodução. O Movimento de mulheres possui diferentes demandas e o intuito desta 
pesquisa no primeiro momento era exatamente o de construir um referencial teórico para 
que num segundo momento seja realizada uma pesquisa de campo com o intuito de avaliar 
se as experiências que vivenciamos atualmente de desenvolvimento, em especial na 
localidade de Alcântara, tem levado em consideração as demandas dos Movimentos de 
Mulheres.  
 
Palavras- chave: Desenvolvimento Territorial Sustentável. Movimento Social. Gênero  
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FATORES QUE INTERFEREM NA PROGRESSÃO FUNCIONAL DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA EM UMA EMPRESA DO RAMO DE 
ALIMENTOS EM SÃO LUÍS - MA 
 
Orientada: Melissa Ramos ACÁCIO - bolsista PIBIC/ UEMA 
Acadêmica do Curso Pedagogia – CECEN/ UEMA 
 
Orientadora: Maria José Rabelo AROUCHA 
Professora do Departamento de Educação e Filosofia – CECEN/ UEMA 
 
Pesquisa sobre Fatores que interferem na progressão funcional da pessoa com deficiência 
auditiva em uma empresa do ramo de alimentos em São Luís - MA, realizada pelo 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica PIBIC – UEMA, no período de 
novembro de 2012 a outubro de 2013. Este estudo teve como objetivo geral Analisar as 
condições ofertadas pela empresa que favoreçam a progressão hierárquica da pessoa com 
deficiência auditiva inserida em seu quadro funcional. Como objetivos específicos: 
Diagnosticar os procedimentos adotados pela empresa que favoreçam a formação 
profissional de seus funcionários com deficiência auditiva; Identificar em quais atividades 
profissionais as pessoas com deficiência auditiva poderão ser inseridas e Relacionar a 
formação profissional desenvolvida pela empresa à pessoa com deficiência auditiva com as 
atividades profissionais dos cargos que por ela poderão ser ocupados. Como 
procedimentos, tem-se a pesquisa bibliográfica, a documental e a de campo. A pesquisa 
bibliográfica procedeu-se com a leitura de livros referentes aos temas trabalho, 
organizações empresariais e pessoa com deficiência auditiva, com autores como Aroucha 
(2012), Pinto (2009) e Chiavenato (2009). Na pesquisa documental, utilizou-se os 
documentos legais que regem sobre a inserção da pessoa com deficiência no mundo do 
trabalho. A pesquisa de campo, no primeiro momento, constituiu-se de visitas a órgãos 
públicos como o Núcleo de Inclusão para o Trabalho (NIT), setor do CAS – MA, e sob sua 
indicação, procurou-se o setor responsável pelo Programa SENAI de Ações Inclusivas 
(PSAI) da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA) e ao Serviço 
Nacional de Aprendizagem para o Comércio (SENAC). Seguiu-se com a realização da 
entrevista semi-estruturada com o Diretor de Responsabilidade Social da empresa lócus da 
pesquisa. Devido esta não estar realizando, no período da pesquisa, um trabalho de 
qualificação profissional aos seus funcionários, e por constatar-se que tal empresa busca 
pessoas com deficiência auditiva já qualificadas através das instituições citadas, buscou-se 
fazer observação e aplicação da técnica de entrevista semi-estruturada às pessoas com 
deficiência auditiva e aos professores que se encontravam presentes em uma turma do 
curso de Auxiliar Administrativo, oferecido gratuitamente pelo SENAC e realizado na 
Associação de Surdos do Maranhão (ASMA. O trabalho é essencial ao homem por 
constituir-se em um conjunto de atividades manuais e intelectuais aplicado sobre a 
natureza, assegurando sua subsistência. Aliado a isso, o avanço do processo de 
industrialização, desenvolvimento tecnológico, competitividade no mundo dos negócios e 
a existência de grandes incorporações e grupos empresariais, houve a necessidade de 
diversificar a produção, o que levou tais organizações empresariais a exigirem cada vez 
mais de seus funcionários, buscando trabalhadores mais qualificados, que interagem entre 
si para produzir mais, no qual pessoas que trabalham em conjunto passaram a ser 
consideradas, como afirma Chiavenato (2009), recursos fundamentais para o sucesso 
organizacional. Porém, muitos foram excluídos do processo produtivo por não terem 
acesso à escolarização e qualificação de forma a atender às demandas do mercado, pois 
não são ofertadas, por parte do Estado, boas condições para que essas pessoas se 
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qualifiquem de forma efetiva. Dentro desse número de pessoas que não possuem acesso à 
qualificação, têm-se as pessoas com deficiência, vistas ao longo dos tempos como 
incapazes e improdutivas. Contudo, considera-se que os avanços científicos e as mudanças 
na estrutura social possibilitaram constatar que as pessoas com deficiência são capazes de 
produzir, interagir e socializar-se. A partir disto, foram surgindo instituições e programas 
voltados a atendê-las, a oferecer oportunidade de qualificação profissional. Como exemplo, 
tem-se o PSAI – FIEMA, que oferece capacitação e encaminhamento ao mercado de 
trabalho e desenvolveu material didático específico para atender as pessoas com 
deficiência auditiva. A partir da aplicação da técnica de entrevista ao Coordenador do Setor 
de Responsabilidade Social da empresa lócus da pesquisa, constatou-se que esta não 
oferece capacitação profissional aos seus funcionários, apenas treinamentos quando estes 
são contratados. E só possuem oportunidade de progredir hierarquicamente quando existe 
vaga em aberto e a pessoa com deficiência auditiva já possui a qualificação exigida para 
ocupá-la, sendo assim, são poucas as oportunidades de crescimento hierárquico dentro da 
empresa. Percebeu-se que esta busca pessoas já qualificadas através dos órgãos já citados. 
Com base nisso, fez-se observação em uma turma do curso de Auxiliar Administrativo 
oferecido pelo SENAC, realizado na Associação de Surdos do Maranhão. A turma era 
mista, contendo 10 pessoas com deficiência auditiva, quatro pessoas com deficiência visual 
e 11 pessoas sem deficiência, totalizando 25 pessoas matriculadas. Do total de pessoas com 
deficiência auditiva, apenas três já possuíam ocupação, onde o primeiro lidava com rede de 
informação em uma empresa, e infere-se que este tinha desejo de progredir 
hierarquicamente; o segundo atuava como garçom, onde este desejava ocupar um cargo 
administrativo no próprio estabelecimento ou em outra empresa; e o terceiro ainda buscava 
entrar no mercado de trabalho formal, pois atuava como lavador de carros e ainda estava na 
informalidade. O intérprete estava ausente neste dia, e foi detectado que se ausentava duas 
vezes na semana. Ocorreu o encerramento de uma disciplina em que o professor tinha 
conhecimento da Língua Brasileira de Sinais - Libras, e início de outra, em que o novo 
professor não tinha conhecimento em Libras, e os alunos acabaram por ser prejudicados. 
Os professores são todos capacitados e especializados em Administração de Empresas, 
possuem boa didática e o material didático é gratuito, apenas diferenciado às pessoas com 
deficiência visual, que é em Braile. Percebeu-se que o curso oferecido possibilita 
capacitação efetiva, desde que o professor entenda a Libras ou que o intérprete se faça 
presente. Pois os conteúdos eram relevantes para a formação, como: Rotinas 
administrativas, Aplicativos de informática e Orientação para o mercado de trabalho. Este 
último englobando o Empreendedorismo, Elaboração de currículos, Direitos e deveres 
segundo a CLT e Plano de negócios. Conclui-se que é ofertado curso de qualificação 
profissional à pessoa com deficiência auditiva, porém, por parte de outras instituições e 
não da própria empresa que já possui o profissional em seu quadro de funcionários. A partir 
da observação, pode-se afirmar que a qualificação oferecida possui instrutores 
qualificados, os conteúdos são de grande relevância para as atividades dos cargos 
administrativos que poderão ocupar dentro de uma empresa ou instituição. Porém, a 
formação somente será eficaz se o intérprete de Libras estiver presente, servindo de ponte 
entre o instrutor e os alunos, caso contrário, estes serão excluídos, pois estarão no espaço 
físico da sala de aula, mas não estarão participando do processo de ensino e aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Progressão funcional; Trabalho; Pessoa com deficiência auditiva. 
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INVESTIGAÇÃO SOBRE OS DISCURSOS DE PROFESSORES/AS E ALUNOS/AS 
DE DUAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO DA CIDADE DE SÃO LUÍS – MA 
SOBRE A HOMOSSEXUALIDADE 
 
Orientanda: Irlla Correia Lima LICÁ- Bolsista PIBIC/ UEMA 
Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas- DQB/UEMA 
 
Orientador: Jackson Ronie Sá - SILVA 
Professor Doutor do Departamento de Química e Biologia da Universidade Estadual do 
Maranhão 
 
Em todo o mundo a ocorrência de agressões, discriminações e violação de direitos 
humanos nas escolas têm assustado pela sua gravidade e intensidade. Ao direcionarmos 
esse olhar para o Brasil, a sociedade vem se deparando com um aumento das violências nas 
escolas, sendo diversos episódios envolvendo agressões verbais, físicas e simbólicas aos 
atores da comunidade escolar (CASTRO; ABRAMOVAY; SILVA, 2004). Reconhecendo 
a gravidade da prática homofóbica no Brasil, o Governo Federal lançou no ano de 2004 o 
programa social “Brasil Sem Homofobia – Programa de Combate à Violência e à 
Discriminação contra GLBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros) e de Promoção 
da Cidadania Homossexual”. Esse programa é uma iniciativa da Secretaria Especial de 
Direitos Humanos e do Conselho Nacional de Combate à Discriminação. O principal 
objetivo do programa é promover a cidadania e desenvolver ações que possam prevenir a 
violência contra homossexuais masculinos e femininos, transgêneros e bissexuais. O 
referido Programa visa diferentes ações de intervenção na esfera estatal e junto à sociedade 
civil, mas prioriza atividades no campo educacional tais como: elaborar diretrizes que 
orientem o Sistema de Ensino na implementação de ações que promovam o respeito ao 
cidadão e à não-discriminação por orientação sexual; divulgar informações científicas 
sobre sexualidade humana; fomentar e apoiar cursos de formação inicial e continuada de 
professores na área de sexualidade; estimular a pesquisa e a divulgação de conhecimentos 
que contribuam para o combate à violência e à discriminação de GLBT; apoiar a 
implementação de projetos de prevenção da discriminação e a homofobia nas escolas 
(BRASIL, 2004). A referida pesquisa investigou os discursos sobre a homossexualidade 
construídos por docentes e discentes do ensino médio dando ênfase à compreensão 
sociocultural do fenômeno da homofobia no âmbito escolar. A pesquisa foi desenvolvida 
em uma escola pública do bairro Cidade Operária do município de São Luís – MA. A 
partir desse estudo pôde-se conhecer os discursos de professores e professoras e de alunos 
e alunas acerca da homossexualidade. Com o propósito de chegar a uma compressão mais 
real dos discursos construídos por professores/as e alunos/as a respeito da 
homossexualidade, entendemos ser a metodologia qualitativa a mais adequada. De acordo 
com Minayo e Sanches (1993) e Minayo (2010), a pesquisa qualitativa trabalha com um 
universo de significados, motivos, aspirações e valores, que não podem ser respondidas 
apenas com estudos quantitativos, partindo do pressuposto de que os sujeitos têm 
representações, embora às vezes incompletas, relativamente coerentes em relação ao 
universo vivido e experimentado de seu cotidiano. Os instrumentos de coleta de 
informações para a apreensão dos discursos foram: entrevistas individuais semi-
estruturadas e grupos focais. Participaram da pesquisa 5 professores/as e 10 alunos/as. 
Foram utilizados roteiros de entrevista e um gravador onde o pesquisador registrou as falas 
dos/as pesquisados/as. As pessoas entrevistadas foram informadas dos objetivos da 
pesquisa e assinaram um termo de consentimento e autorização, cumprindo-se assim as 
exigências éticas. O material foi lido em profundidade seguindo as orientações 
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metodológicas de Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009), Minayo (2008) e Cellard (2008). 
A leitura exaustiva das entrevistas possibilitou conhecermos os discursos que guia cada 
professor/a e aluno/a, suas ideias centrais e o conhecimento sobre a homossexualidade. A 
partir de leituras e releituras dos dados das entrevistas com professores, construiu-se 6 
categorias: “Homossexualidade: pessoas...orientação...atração...amizade...gostar...de 
pessoas do mesmo sexo”; “Em sala de aula não discuto o tema”; “E a escola discute o 
tema?”; “Discutindo o tema com os/as alunos/as”; “Desconhecimento do documento 
PCN Orientação Sexual”; “Representações sobre a homofobia”. Houve também a 
construção de mais 6 categorias relacionadas as entrevistas realizadas com os alunos/as em 
formato de grupos focais. São elas: “Visões dos estudantes sobre a homossexualidade”; 
“Olhares sobre preconceito, discriminação, diferença e igualdade”; “O homossexual deve 
existir, mas invisível”; “Homofobia é... xingar, bater, piadinhas, agressões”; “Aceitaria 
um amigo gay e uma amiga lésbica?”; “Presenciando homofobia na escola”. As 
categorizações realizadas demonstram que a discussão do tema da homossexualidade ainda 
causa muito constrangimento ao ser abordado na escola. O silenciamento sobre o tema é 
uma prática exercida pelos docentes. Professores e professoras discutem o tema da 
homossexualidade embora tal discussão não seja acompanhada de uma problematização. A 
homossexualidade é percebida como uma característica biológica que cada pessoa traz 
consigo. É algo que se tem embutido geneticamente e a ideia de patologia não se apresenta. 
Os/As docentes entrevistados/as acreditam que o tema pode ser discutido em sala de aula 
através de palestras e seminários. O documento PCN Orientação Sexual é um referencial 
não lido pelos/as docentes. A maioria desconhece seu conteúdo e têm dificuldade em 
acessá-lo. A homofobia é percebida tanto para os professores/as quanto aos alunos/as como 
uma violência contra homossexuais que vai do insulto ao assassinato. A pesquisa fez 
perceber o quanto a figura do/a educador/a é importante. Assim, os/as docentes devem ser 
profissionais capazes de lidar com a diversidade sexual dentro de sala de aula, assim, 
agindo de maneira adequada, no seu cotidiano escolar, na tentativa de romper ações e 
pensamentos discriminatórios. Observou-se como as opiniões de docentes e discentes são 
modulados por discursos que reproduzem preconceitos e estereótipos que no que diz a 
respeito aqueles que não se encaixam na heteronormatividade. Em uma sociedade que se 
diz democrática, esperamos que não só os estudantes como também seus professores sejam 
expostos a contextos de relaciomento de diversidade e principalmente que o respeito pelas 
diferenças sejam valorizados. O referido estudo contribui para o avanço da compreensão 
do fenômeno sociocultural da homofobia no espaço escolar ludovicense. Entender os 
discursos sobre a homossexualidade construídos por docentes e discentes do ensino médio 
enriquecerá sobremaneira a elaboração e avaliação de estratégias e políticas públicas no 
setor educacional visando minimizar a exclusão social de muitas pessoas que são 
reprimidas, coagidas e violentadas devido sua orientação afetivo-sexual. 
 
Palavras- Chaves: Educação; Homofobia; Homossexualidade. 
 
REFERÊNCIAS 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Secretaria 
Especial de Direitos Humanos. Brasil Sem Homofobia: Programa de Combate á Violência 
e à Discriminação contra GLBT e de Promoção da Cidadania Homossexual. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2004. 
 
CASTRO, M.G; ABRAMOVAY, M.; SILVA, L.B. Juventudes e sexualidade. Brasília: 
UNESCO Brasil, 2004 



906 
 

CELLARD, A. A análise documental. In: POUPART, J. et al. A pesquisa qualitativa: 
enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2008. 
 
MINAYO, M. C. S.; SANCHES, O. Quantitativo-qualitativo: oposição ou 
complementariedade? Cad. Saúde Pub., Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, p. 239-262, jul./set. 
1993. 
 
MINAYO, M.C. S. O Desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 11. ed. 
São Paulo: HUCITEC/ABRASCO, 2008. 
 
MINAYO, M.C de S. et al. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 28. ed. Rio 
Janeiro: Vozes, 2010. 
 
SANTOS, Cláudia de Jesus.; FERREIRA, Girlane Cabral. Orientação sexual. 
2001,Universidade da Amazônia,Belém-Pará. 
 
SÁ-SILVA, J.R.S; ALMEIDA, C.D.; GUINDANI, J.F. Pesquisa documental: pistas teóricas e 
metodológicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



907 
 

“EDUCAÇÃO UM DIREITO DE TODOS”, PRINCIPALMENTE DOS 
ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI 
 
Orientando: Wagner do Nascimento Silva – Bolsista PIBIC-UEMA 
Acadêmico do Curso de Letras – CESI/UEMA 
 
Orientadora: Diana Barreto Costa 
Profa. Dra. do Departamento de Letras do CESI/UEMA 
 
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, caput, estabelece em primeira ordem que 
a educação é um dos direitos sociais a que todo cidadão brasileiro faz jus. Ao estabelecer 
quem é dotado de direito e quem deve cumprir tal norma deixa bastante claro que, 
independentemente de quem seja o indivíduo, o que ele fez ou faz na e para a sociedade, 
deve ser a ele oportunizada a educação. No Maranhão, a Fundação da Criança e do 
Adolescente – FUNAC, foi criada pela Lei Estadual nº 5.650/1993. É um órgão do Poder 
Executivo Estadual, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – 
SEDES, que tem como uma de suas finalidades garantir o atendimento integral aos 
adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas privativas e restritas de 
liberdade, visando a reconstrução de seu projeto de vida em consonância com os preceitos 
estabelecidos pela Lei 8069/90, mais conhecida como Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA(FUNAC, online). Em Imperatriz, de janeiro de 1981 a 1993 funcionou 
a FEBEM. Em março de 1993 foi transformada em FUNAC e em 2003 foi batizada com o 
nome Centro da Juventude “Semear” que é uma unidade de internação provisória. Lá, os 
adolescentes ficam em privação de liberdade, determinada pelo juiz, antes da comprovação 
da autoria do ato infracional, pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias. Tais 
adolescentes deverão ter sua permanência norteada pela educação e avaliação de 
comportamento. É exatamente com base nesse lapso temporal que foi investigado se tem 
havido o cumprimento do que está positivado no ordenamento jurídico específico quanto a 
essa temática da escolarização dos respectivos adolescentes. Assim, foram realizadas 
pesquisa bibliográfica e de campo. Nesta, na pesquisa de campo, fez-se uso da pesquisa 
documental, da observação das aulas e de entrevistas, aos internos e aos técnicos. 
Observou-se que o grau de escolarização tem relação diretamente proporcional ao número 
de adolescentes em conflito com a lei, isto é, o número daqueles que tem apenas o ensino 
fundamental é muito superior aos que tem o ensino médio. Conforme relatório do Centro 
de Juventude Semear, em setembro/2013, dos 18 adolescentes internos apenas 1 (um) 
cursava o ensino médio. Os desafios no atendimento da escolarização dos adolescentes 
naquele contexto de provisoriedade estão postos: distorção idade-série, complexa história 
de vida de cada um, fluxo diário de entrada e saída desses alunos na composição de turmas, 
currículo que potencialize aprendizagem em seu curto tempo de permanência na unidade 
de internação provisória. O conhecimento é um capital valioso para o progresso individual 
e social. Ter acesso à educação pode significar expansão de opções para a vida dos 
indivíduos e de comunidades. No ano de 2012 foi elaborada a Proposta Pedagógica da 
Medida de Internação Provisória da FUNAC/MA, que tem por objetivo a execução do 
atendimento socioeducativo privativo e restritivo de liberdade, conforme as diretrizes do 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, a qual se estende para todas 
as 08 (oito) Unidades de atendimento socioeducativo localizadas nos municípios de São 
Luís, São José de Ribamar e Imperatriz - Centro da Juventude Semear/CJS. Os 
adolescentes não cumprem pena e sim medidas socioeducativas, tendo em vista que não 
cometem crimes e sim atos infracionais análogos a crimes especificados no Código Penal 
Brasileiro. Desse modo, a Proposta Pedagógica da FUNAC tem caráter educativo visando 
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à educação para a cidadania e segue, portanto, os princípios da brevidade, 
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento tendo 
como parâmetro o ECA, o SINASE e a Constituição Federal. A ação socioeducativa da 
Proposta baseia-se na Pedagogia da Presença e na Pedagogia Amigoniana. A primeira, é a 
Pedagogia do educador Antônio Carlos Gomes da Costa, que resgata nos jovens em 
situação de dificuldades, os aspectos positivos, sem rótulos ou discriminações, ajudando-os 
a superarem as dificuldades e conquistar confiança em si, como forma de inserção na 
sociedade. A segunda, a Pedagogia Amigoniana, desenvolvida por Dom Luís Amigó e 
Ferrer, fundamenta-se na prática da “Reeducação”, ou seja, na compreensão do homem 
enquanto ser integral, sujeito protagonista de sua própria vida. Dessa maneira, a Proposta 
pedagógica da FUNAC visa à operacionalização e, portanto, à garantia dos direitos a: 
educação, saúde, esporte, cultura e lazer, profissionalização, assistência religiosa, 
acompanhamento técnico especializado, bem como dignidade e respeito à sua condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimento. As instalações do Centro da Juventude Semear - 
CJS contêm um pátio para estacionamento, almoxarifado, quadra esportiva, 5 (cinco) 
alojamentos masculinos e 2 (dois) femininos, refeitório, cozinha, sala de informática que 
também serve como sala de aula multisseriada e biblioteca, sala da equipe técnica e salão 
social. Quando perguntado ao técnico como ele avaliava o funcionamento do CJS, 
obtivemos a seguinte resposta: “No aspecto geral, eu diria que hoje o Estado caminha para 
o estado de falência em relação às medidas socioeducativas, já foi falado na mídia em uma 
possível interdição. Hoje há adolescentes cumprindo medida de internação em Imperatriz, 
por conta  da interdição da unidade de São Luís. [...] O que acaba desrespeitando o Estatuto 
da Criança e do Adolescente que é de internar os adolescentes o mais próximo de suas 
famílias. (TÉCNICO 2)”. De acordo com Relatório Anual de Administração da FUNAC-
MA, ano 2012, o CJS recebeu adolescentes de Açailândia, Balsas, São Pedro da Água 
Branca, Porto Franco, João Lisboa, Senador La Roque, Grajaú, Loreto, Goiânia, Amarante, 
Davinópolis e São Luís. Foram 146 (cento e quarenta e seis) adolescentes atendidos ao 
longo do ano de 2012 e destes, 77 (setenta e sete) originários de Imperatriz. Do total de 
atendimento, apenas 2 (duas) eram do sexo feminino. Quanto à natureza da infração, 
predominou o roubo para 84 deles, seguidos de 21 por homicídios, 10 por ameaça, 8  por 
lesão corporal, 6 por furto, 3 por tráfico de drogas. Os outros 14 por infrações variadas. 
Uma vez internado na FUNAC, o adolescente passa a ter uma Jornada pedagógica 
determinada pela direção da Fundação, sendo assim determinados horários para higiene 
pessoal, oficinas, refeições, e principalmente as aulas que são ministradas no período 
vespertino de 13h30min às 16h:15min. Ainda há espaço para Oficina de Pintura 
Imobiliária todas as segundas-feiras, Oficina de Informática, às quartas-feiras e Oficina de 
Grafitagem, às quintas-feiras, na qual os internos desenvolvem novas habilidades através 
das práticas nas oficinas. O público-alvo do CJS, em sua maioria, parou os estudos no 
ensino fundamental, o que reforça a distorção idade-série. Quando atendidos no CJS, 
identifica-se que não estão matriculados em escola alguma e há muito tempo não 
frequentam uma sala de aula. Essa situação é bem comum entre os adolescentes oriundos 
de outras comarcas. Durante o período de internação, a escolarização oferecida é somente 
nas disciplinas de Matemática, Português, Ciências e Filosofia, sendo que todas elas são 
voltadas para o nível fundamental já que prepondera o número de internos com esse grau 
de instrução, a maioria do 4º ao 6º ano. Durante a observação do período de aula, somente 
7 (sete) internos estavam presentes na sala pois os outros preferiram permanecer nos 
alojamentos e não assistirem às aulas. Tal comportamento contraria a obrigatoriedade 
prevista no parágrafo único do artigo 123 do ECA que consiste em o adolescente participar 
de todas as atividades da Unidade de Internação desde o despertar até o recolhimento ao 
final do dia.  Quanto ao uso da linguagem, o discurso dos internos é repleto de gírias o que 
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dificulta a comunicação nas entrevistas com a pedagoga, a psicóloga e outros membros da 
equipe técnica. Isso é reflexo do baixo grau de leitura, de estudo e da convivência com seus 
pares nas ruas das cidades onde moram. Outro motivo do baixo rendimento dos internos do 
CJS de Imperatriz está associado à difícil convivência com as famílias, já que estas 
apresentam graves desajustes. Desse modo, o que se observou ao longo da pesquisa é que a 
baixa escolaridade, pobreza, infrequência à escola, falta de vínculo familiar, uso de drogas 
e a multiplicidade de carências acabaram por criar as condições propícias para a 
marginalização e o Estado não tem conseguido desenvolver ações estratégicas, gerenciais e 
operacionais, para minimizar tal problemática. É grande a desigualdade e as injustiças 
sociais, que historicamente marcam a sociedade brasileira e as crianças e adolescentes, 
nesse contexto, são mais vulneráveis aos apelos do consumismo. Assim, o quadro 
apresentado pelo CJS de Imperatriz não é diferente do restante das unidades de internação 
provisória do país. Como se observou, embora exista a oferta de escolarização, esta é 
insuficiente, seja pela modalidade de Educação de Jovens e Adultos - EJA, seja pelo 
número reduzido de disciplinas e horas/aulas, seja pela omissão da Secretaria Estadual de 
Educação - SEDUC em não apresentar proposta pedagógica e curricular específica para a 
escolarização de adolescentes privados de liberdade. Assim, lato sensu, a educação não 
acontece a contento. Além do que, falta ao professor formação prévia sobre a EJA bem 
como sobre ato infracional, atendimento socioeducativo, o que dificulta o trabalho docente. 
Ademais, há o distanciamento da UREI e da SEDUC no acompanhamento e 
comprometimento com esse público. Ressalte-se, por fim, que de acordo com a legislação 
brasileira, a escolarização de adolescentes privados de liberdade é um direito, mas ainda 
precisa ser conquistado. É imprescindível que sejam implantadas metodologias mais 
atrativas, com conteúdos reais e significativos para os adolescentes e que os profissionais 
estejam mais motivados e capacitados para este fim. 
 
Palavras-chave: Centro da Juventude Semear. Direito à Educação. Adolescente autor de 
ato infracional.  
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MAPEAMENTO DAS METODOLOGIAS E ESTRATÉGIAS UTILIZADAS 
PELOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 
Orientanda: Mônica de Melo PAIVA – Bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do curso de pedagogia – CESSIN/UEMA 
 
Orientadora: Helciane de Fatima Abreu ARAUJO 
Doutora em Sociologia, Coordenadora do Grupo de Estudos Educação e Cultura Política – 
GEECP/UEMA/CESSIN, Pesquisadora do Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia – 
PNCSA e do Grupo de Estudos Socioeconômicos da Amazônia – GESEA/UEMA 
 
Colaboradores: Ellen Sudário Alves Acadêmica do Curso de Licenciatura Plena em 
Pedagogia - CESSIN/UEMA, Rozélia Ramos de Oliveira acadêmica do Curso de 
Licenciatura Plena em Pedagogia – CESSIN/UEMA 

 
A Educação Ambiental é um tema que deve ser trabalhado em sala de aula de forma 
transversal e interdisciplinar. Foi implementada a partir da criação dos PCN’s e incluída 
entre os temas transversais em 2000 como Meio Ambiente (BRASIL 1997). O objetivo  
desse trabalho foi mapear as escolas da rede pública de Santa Inês, que desenvolvem essa 
temática em sala de aula e analisar as metodologias e estratégias que os professores 
utilizam  para trabalhar a temática. Para levantamento de dados utilizamos a pesquisa 
qualitativa com observação direta e entrevistas abertas. O material coletado contribuiu para 
sistematização de ideias, sendo usado também para a elaboração de documentos. No 
princípio queríamos pesquisar em todas as escolas, mas o trabalho de campo comprovou a 
inviabilidade dessa pretensão dentro do prazo de um ano. Partimos, então, para um número 
de instituições que serviriam de amostra para todo o município. Nessa perspectiva, 
selecionamos quatro escolas, situadas em localidades próximas, mas com realidades bem 
distintas. Com essa escolha foi possível ter um público diversificado e uma visão 
panorâmica da realidade educacional de Santa Inês. As visitas às escolas revelaram que, no 
município, o tema Meio Ambiente é trabalhado isoladamente com a disciplina específica 
Educação Ambiental, ou seja, não segue o que é proposto pelos PCN’s. A partir dessa 
informação preliminar, escolhemos o público a ser entrevistado da seguinte forma: 
professores responsáveis pela disciplina e professores que atuam nas séries iniciais do 
ensino fundamental. Foram entrevistados quatro professores que ministram a disciplina e 
oito professores das séries iniciais. Essas entrevistas foram momentos de diálogos que nos 
possibilitaram adentrar um pouco no cotidiano profissional de cada um, quando os 
entrevistados apresentaram suas inquietações no que diz respeito ao tema. Na pesquisa 
atuamos de forma flexível e formal (LAKATOS e MARCONI 2003) para deixar os nossos 
entrevistados a vontade. Dessa forma, conseguimos obter dados precisos e positivos 
através das entrevistas. Após a coleta de dados fizemos análises que confirmaram a 
funcionalidade da disciplina de forma isolada e fragmentada, já que não existe material 
didático para desenvolvimento da mesma. Ao iniciar esse trabalho já tínhamos experiência 
vivenciada e acompanhada através de um Projeto de Extensão com a seguinte temática: 
Educação Ambiental: prevenção e cuidados com o lixo urbano, desenvolvido em uma das 
escolas que fizemos entrevistas. Desenvolvemos um projeto de Horta Ecológica para 
trabalhar com as disciplinas, mostrando aos educadores a possibilidade de envolver todas 
as disciplinas em um tema tão importante. Vimos que é necessária, nas escolas, a tomada 
de decisão para elaboração de projetos para desenvolver de forma transdisciplinar o tema 
meio ambiente. Trabalhar o projeto é importante, pois propicia o envolvimento de todo o 
segmento da escola e traz junto a ela a comunidade (PENTEADO, 2010). Foi com esse 
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pensamento que sentimos a necessidade de promover um momento de reflexão para os 
professores. Após a conclusão da pesquisa, sugerimos a elaboração de oficinas, para 
mostrar um pouco da experiência vivenciada no desenvolvimento do projeto de extensão e 
sugerir métodos e estratégias para trabalhar o tema como é sugerido nos PCN’s. Desse 
modo, juntamos a pesquisa com a prática. Nesse momento contamos com um público de 
20 professores de diversas instituições, com formações distintas, procurando novos 
conhecimentos e novas metodologias. Constatamos que, como afirma Borges (2012), o 
professor deve ser um pesquisador inquieto e um eterno estudante. 
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CONCEPÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA NA FORMAÇÃO 
DOCENTE NA PERSPECTIVA DE ALUNOS DE PEDAGOGIA DO CESC/UEMA 
 
Orientanda: Tiane Cardoso SILVA- bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do curso de Pedagogia do CESC/UEMA 
 
Orientadora: Edna Ribeiro de CASTRO 
Profª Me. Do Departamento de Educação do CESC/UEMA 

 
A pesquisa é um processo que busca compreender a realidade, para agir, e aperfeiçoar o 
conhecimento. A pesquisa é assim um instrumento valioso de compreensão de múltiplos 
saberes, métodos e evolução da ciência além dos pressupostos epistemológicos a ela 
relacionados, levando-nos a compreender a importância da metodologia, como uma 
disciplina não apenas de métodos e regras que devem ser seguidos pelo estudante, mas 
como uma ponte entre o aluno e o conhecimento. Sabendo-se que uma das principais 
funções da educação é a construção de sujeitos capazes de compreender, criticar, refletir e 
intervir sobre a realidade a qual pertence, é incontestável a relevância da pesquisa e da 
educação no processo emancipatório de uma sociedade. Neste sentido, a pratica da 
pesquisa vincula-se a uma concepção de educação, onde a formação do educador visa 
desenvolver o pensamento crítico tornando-o capaz de ver e interpretar o mundo em que 
vive, conforme acentua Lima Pardo, “pesquisa se refere a um modo de agir que implica 
levantar questões (indagar, inquirir) que podem ser insistentes e minuciosas (perquirir)” 
(2006 p23).  Sendo assim, a pesquisa implica em compromisso com a realidade estudada, 
levando o pesquisador a produzir conhecimento que se constitua em benefício social. 
Considerando a importância da produção científica pelos profissionais do ensino, entende-
se que a formação docente não se faz somente pela acumulação de conhecimento, mas pela 
capacidade de fazer uso deste para se renovar e produzir novos saberes e práticas. Nesta 
perspectiva, o discente de Pedagogia em sua formação inicial precisa se interessar pelo 
conhecimento relativo à profissão, adquirindo uma concepção de pesquisa e de ciência 
para além da formalidade acadêmica. Contudo, o que se verifica, com frequência, nos 
discentes é uma postura aversiva à pesquisa. Ou seja, não se cumpre a premissa básica da 
produção de conhecimento: a divulgação. Em parte o desinteresse decorre da fragilidade da 
fundamentação teórica e a não apropriação da metodologia empregada por parte do aluno. 
Falta-lhes a compreensão da pesquisa como produção de conhecimento e como 
contribuição pessoal à ciência. Neste sentido, delineia-se a seguinte questão investigativa: 
como o discente de Pedagogia pode ampliar sua concepção de pesquisa como formalidade 
acadêmica para uma visão de pesquisa como produção científica? A esta questão somam-
se outras que nortearão o estudo ora proposto: em que medida a ampliação da percepção de 
pesquisa pode contribuir para seu processo de formação continuada e para uma prática 
docente satisfatória do futuro pedagogo? Que condições o processo formativo pode 
oferecer para que a relação teoria prática culmine em produção de conhecimento? Com 
base nesta percepção de pesquisa, o presente estudo teve como finalidade, o objetivo 
Geral: Analisar as representações da pesquisa que orientam as experiências de formação 
docente para o curso de Pedagogia no CESC/UEMA propõe. E como objetivos específicos: 
a) Descrever a receptividade dos discentes de Pedagogia quanto às práticas de pesquisa 
propostas durante e ao final do curso; b) Identificar os principais desafios que se interpõem 
à prática de pesquisa pelos discentes de Pedagogia; c) Caracterizar as contribuições 
adquiridas através da pesquisa para a formação inicial do Pedagogo no CESC/UEMA. 
Neste estudo a metodologia empregada compreendeu duas etapas distintas: a primeira, 
através da aplicação de questionários e a segunda com o uso de memoriais. Para a primeira 



914 
 

fase de coleta de dados utilizou-se da aplicação de questionários abertos com 6 questões 
relativas às concepções de pesquisa por parte dos alunos, às dificuldades encontradas na 
execução do projeto de pesquisa e ainda sobre as possíveis contribuições da pesquisa para 
o processo de formação docente. Em um universo de 60 alunos matriculados na disciplina 
de TCC/produção científica no curso de Pedagogia, foram sujeitos da pesquisa, 20 alunos 
que já cursaram a disciplina de elaboração de projeto e estavam em processo de construção 
de TCC no primeiro semestre de 2013. Deste total, apenas 12 responderam e devolveram o 
questionário e foram identificados como R1. até R12. Na segunda fase da pesquisa, 
utilizou-se de pesquisa narrativa, tendo o memorial como instrumento de coleta de dados. 
O uso do memorial como instrumento primordial para coleta de dados decorreu da 
estrutura do método escolhido e também por esta conter um caráter reflexivo e formativo. 
Os resultados da primeira fase indicam que apesar de alguns alunos terem um projeto 
definido, muitos sentem dificuldade em executar a pesquisa. As razões apontadas são 
variadas, e se relacionam com as dificuldades, como o pouco domínio de instrumentação 
metodológica para pesquisa, o pouco tempo de contato com os orientadores ou a falta 
frequente de um orientador para seus temas de investigação e a entrada em campo para 
coleta de dados. Contudo, segundo os discentes entrevistados, a realização do TCC é um 
processo importante porque contribui para a formação do pedagogo, favorecendo a 
aquisição de conhecimento para sua formação profissional. Na segunda fase, os dados 
evidenciam posições distintas quanto à receptividade para pesquisa e a contribuição desta 
no processo formativo. Dentre os principais desafios que se interpõem, na construção do 
TCC, são citados nesta pesquisa: a falta de orientador para auxiliar no processo de 
elaboração do TCC, pois sem essa orientação, fica inviável a construção do TCC, o tempo 
para produções textuais e leituras, a entrada em campo no que diz respeito à resistência de 
diretores e professores quanto à oferta de informações, e a falta de materiais relacionados 
ao tema da pesquisa. Contudo, segundo alguns discentes entrevistados, a realização do 
TCC pode ser um processo importante porque contribui para a formação do pedagogo, 
favorecendo a aquisição de conhecimento para sua formação profissional. Como 
características e contribuições adquiridas através do TCC, foram citados, o aumento e 
acumulo de conhecimento para o futuro profissional. Favorecendo-o na estruturação de 
suas ideias, na sua formação profissional, adquirindo assim mais conhecimento, aliando 
assim a teoria a pratica e que na articulação entre saber e prática docente enfatiza-se assim 
a importância da pesquisa como instrumento de reflexão coletiva sobre a prática. Estes 
dados sugerem que a pesquisa pode ser uma experiência enriquecedora e até desejável para 
os alunos, desde que bem orientada e com um prazo maior, para a construção da pesquisa. 
Ao finalizar este estudo, retomamos as questões norteadoras apresentadas anteriormente e 
concluímos que a ampliação da concepção de pesquisa no processo formativo do aluno de 
Pedagogia para uma visão de pesquisa como produção científica é algo que acontece muito 
lentamente, desde o inicio do curso e depende de fatores tais como a articulação entre os 
conteúdos das várias disciplinas relacionadas à pesquisa, uma carga horária mais extensa e 
um professor comprometido com a pesquisa, capaz de entusiasmar seus alunos. Em relação 
à contribuição da pesquisa para a formação continuada dos egressos do curso de 
Pedagogia, embora seja inegável a relevância desta para os cursos de pós-graduação, este 
foi um aspecto pouco mencionado pelos entrevistados. Em sua maioria, eles reconhecem a 
importância da pesquisa na sua formação apenas como algo que possibilitará enriquecer 
suas práticas docentes. Isto pode indicar que a aspiração mais imediata destes egressos seja 
a entrada no mercado de trabalho, ficando a formação continuada em segundo plano. Por 
outro lado, esta postura pode ser também resultante da fragilidade teórica adquirida na 
formação inicial, quanto à pesquisa. Assim, uma das condições que o processo formativo 
pode oferecer para que a relação teoria-prática culmine em produção de conhecimento 
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depende essencialmente de uma profunda mudança na estrutura curricular do curso. Neste 
sentido, a unificação curricular dos cursos da UEMA, atualmente em processo de 
implantação, deu um passo significativo para a ampliação das vivências de pesquisa na 
formação inicial do pedagogo, oportunizando, desde o inicio do curso o contato com a 
pesquisa de campo nas dimensões político-social, escolar e docente. Deste modo, acredita-
se que ao final do curso, o aluno não terá as mesmas dificuldades apresentadas neste estudo 
quanto ao desenvolvimento do TCC. 
 
Palavras chaves: Pesquisa. TCC. Formação Docente. 
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A CONTRIBUIÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DA UEMA NA 
QUALIFICAÇÃO DOS DOCENTES 
 
ORIENTANDA: Tatiane Lira dos SANTOS- Bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do Curso de Pedagogia - CECEN/UEMA 
 
ORIENTADORA: Antonia Márcia Sousa TORRES 
PROFª Ms. do Departamento de Educação e Filosofia DEFIL/UEMA 
 
O curso de Formação Pedagógica da UEMA é um importante projeto na qualificação 
docente, pois sabe-se que o professor precisa está qualificando-se constantemente para 
ajudar na elaboração do conhecimento de outros, como nos diz LINHARES e SILVA, que 
é sempre bom voltar a lembrar que na construção deste espaço público de debate sobre os 
rumos da educação nacional também cabe a nós, como professores e pesquisadores, 
ocuparmos territórios em que possamos exercer discussões e formular propostas, que no 
exercício de nossa autonomia pedagógica, escolar e universitária, representem as 
necessidades específicas de cada setor educacional, sempre em diálogo com os interesses 
maiores da sociedade. Portanto, o Curso em Licenciatura de Formação Pedagógica da 
UEMA é um agente auxiliador para a formação de professores críticos e reflexivos, que na 
medida em que vão para a sala de aula possam despertar no aluno, valores éticos e morais 
que contemplam o bem comum. Dessa forma, objetivou-se com este trabalho demonstrar a 
contribuição do Curso de Formação Pedagógica da UEMA na qualificação dos docentes; 
descrever o percurso de execução do Curso de Formação Pedagógica da UEMA de seu 
início (1992) até os dias atuais; relatar entrevistas realizadas com a coordenadora, 
secretária, professores e alunos (professores) formandos do Curso de Formação 
Pedagógica da UEMA e avaliar os impactos do mesmo na qualificação docente no 
Maranhão. Para responder os objetivos acima citados, utilizou-se levantamento 
bibliográfico para estudo e fichamento dos mesmos a fim de compreender, análisar e 
refletir acerca do tema estudado. Após leitura e fichamento, houve uma sessões de estudos 
para aprender-se mais sobre o referido tema, ocasionando uma ampla aprendizagem e 
questionamentos em relação a importância da formação permanente dos docentes. 
Realizou-se visita ao Núcleo de Tecnologias para a Educação UemaNet, em que se 
encontra a coordenadora do Curso de Formação Pedagógica da UEMA, para entrevistar a 
secretária do curso que trabalha desde seu início em 1992 até os dias atuais, que nos 
forneceu ricas informações. Assim comoa Coordenadora, aos professores e alunos do 
referido curso. O Curso de Formação Pedagógica da UEMA iniciou suas atividades no ano 
de 1992, para licenciar profissionais que estavam em sala de aula sem formação 
pedagógica, o curso funcionava nos turnos matutino e vespertino, presencialmente, 
ministrado pelos professores da Universidade Federal do Maranhão – UFMA, e tinha a 
duração de 18 meses, sendo o mesmo, gratuito. Em 1996, aproximadamente, por não ser 
reconhecido pelo MEC e por estar realizando algumas reformulações, o curso não foi 
oferecido pela Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, retornando em 1998 a 2006 
com o processo de reconhecimento efetivado, porém, com algumas mudanças. O curso 
passou a ser oferecido com taxas de mensalidades e com duração de um ano. Após dois 
anos de inatividade, em meados de 2009 o curso retorna com gratuidade de ensino como 
havia sido em seu início, sendo, desta vez, acrescido na modalidade à distância. 
Atualmente o curso, na modalidade à distância, funciona em três Pólos: São Luís, 
Imperatriz e Caxias, totalizando 84 alunos regulares, que buscam uma qualificação 
docente, proporcionando novas experiências enriquecedoras a todos envolvidos, como nos 
diz a entrevistada A:" O Curso nos beneficia a adquirir novas experiências, pois 
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aprendemos bastante, como por exemplo, sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais e 
LDB, que são muito importantes." Diante do disposto observou-se que o Curso de 
Formação Pedagógica de Professores da UEMA visa a melhoria do corpo docente que ira 
atuar nas escolas tanto do ensino fundamental quanto do ensino médioe essa melhoria far-
se-á devido ao fato de haver muitos profissionaissem licenciatura. Uma vez que o ferido 
curso vem para licenciar esses profissionais que estavam em sala de aula sem a devida 
formação. De acordo com LINHARES (2004) no seu livro Formação Continuada de 
Professores: Comunidade Cientifica e Poética uma busca de São Luís do Maranhão (pág. 
153) enfatiza que a escola de hoje exige professores bem mais preparados, com poder de 
oratória, espontâneo, comunicativo, animador, orientador, amigo, criativo, crítico, 
responsável, questionador, flexível que imponha respeito e segurança ao discente. Aquele 
professor carrancudo, de poucas palavras, fechado ao dialogo, que não aceite 
questionamento, criticas, inovações e outras formas de abertura não tem mais espaço em 
nossa sociedade. Portanto, o Curso de Formação Pedagógica da UEMA contribui 
significativamente para a qualificação dos docentes, pois busca licenciar aqueles 
profissionais que estão dispostos a estarem bem preparados e com inovações aos discentes. 
A licenciatura os favorecerá, pois desejam ministrar aulas que façam a diferença, que 
despertam no aluno não só o desejo de querer aprender, mas levá-los a ter uma postura 
crítica às situações vividas diariamente. 

Palavras- Chave: Formação. Educação a Distância. Docentes. 
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APROVEITAMENTO DE AGREGADOS RECICLADOS DA CONSTRUÇÃO 
CIVIL NA PAVIMENTAÇÃO DE SÃO LUÍS - MA 
 
Orientado: Amanda Oliveira de Sousa – bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do Curso de Engenharia Civil – CCT/UEMA 
 
Orientador: Walter Canales Sant’Ana 
Doutor em Infraestrutura de Transportes pela USP – CCT/UEMA 
 
No Brasil, a intensa transformação urbana em que vivemos impulsiona a indústria da 
construção civil. No entanto, esta ainda utiliza métodos muito tradicionais, o que tem como 
conseqüência o elevado desperdício de materiais e alto custo econômico e social. Isso 
contribui para o aumento da geração de grandes volumes de resíduos sólidos provenientes 
da construção, denominados de RCD – Resíduos da Construção e Demolição. Com isso, 
estes materiais têm ganhado espaço no campo de pesquisa, uma vez que a busca pela 
redução de desperdícios e impactos ambientais é um meio de avaliar a qualidade e 
produtividade de obras civis. O principal problema deste material, comumente chamado de 
entulho, está na sua destinação, que na maioria das vezes é feita de forma irregular, sem 
nenhum controle. Ou seja, o RCD acaba sendo depositado em ruas, terrenos baldios, à 
margem de rios, ou córregos. Isto ocasiona a poluição do meio ambiente e, por 
conseqüência, a redução da qualidade de vida devido ao entupimento de bueiros, 
assoreamento de recursos hídricos, atração de transmissores de doenças etc. Assim, como 
forma de evitar os desperdícios e reduzir os custos, começou a busca por alternativas e 
surgiu a idéia do reaproveitamento destes materiais. No Brasil, como forma de dar atenção 
à questão dos resíduos de construção, foi publicada a Resolução CONAMA nº 307 no ano 
de 2002, que determina diretrizes para uma efetiva redução dos impactos ambientais 
provocados por estes materiais. Estabeleceu-se que os geradores são os responsáveis pelo 
resíduo produzido e que o objetivo prioritário deve ser a não geração e, caso isto não seja 
possível, deve-se considerar a redução, reutilização, reciclagem e disposição final (nesta 
ordem). No caso da disposição final, os materiais devem ser encaminhados para locais 
denominados aterros de resíduos da construção civil ou áreas de destinação de resíduos, e 
serem depositados de modo que seja possível sua utilização ou reciclagem futura 
(MOTTA, 2005 apud FERREIRA, 2009). Também foi feita em 2004 a NBR 15115, que 
trata dos agregados reciclados de RCD na execução de camadas de pavimentos 
(FERREIRA, 2009). Em outubro de 2008 a cidade de São Luís recebeu sua primeira Usina 
de Reciclagem de Resíduos da Construção, a Usina de Reciclagem Ilha Grande localizada 
no bairro Alto do Turu III. Passo importante para o início de uma conscientização local e 
mudança de hábitos do município (FERREIRA, 2009). A usina possui um britador com 8 
martelos e tem produção de 40t/h. Inicialmente, a usina trabalhou somente para 
manutenção da máquina, coletando gratuitamente os resíduos em obras e em aterros ilegais 
de bota-fora. (FERREIRA, 2009). Ao chegar à usina, o material passa por uma limpeza 
manual para então ser levado ao britador. Conforme comunicação verbal do encarregado 
da usina, em fevereiro 2013, os recursos financeiros da usina são auferidos pela venda de 
areia, brita e bica corrida reciclada, além de receber os resíduos da construção civil, por 
meio de cobrança de taxa. No entanto, após cinco anos de atividade, a usina nunca gerou 
lucro algum, e atualmente encontra-se fora de atividade com o quadro de funcionários 
reduzido ao mínimo para manutenção dos equipamentos parados. Ainda conforme o 
entrevistado, se não forem tomadas medidas que obriguem a destinação adequada do RCD 
por parte dos geradores, não há como a usina sobreviver economicamente. Os 
representantes da atual gestão da PMSL estão motivados para tal, já se apresentando como 
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usuários potenciais do agregado reciclado produzido, caso haja a retomada da produção. 
Até o final deste trabalho não foi tomada nenhuma medida efetiva para reverter a 
inatividade da usina, não havendo portanto, produção de agregados reciclados em São 
Luís. Objetivou-se com este trabalho aprimorar em laboratório a técnica de avaliação dos 
materiais reciclados por meio de ensaios tradicionais, além da verificação das melhorias da 
incorporação de cimento nos resultados dos ensaios mecânicos. Outro ponto importante é 
fazer a difusão da técnica de utilização dos materiais reciclados, por meio de palestras aos 
técnicos das prefeituras municipais da região metropolitana de São Luís. A coleta de 
aproximadamente 250 kg de amostra do material foi realizada na Usina de Reciclagem Ilha 
Grande de São Luís, e com este foram realizados ensaios que serviram de parâmetro para 
verificar a viabilidade do RCD na pavimentação. Os ensaios realizados foram: 
caracterização visual, granulometria, limites de Atterberg, absorção e densidade real, 
abrasão “Los Angeles”, compactação, CBR e resistência à compressão simples com e sem 
cimento Portland. O ensaio de granulometria (Figura 1) mostrou que o agregado é 
desuniforme e mal graduado, mas ainda está dentro das especificações estabelecidas pela 
NBR 15115, e compõe-se essencialmente de “cimentados” e agregados miúdos. Também 
se constatou que a porcentagem de materiais indesejáveis é menor que 1% uma vez que o 
material já passou por uma limpeza manual na própria usina antes de receber o 
beneficiamento. Comprovou-se o que já era esperado, os RCD são materiais não plásticos 
pela ausência de materiais finos coesivos. O agregado apresentou também absorção 
razoável de 7,5% possuindo então, sendo possível para o uso na pavimentação. O ensaio de 
abrasão “Los Angeles” também apresentou resultado satisfatório de 49%, pois, apesar da 
NBR 15115 não especificar o valor de abrasão, está de acordo com a norma NBR 11804 
que limita em 55% para camadas de base. Com o ensaio de compactação concluiu-se que 
para a energia de compactação intermediária, o agregado reciclado apresenta massa 
específica aparente seca máxima de 2,562 g/cm³ quando sua umidade está em torno de 
7,56% (Figura 2). O ensaio de CBR apresentou para energia intermediária um valor de 
38% para amostras do RCD (Tabela 1) e um valor médio de 233% para amostras do 
mesmo RCD com acréscimo de 6% de cimento (Tabela 2), concluindo que o material pode 
ser utilizado com a energia intermediária em camadas de sub-base e , quando acrescido de 
cimento, em camadas de base. Para o ensaio de compressão simples notou-se com a adição 
de 6% de cimento Portland, a RCS elevou-se aproximadamente de 19 vezes em relação ao 
material in natura para o tempo de cura de 7 dias (Tabela 3). Os resultados da pesquisa 
foram satisfatórios para a realidade local, concluindo-se a partir disso que os agregados 
reciclados de resíduos da construção e demolição de São Luís podem ser considerados 
apropriados para uso em camadas de base e sub-base. 
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Figura 1 – Curva granulométrica do agregado reciclado de RCD. 

 
Figura 2 – Curva de compactação do RCD 

 

Tabela 1- CBR para o RCD não alterado  

                        Tabela 2- CBR para o RCD alterado 
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Tabela 3 - Resultados do ensaio de Resistência à Compressão Simples (média) 

 
Tipo de 

corpo-de-prova 
Tempo de cura 

[dias] 
RCS [MPa] 

média 
in natura 

 
7 0,13 

6% de Cimento 
Portland 

7 2,5 

 

 CBR (%) 
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1 19 

2 21 

3 38 

4 37 

5 24 

6 26 

7 26 

8 25 
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CARACTERIZAÇÃO DA CORROSÃO EM DUTOS DE ADUTORAS DE 
ABASTECIMENTO D’ÁGUA 
 
Orientado: Vinicius Lima de CARVALHO – bolsista – PIBIC/UEMA 
Acadêmico do Curso de Engenharia Mecânica – CCT/UEMA 
 
Orientador: Francismar Rodrigues de SOUSA  
Profº. Mestre da Universidade Estadual do Maranhão  
 
A corrosão é um problema que é inevitável, porém o seu processo pode ser controlado e 
minimizado. Os rompimentos na adutora ITALUIS I conforme será visto está relacionado 
com a corrosão que vem comprometendo a vida operacional dos dutos, conclusão 
conforme pesquisa feita anteriormente (CAETANO, 2012). Os objetivos desse trabalho 
foram estudar, avaliar e monitorar a corrosão instalada nas estruturas tubulares da adutora 
ITALUÍS I (Sistema de abastecimento d’água de São Luís). Na forma de caracterização e 
documentação do trabalho foram considerados: o levantamento dos dados coletados na 
visita técnica no trabalho anterior; o levantamento de novos dados referentes aos 
rompimentos; a preparação e realização dos ensaios ou análise nas amostras, tais como os 
listados na Tab. 1, e a Comparação dos resultados experimentais obtidos nos ensaios com 
os valores teóricos e padrões. No presente trabalho estudou-se o caso corrosão no sistema 
ITALUÍS I, sistema que abastece a Ilha de São Luís, observando e monitorando as áreas 
criticas (Campo de Perizes – BR 135). Realizando ensaios e análise nos materiais coletados 
a fim de discutir os resultados, identificando-se desta maneira a causa do problema. Os 
materiais estudados foram o material metálico e o solo, que foram coletados na última 
visita técnica. O material obtido na visita realizada em 2012 foi retirado de um dos dutos 
que se rompeu. Com o material da (Fig. 1) foram preparadas, utilizando as normas da 
(ABNT, 2013), algumas amostras em que se realizaram a análise metalográfica e análise 
de dureza. O material estudado se trata do Ferro Fundido Nodular (Gentil, 1987), pois com 
o ensaio de dureza Rockwell e comparando a micrografia, (Fig. 2) e Tab. 2, com a 
micrografia do fabricante do material (CIMM, 2013) chegou-se a esta conclusão. Assim, o 
material possui a composição química conforme a Tab. 3. Para análise do solo, o eletrólito, 
que está em contato com o metal, foram coletadas 4 amostras retiradas de diversos pontos 
próximos ao duto conforme Tab. 4. Visualizando a aparência do material coletado e 
comparando com outras imagens que abordam o problema, podemos afirmar que a forma 
de corrosão é o do tipo em placas (GENTIL, 1987), conforme indicado na (Fig. 3). Assim, 
conforme as amostras coletadas os resultados obtidos na análise física do solo encontram-
se na Tab. 4. Diante dos resultados verifica-se que o solo que circunda o duto é composto 
por diversos tipos de solos. Desta forma podem existir diferentes teores de oxigênio 
(PONTE, 2003), que é responsável pela pilha de aeração diferencial. Conforme a pesquisa 
(CAETANO, 2012) realizada anteriormente cita-se os fatores abaixo que contribuem para 
o problema do sistema ITALUÍS I: a adutora fica nas proximidades da rede de alta tensão; 
adutora localizada na BR – 135; grandes concentrações de “salitro” e de “sulfetos” em solo 
(ALMEIDA, 2003) no trecho de Perizes. Desta forma, é de conclusão que a aeração 
diferencial devido aos diferentes tipos de solos, a grande concentração de água, alta 
concentração de sulfetos e salitros, grandes vibrações na BR - 135 e proximidade a rede de 
alta tensão são alguns dos fatores que aceleram o processo de corrosão nos dutos do 
sistema ITALUÍS I. 
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Tabela 1 - Ensaios ou análises que foram realizadas durante todo o trabalho. 
 
Ensaios/Análise Objetivo 
Espectroscopia Verificar composição química do material 
Análise do meio corrosivo (Solo) Levantamento das características do solo. 
Ensaio Metalográfico Levantamento das  

Características da  
Amostra de prova 

Ensaio de Dureza Verificação de dureza 
Ensaio de Corrosão Análise da corrosão e 

forma no corpo de 
prova 

 
 

Figura 1 - Material Coletado do duto rompido do sistema de abastecimento d’água da 
cidade de São Luis. 

Figura 2 - Análise micrográfica do material ensaiado, á esquerda, e a do fabricante, á 
direita, (CIMM, 2013). Detalhes das concentrações de grafita (seta). Escala: 50µm. 
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Tabela 2 - Dureza do material coletado no sistema Italuís I (São Luis), ensaiado nas 
referentes escalas (Gentil, 1987). 
Dureza Rockwell (HRB) Dureza Brinell (HB) 
93 197 

Tabela 3 - Composição química do Ferro Fundido Nodular (Gentil, 1987), semelhante ao 
coletado. 
Composição Ferro Fundido Nodular 

C 3,3 – 3,8 % 
Mn 0 – 0,2 % 
Si 2,6 – 3 % 
S 0 – 0,02 % 
P 0 – 0,1 % 
Mg 0,04 – 0,07 % 

Tabela 4 - Resultados da análise física de solo, do material coletado nas proximidades da 
BR 135 no sistema de abastecimento d’água de São Luis (Italuís I). 

Amostra Textura Concentração de 
h2o 

Ponto 

554 Muito argiloso 60,8% 10 m da margem 

555 Argila 54,4% 10 m da 
margem 

556 
Franco 
argiloso 
arenoso 

27,4% 
Bem 
próximo  

557 Argila arenosa 34,4% Bem 
próximo  

Figura 3 – Fotografia da análise macrográfica da corrosão no material coletado do sistema 
Italuís I (São Luís). 

http://www.abnt.org.br/
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PROJETO DE UM FOGUETE E CONFECÇÃO DE UMA BANCADA DE TESTES 
PARA BAIXO EMPUXO 

 
Orientando: Michael Eduardo Campos SERRA – Bolsita PIBIC/UEMA 
Acadêmico do curso de Engenharia Mecânica – CCT/UEMA 
 
Orientador: Fernando Lima de OLIVEIRA 
Prof. Dr. do Departamento de Hidráulica e Saneamento CCT/UEMA 
 
Colaboradores: Flaviano Samuel ALENCAR – Graduando do curso de Eng. Mecânica – 
CCT/UEMA; Carlos Ronyhelton Santana de OLIVEIRA - Acadêmico do curso de Engenharia 
Mecânica – CCT/UEMA 
 
Nas últimas décadas a exploração do conhecimento na área aeroespacial conquistou uma 
nova demanda e dimensão na disputa de poder entre as nações. Na tentativa de enquadrar-
se entre este grupo encontra-se o Brasil por possuir uma base de lançamento estratégica 
que se coloca como região promissora para concentrar recursos tecnológicos e humanos a 
fim de absorver e difundir o conhecimento na área aeroespacial. Neste contexto, este 
projeto de pesquisa mostra o desenvolvimento de um foguete experimental de baixo 
empuxo com todos os seus componentes e uma bancada para avaliação e procedimento de 
testes estáticos e dinâmicos. Assim, o projeto contempla vários objetivos, tais como: a) 
Obter conhecimento no desenvolvimento e construção de um foguete de pequeno porte; b) 
Especificar os parâmetros de projeto necessários para a confecção e de um foguete 
experimental de escala laboratorial; c) Desenvolver uma bancada de teste para realizar 
aquisição de dados considerando as variações de parâmetros do projeto, tais como: modelo 
e comprimento do motor foguete, diâmetro da tubeira, tipo de combustível, sistema de 
acionamento. No desenvolvimento do trabalho as atividades realizadas foram as seguintes 
etapas: procedimento e determinação de parâmetros de projeto; estudo, definição, 
manuseio e fabricação dos propelentes; definição das estruturas para a construção do 
motor; ensaios estáticos do subsistema motor/estrutura; fabricação do foguete; 
desenvolvimento e confecção de uma bancada de teste; ensaios de campo do foguete 
completo e lançamento vertical. Após adquirir as informações básicas de modelos e 
construção de foguete, foi projetado o referido foguete e a bancada proposto no plano de 
trabalho. A Figura 1 o modelo final do sistema. Após a escolha do propelente fez-se testes 
estáticos para avaliar a eficiência da composição do grão. Foi desenvolvido também um 
sistema de ignição o qual foi utilizado para acendimento do motor foguete.  Logo em 
seguida foram projetados e desenvolvidos os componentes do motor (tubo, tubeira, 
cabeçote) e posteriormente o corpo do foguete (aletas, carenagem e ogiva). Para 
complementar o projeto foi fabricada uma bancada de lançamento para que fosse realizado 
o lançamento do foguete como requisito final do projeto, conforme mostra a imagem da 
Figura 1. 
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O propelente usado neste experimento foi combustível sólido. De forma conclusiva, 
observou-se que tanto no aspecto técnico quanto cientifico a pesquisa teve um alcance de 
entendimento de vários conceitos físicos envolvidos, tais como: Impulso, pressão, 
quantidade de movimento, e outros, além disto, obteve-se conhecimento sobre modelos de 
foguetes, de propelentes, materiais de fabricação e outros. O lançamento vertical do 
foguete como atividade final apresentou bom desempenho durante o seu lançamento, o que 
significou considerado grau de ajustes e desempenho no desenvolvimento do protótipo. 
Além disto, pôde-se concluir que: a) Este trabalho atendeu de forma acentuada os objetivos 
do plano de trabalho produzindo resultados suficientes para auxiliar no desenvolvimento 
de outros projetos, colocando este estudo como referência laboratorial nesta área do saber; 
b) Os resultados e testes foram capazes de estabelecer e definir relações entre a geometria 
do foguete e seus acessórios promovendo a melhoria e eficiência durante as sucessivas 
fases de testes; c) A escolha do material e porcentagem do grão propelente utilizado 
resultou numa considerado empuxo, capaz de promover o lançamento vertical do sistema 
propulsivo conforme mostrou a imagem acima; d) A escolha do tipo de grão propelente 
com furo resultou num sistema em houve um menor tempo de queima do propelente 
resultando num maior empuxo; e) O desenvolvimento de uma bancada de teste foi 
fundamental para realizar aquisição de dados considerando as variações de parâmetros do 
projeto, tais como: modelo e comprimento do motor foguete, diâmetro da tubeira, tipo de 
combustível, sistema de acionamento; f) De maneira geral, observou-se que o 
desenvolvimento do projeto promoveu o conhecimento científico na construção de um 
foguete que dentre outros fatores permitiu avaliar e comparar estes resultados com outros 
projetos e outros parâmetros de operação de foguetes de maior porte. Vale ressaltar que o 
presente trabalho ainda pode ser significantemente explorado a fim de se obter melhor 
entendimento dos fundamentos e fenômenos relacionados com o desenvolvimento de um 
motor foguete. Ou seja, este trabalho ainda pode haver repostas mais definitivas e assim 
mais conclusivas para diversos fatores que precisam ser avaliadas de forma mais 
detalhadas. Contudo, espera-se que por meio dos resultados aqui obtidos através da 
metodologia aplicada, esta pesquisa se torne uma fonte para melhorar a compreensão no 
desenvolvimento de foguetes experimentais de outros projetos de mesma natureza em 
especial da comunidade acadêmica desta universidade. 
 
 
Palavras-chave: Motor Foguete. Bancada. Propelente. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(a)                                  (b)                                       (c) 

Figura 1. (a) Foguete GoRocket  (b) Bancada de teste (c) Lançamento do foguete 
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DESENVOLVIMENTO DE UM TREM DE TRANSMISSÃO EPICICLOIDAL 
PARA VEÍCULOS OFF-ROAD MINI BAJA 
 
Orientanda: Jeyciane Martins Lisboa – Bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do Curso de Engenharia Mecânica – CCT/UEMA 
 
Orientador: Jose de Ribamar Pestana Filho 
Prof. Msc. do Departamento de Física  CCT/UEMA 
 
A competição SAE Brasil de Mini Baja iniciou-se em 1995 com o objetivo de lançar um 
desafio aos estudantes de engenharia de todo o país a conceberem, projetarem, testarem e 
competirem com veículos fora-de-estrada dentro de alguns parâmetros pré-definidos como, 
por exemplo, motor utilizado, tipo de estrutura, etc. Para que o veículo tenha um bom 
desempenho dinâmico, é de fundamental importância uma transmissão eficiente que o faça 
vencer todos os obstáculos a ele impostos. Com isso, esse projeto objetivou: a) projetar, 
modelar e construir uma transmissão epicicloidal, também chamada de transmissão 
planetária, atendendo as necessidades do veículo e as especificações do regulamento da 
competição Mini Baja SAE Brasil; b) fabricar, testar e aplicar uma transmissão de alta 
eficiência, estilo trem de engrenagens epicicloidais em um veículo tipo Mini Baja; c) 
desenvolver e evoluir habilidades de pesquisa e gerenciamento de projeto; d) adquirir 
noções profundas na área de transmissão veicular; e) aplicar e difundir os conhecimentos 
adquiridos em sala de aula em um âmbito prático; f) envolver a comunidade acadêmica em 
um ambiente de pesquisa. De maneira geral, o projeto seguiu as seguintes etapas: 1) Coleta 
de dados; 2) Definições de relações de transmissão; 3) Dimensionamento do redutor 
planetário; 4) cálculos de rendimento; 5) Análise de esforço de tração. Assim, para o 
dimensionamento dos elementos da transmissão para o veículo Baja, é necessário conhecer 
o motor empregado.  Como padrão de competição estabelecido pela SAE International, 
todos os protótipos devem contar com o motor Briggs & Stratton modelo Intek™ OHV de 
10 HP, sendo que o mesmo não deve sofrer alterações que proporcionam ganho de 
potência e consequente melhoria de desempenho. Foram pré-determinados alguns, tais 
como: torque máximo, relação de transmissão, tipo e geometria das engrenagens, número 
de dentes e tensões admissíveis, somados a estudos a modelagem e dimensionamento do 
sistema, além de simulações e testes em softwares cad. A escolha das engrenagens corretas 
para o sistema inicia com a escolha do módulo, com o tipo de engrenagem necessária, que 
no projeto será de dentes retos, com o número de dentes possíveis que terão em todas as 
engrenagens do sistema, isto é, quem definirá a relação de cada uma delas, para se ter uma 
redução. Com o intuito de ter uma menor caixa possível, foi escolhido um sistema de 
redução do tipo epicicloidal, no qual pode ser obtido o conjunto multiplicando os pares de 
engrenagens para se obter a redução. No projeto foi escolhida uma fixa, a fim de obter um 
menor conjunto e uma redução desejada para ter um melhor desempenho no protótipo. A 
redução escolhida para o sistema de transmissão total do veículo é de “7,39:1” e a redução 
da caixa de “6,29:1” somada a redução por pinhão coroa de “1,7:1”. Para ter está redução, 
a engrenagem de entrada terá 17 dentes (ZA), a engrenagem B (ZB) igual a 272,5 dentes e 
a engrenagem C (ZC) terá 41 dentes. Para o cálculo dos rendimentos, primeiramente 
identificou-se os componentes mecânicos responsáveis pelas dissipações de potência no 
sistema e o valor de eficiência dos mesmos envolvendo todos os componentes e sua 
distribuição pelo sistema. Obteve-se a potência dissipada ao final da transmissão e por 
estágio (eixo) e com isso a potência útil fornecida às rodas motrizes. Através das relações 
de transmissão definidas, calculou-se o torque máximo disponível no eixo final para as 
diferentes rotações e marchas e com isso obteve-se a Força Máxima de Tração através da 
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relação mais curta, que o veículo fornece as rodas. Obteve-se também a Força de Atrito 
Estático máximo necessário para colocar o veículo em movimento. Para isso, fez-se 
necessário coletar informações quanto aos coeficientes de arrasto aerodinâmico e área 
frontal do veículo, coeficientes de atrito e rolagem dos pneus com os diferentes tipos de 
solo, a fim de calcular os demais esforços. Terminado todos os cálculos, obteve-se o torque 
máximo de 475,65 N, o suficiente para proporcionar eficiência no carro mesmo em 
atividades extremas de tração. Com este trabalho foi possível vivenciar o desenvolvimento 
teórico e experimental de uma transmissão epicicloidal eficiente, para utilização em 
veículo off-road mini baja. E além do desenvolvimento teórico, os estudos viabilizaram a 
construção e teste de todo sistema. 
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CONTROLE TECNOLÓGICO DOS ARTEFATOS DE CONCRETO 
DECORRENTES DO SISTEMA SICRER  
 
Orientanda: Adriana de Sá Sousa – Bolsista PIBIC – UEMA 
Acadêmica do Curso de Engenharia Civil – CCT – UEMA 
 
Orientador: Prof. Dr. Carlos Alberto Pereira da Silva 
 
O SICRER – Sistema Construtivo Racional de Edificações Residenciais é um sistema 
construtivo rico em soluções interessantes e criativas. O conjunto de componentes é muito 
simples e de fácil montagem. Os elementos de união das estruturas foram elaborados no 
sentido de um perfeito entrosamento entre as peças. Suas dimensões são coerentes com os 
atributos convencionais do sistema construtivo.  A configuração dos elementos isolados e 
conjugados permite grandes possibilidades de rearranjo dimensional de acordo com os 
objetivos de cada projeto.  Objetivou-se com esse trabalho desenvolver uma metodologia 
de controle tecnológico dos artefatos de concreto a serem utilizados no sistema construtivo 
proposto. Contribuindo para a qualidade e segurança de um sistema construtivo que há 
anos vem se aperfeiçoando no sentido de consolidar uma tecnologia alternativa de 
edificações de pequeno porte, capaz de contribuir para desenvolvimento de uma linha de 
raciocínio que leve as pessoas a refletirem melhor sobre as questões relacionadas com 
racionalidade/economia, velocidade de operação e sustentabilidade no setor da construção 
civil. Foram realizados em laboratório ensaios de caracterização de agregados, 
determinação da composição granulométrica (ABNT NBR 248 – 2003), massa específica 
pelo frasco de chapmam (ABNT NBR), índice de forma de agregado graúdo pelo método 
do paquímetro (ABNT NBR 7809) a fim de obter aquele que esteja dentro dos padrões de 
qualidade exigidos pela ABNT NBR 7211 – 2005. A partir de então, iria-se partir para a 
moldagem e rompimento de corpos de prova. Inicialmente, foram analisadas 4 areias e 
duas britas, para se chegar nas que se melhor se encaixaram nas exigências normativas.  
 

 
 
Devido a imprevistos, o projeto foi transferido para a cidade de Imperatriz – MA, onde 
conta com o patrocínio de uma construtora local. Os agregados definidos para serem 
utilizados em São Luís foram substituídos pelos agregados utilizados pela empresa. A 
moldagem e ensaios de resistência para corpos de prova com esse material estão sendo 
realizadas. Foi realizada a caracterização destes agregados, os corpos de prova estão sendo 
moldado, e as vigas e pilares produzidos em Imperatriz/MA.  

     
 
Figura 01: Areai e brita que melhor se encaixaram nas exigências da ABNT NBR 7211  
2005. 
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Foi montada uma fábrica para a construção de vigas e pilares para o projeto, localizada no 
bairro Araçagi, mesmo local onde encontra-se em fase de acabamento um protótipo do 
Sistema.  

 

Observa-se, portanto, o sistema construtivo SICRER apresenta-se com uma solução viável 
e econômica no que tange a construção de edificações residenciais, apresenta uma redução 
de custos de aproximadamente 30% em relação a construção convencional, por meio da 
redução de desperdícios, velocidade de operação e sustentabilidade. O seixo rolado 
utilizado no projeto em dimensão máxima característica 12,5  e a areia 4, 75. O módulo de 
finura da areia é 3, 52 e a do seixo é 7, 82, estando na zona granulométrica: 4,75/ 12, 5.  

 

 

 
Figura 02: Areia e seixo rolado que estão sendo utilizados no projeto. 

 

Figura 03: Aspectos da fábrica montada no bairro Araçagi. 

 

Figura 04: Aspectos do protótipo. 
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SIMAVC: SISTEMA MÓVEL PARA AUXILIAR NA IDENTIFICAÇÃO DO 
ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 
 
Orientanda: Sthephane Silva Correa – Bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do Curso de Engenharia da Computação – CCT/UEMA 
 
Orientador: Reinaldo de Jesus da Silva  
Prof. MSc. do Curso de Engenharia da Computação – CCT/UEMA 
 
A sociedade vem passando por uma transformação tecnológica muito grande nos últimos 
anos. Paradigmas que antes impediam que uma nova tecnologia chegasse ao mercado estão 
sendo quebrados, e assim inova-se cada dia mais. Os sistemas móveis são um exemplo, 
pois foram capazes de atingir o cotidiano das pessoas e fazer parte da vida delas, 
modificando suas rotinas e formas de tomar decisões. O número de pessoas com acesso à 
internet e a esses dispositivos móveis cresce a cada ano e com isso, o número de 
aplicativos compartilhados também. E no intuito de informar e ajudar as pessoas a lidar 
com diversas doenças, é que muitos desses aplicativos estão sendo desenvolvidos. No caso 
do Acidente Vascular Cerebral, popularmente chamado de derrame cerebral, a doença é 
grave e merece atenção, já que existem alternativas capazes de ajudar a perceber os 
sintomas e a reduzir o número de mortes – que são cerca de 100 mil por ano. Esta doença 
pode ocorrer em segundos ou ao longo de algumas horas, de forma rápida e crescente. 
Deste modo, quanto maior a demora no atendimento, menores serão as chances de 
sobrevivência e mais graves - e irreversíveis - serão as sequelas. Por isso, é importante 
conhecer sobre essa doença e reconhecer as suas características, para poder ajudar a vítima. 
Acerca disso, esta pesquisa tem a intenção de ajudar a reduzir o grau de desconhecimento 
por parte da sociedade sobre essa grave doença com o auxílio da tecnologia. O objetivo 
geral dessa pesquisa foi analisar, modelar e desenvolver um sistema móvel para auxiliar as 
pessoas a identificarem o Acidente Vascular Cerebral e motivar os usuários a assumirem 
maior controle de sua saúde, acompanhando-a com uma precisão cada vez maior. A 
metodologia aplicada foi o levantamento e análise de dados onde o objetivo desta etapa era 
recolher, organizar e analisar os dados apurados durante as pesquisas de campo, 
organizando-os de forma que possibilitassem possíveis soluções ao problema de 
investigação. Depois do levantamento foi feito a modelagem que foi a atividade de 
construir modelos que explicassem as características do sistema no planejamento da sua 
construção. E por fim, o desenvolvimento da prototipagem que envolveu a produção da 
versão de um sistema futuro com o qual poderia realizar verificações e experimentos, com 
intuito de avaliar o comportamento do sistema antes que ele viesse realmente a ser 
construído de forma definitiva. O final do projeto deu-se quando todas as fases de 
desenvolvimento foram concatenadas e testadas. Os resultados obtidos depois de um 
levantamento de dados em um hospital público e um privado em São Luís - MA, 
descobriu-se que em ambos os ambientes hospitalares, o número de pessoas que 
desconheciam sobre os sintomas da doença era enorme e, que por falta de informação, a 
maioria das vítimas tinha sequelas, ou morria no hospital. E as que conheciam, adquiriram 
um nível de conscientização e observação muito maior em relação as que não tinham 
nenhuma noção do grave risco de morte dessa doença, por conhecer alguma vítima ou ter 
vivenciado o AVC. A partir dessa constatação, estudou-se e instalou-se alguns programas 
computacionais para modelagem e para a realização da prototipação do sistema, dentre 
elas, ferramenta case, eclipse, sdk android e adt plugin. 



 
Figura 1. Levantamento dos dados no hospital Socorrão II em São Luís – MA 

 

 
Figura 2. Levantamento dos dados no hospital São Domingos em São Luís – MA 

 
A modelagem envolveu a construção de um modelo conceitual que explica as 
características e o comportamento do sistema. Já o protótipo envolveu a produção de 
uma versão do sistema com o qual se pode realizar verificações e experimentos, com 
finalidade de avaliar o comportamento do sistema. 
 

 
Figura 3. Modelo de caso de uso do sistema 
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Em conclusão, este projeto de iniciação científica foi de suma importância para 
fortalecimento da pesquisa na universidade rumo ao desenvolvimento educacional e 
para conscientização da sociedade sobre o Acidente Vascular Cerebral e seus sintomas, 
bem como prevenção e tratamento dessa doença. Também se pode concluir que 
desenvolver um sistema móvel para chegar a um número grande de pessoas que possam 
vir a identificar o Acidente Vascular Cerebral não é tarefa simples, porém é possível. 
Em geral, esse projeto visou inicialmente uma base de estudos bem aprofundada sobre o 
assunto, planejamento, levantamento de dados, modelagem e execução correta das 
informações para que, desta forma, pudesse se chegar ao objetivo geral com eficiência e 
precisão. 
 
Palavras-Chaves: Sistema móvel, AVC, doença grave. 
 
REFERÊNCIAS  
 
NEVES, Paulo. Aplicações móveis orientadas à saúde: uma breve abordagem prática 
de desenvolvimento. Disponível em: < http://pt.scribd.com/doc/50588953/5/Algumas-
vantagens-do-uso-de-dispositivos-moveis-e-de-aplicacoes-moveis> 
 
PADILLA, Ivan. A doença que mais mata. Disponível em: 
<http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EDG73894-5990,00-
A+DOENCA+QUE+MAIS+MATA.html> 
 
MION, Décio. AVC mata mais que infarto. Disponível em: 
<http://www.deciomion.com.br/noticias/index.asp?noticia_id=340> 
DE NAPOLI, Israel. AVC é a doença que mais mata no Brasil. Disponível em: 
<http://www.ufma.br/noticias/noticias.php?cod=5367> 
 
CARLOS, João. Modelagem orientada a objetos e UML. 
<http://imasters.com.br/artigo/2934/uml/modelagem_orientada_a_objetos_e_uml/> 
 
ARAÚJO, Felipe. Informática Biomédica. Disponível em: < 
http://saudeweb.com.br/26366/informatica-biomedica-e-tendencia-em-profissoes-do-
futuro/> 
 
DÁVILA, Cínthya. Informática biomédica é tendência em profissões do futuro. 
Disponível em: < http://saudeweb.com.br/26366/informatica-biomedica-e-tendencia-
em-profissoes-do-futuro/> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



940 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.12 LINGUÍSTICA, LETRAS 
E ARTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



941 
 

PESQUISA DOCUMENTAL SOBRE CURRÍCULOS DE GUITARRA 
 
Orientado: Israel Carvalho Saraiva – bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmico do Curso de Licenciatura em Música – CECEN/UEMA 
 
Orientador: Rogério Carvalho  
Prof. Ms. do Curso de Licenciatura em Música – CECEN/UEMA 
 
Colaborador: Professor e Coordenador do Curso de Bacharelado em Música com 
habilitação em guitarra do CBM; Rogério Borda 
 
Objetivo geral vem ser contribuir com dados para futuras pesquisas sobre a guitarra no 
Brasil. No objetivo específico partimos de uma análise bibliográfica e documental, para 
fornecer indicações para a elaboração de currículos em guitarra. Esta pesquisa adotou 
uma metodologia eminente qualitativa, utilizou uma amostra bem delimitada de 
referências sobre o instrumento no Brasil e buscou a construção de um objetivo: 
fornecer indicações que possam alimentar elaborações de projetos musicólogos sobre a 
guitarra elétrica. Segundo Borda (2005), a guitarra é um instrumento de grande apelo 
popular desde décadas de 60 e 70. Segundo o autor existem cursos superiores do 
instrumento desde década de 60, nos Estados Unidos. No Brasil a guitarra elétrica foi 
inicialmente associada a música estrangeira sem relação com a MPB. Alguns 
instrumentistas brasileiros como Pepeu Gomes souberam fundir este instrumento às raízes 
brasileiras e alcançaram notoriedade por isto. Em todo o país ainda existe uma lacuna 
grande com relação a oferta de cursos superiores de guitarra. Encontrarmos a graduação 
em guitarra elétrica em apenas duas instituições: na Faculdade Santa Marcelina (FASM) 
em São Paulo e no Rio de Janeiro, no Conservatório Brasileiro de Música (CBM). 
Nossa pesquisa apontou para a existência de uma maior oferta de cursos superiores que 
se dediquem a guitarra elétrica e também a outros instrumentos utilizados na música 
popular, como o contrabaixo elétrico, por exemplo. No estudo da guitarra elétrica é 
importante trabalhar conceitos que normalmente não são trabalhados em estudos de 
violão, como por exemplo: a improvisação e a tecnologia. Podemos destacar três 
Instituições de Ensino Superior (IES) estadunidenses que oferecem cursos superiores 
em guitarra, com ênfase em música popular e na tecnologia. Essas são a Berklee 
University, Julliard School e a Guitar Institute of Tecnology (GIT). Essas instituições 
são as principais escolhas de estudantes brasileiros que vão estudar guitarra nos Estados 
Unidos. Encontramos na UNICAMP um mestrado dedicado a guitarra. Neste curso a 
tendência é uma prática mais voltada ao jazz, embora haja agora uma preocupação de 
alunos e professores em enfocar também a MPB, o choro e a bossa-nova (BORDA, 
2005). Sobre o processo de coletas de dados no período da pesquisa pode-se ressaltar 
que enfrentamos diversos problemas no que se refere em obter as informações 
necessárias para a pesquisa. Isso se deu pela falta de colaboração por parte de algumas 
instituições que infelizmente não contribuíram com a pesquisa. Muitos e-mails não 
foram respondidos, com a maioria dos contatos feitos por meio das redes sociais não 
obtivemos respostas, e mesmo os contatos telefônicos foram frustrados. É lamentável, 
pois comprometeu em parte a pesquisa por falta de dados. Aos que nos ajudaram, fica o 
nosso sincero agradecimento. Um colaborador a ser comentado foi o professor do 
Conservatório Brasileiro de Música, Rogério Borda. Ele teve a tarefa de implantação do 
curso de graduação em guitarra elétrica no CBM. Borda comenta a real importância de 
se inserir o curso de guitarra elétrica em instituições de ensino superior por ser um 
instrumento tão popular principalmente entre os jovens, e por estar dentro das 
discussões mais recentes na área da música popular brasileira. Mantivemos contatos 
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com Borda por meios eletrônicos como redes sócias e e-mails. Nesses contatos Borba 
pôde nos passar informações que foram imprescindíveis para o desenvolvimento dessa 
pesquisa. Abaixo temos a estrutura detalhada da grade curricular do bacharelado em 
música com habilitação em guitarra do Conservatório Brasileiro de Música – CBM.  
 
1° período: Cultura Popular Brasileira 40h; Introdução à Percepção Musical 80h; 
Técnicas de Redação 40h; História da Música Popular Brasileira 40h; Harmonia 
Funcional 40h; Atividades complementares 45h.  
 
2º período: Introdução à Percepção Musical 80h; Técnicas de Redação 40h; História 
da Música Popular Brasileira 40h; Harmonia Funcional 40h; História da Cultura Afro-
Brasileira 40h; Atividades complementares 45h.  
 
3° período: História da Música Popular Brasileira 40h; Harmonia Funcional 40h; 
Percepção Musical 80h; Canto Coral 40h; Atividades complementares 45h. 
 
4° período: História da Música Popular Brasileira 40h; Harmonia Funcional 40h; 
Percepção Musical 80h; Canto Coral 40h; História da Música Contemporânea 40h; 
Atividades complementares 45h.  
 
5º período: Harmonia Funcional 40h; Percepção Musical 40h; História da Música 
Contemporânea 40h; Metodologia da Pesquisa | Iniciação Científica 40h; Expressão 
Corporal (Educação Física) 40h; Atividades Complementares 45h.  
 
6° período: Harmonia Funcional 40h; Percepção Musical 40h; História da Música 
Contemporânea 40h; Metodologia da Pesquisa | Iniciação Científica 40h; Expressão 
Corporal (Educação Física) 40h; Atividades Complementares 45h 

Com carga horária parcial de 1.590h 

1° período também tem os estudos mais específicos do instrumento. Aqui foram 
dividido em duas partes para entendermos melhor sobre a carga horária do curso de 
bacharelado em música abordado acima. Em seguida encontramos habilitação em um 
instrumento, que nesse caso é a guitarra.  
 
1º período: Guitarra 20h; Harmonia Aplicada ao Instrumento 40h; Transcrição, 
Improvisação e Leitura 40h; Prática de Conjunto 40h; Prática instrumental40h.  
 
2° período: Guitarra 20h; Harmonia Aplicada ao Instrumento 40h; Transcrição, 
Improvisação e Leitura 40h; Prática de Conjunto 40h; Prática instrumental 40h.  
 
3° período: Guitarra 20h; Transcrição, Improvisação e Leitura 40h; Prática de 
Conjunto 40h; Leitura à Primeira Vista e Solfejo 40h; Seminários de Interpretação 
Pesquisa de Repertório 40h; Prática instrumental40h.  
 
4° período: Guitarra 20h; Transcrição, Improvisação e Leitura 40h; Prática de 
Conjunto 40h; Leitura à Primeira Vista e Solfejo 40h; Seminários de Interpretação; 
Pesquisa de Repertório 40h; Prática instrumental 40h. 
 
5° período: Guitarra 20h; Prática de conjunto 40h; Seminários de Interpretação | 
Pesquisa de Repertório 40h; História, Lutheria e Tecnologia dos Instrumentos de 
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Cordas Dedilhadas 40h; Prática Instrumental 40h.  
 
6° período: Guitarra 20h; Prática de conjunto 40h; Seminários de Interpretação | 
Pesquisa de Repertório 40h; História, Lutheria e Tecnologia dos Instrumentos de 
Cordas Dedilhadas 40h; Prática Instrumental 40h; (Com carga horária parcial de 
1.160h)  

1° A carga horária total é de 2.750  
 
2° Avaliação Final: Concerto comentado.  

 
Concluímos que no Brasil infelizmente ainda há uma lacuna muito grande no que diz 
respeito a oferta de cursos de bacharelado em guitarra. Algumas poucas instituições de 
ensino superior oferecem a graduação em guitarra, como na Faculdade Santa Marcelina 
(FASM) e o Conservatório Brasileiro de Música (CBM). Acreditamos que se faz 
necessário uma maior oferta de cursos superiores que realmente se aprofundem e 
abordem instrumentos utilizados na música popular, dentre eles, a guitarra, o 
contrabaixo, a bateria etc. Esse trabalho pretendeu expandir a discussão e fortalecer a 
ideia de se ter mais oferta de cursos de graduação em guitarra nas faculdades, 
universidades e conservatórios brasileiros.  
 
Palavras – Chave: currículo – guitarra – ensino superior. 
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A REALIZAÇÃO MORFOLÓGICA DO TRAÇO DE PERFECT NO 
PORTUGUÊS DO MARANHÃO  
 
Orientando: Mailson Ferreira RODRIGUES – Bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmico do Curso de Letras – CECEN/UEMA 
 
Orientando: Tereza Cristina Mena Barreto de AZEVEDO  
Prof.ª Doutoranda do Departamento de Letras – CECEN/UEMA 
 
O aspecto intitulado perfect é aquele que descreve ações iniciadas no passado que se 
estendem até o momento presente. O perfect no português do Brasil manifesta-se mais 
claramente por meio de locuções verbais com TER + particípio e ESTAR+ gerúndio, 
expressando duração da ação verbal (Você tem estudado bastante ultimamente /O 
castelo está caindo).A diferenciação entre aspecto e tempo pode parecer a princípio 
desnecessária, no entanto, muitas línguas, entre as quais o Português, fazem confusão 
entre as noções de tempo e aspecto verbais, principalmente devido ao hábito latino de 
chamar aspecto de tempo. Assim sendo, nós chamamos um mesmo tempo verbal (o 
passado) com dois aspectos (o perfectivo e o imperfectivo) de tempos diferentes (o 
Pretérito Perfeito e o Pretérito Imperfeito).Basicamente, podemos dizer que a diferença 
entre um e outro, repousa no fato de que tempo refere-se a uma situação localizada 
temporalmente, que se estabelece como referência, determinando um momento anterior, 
o passado, um momento posterior, o futuro, o momento de sua enunciação, o presente. 
Já por aspecto, compreendem-se as visualizações diversas que se pode fazer de uma 
determinada situação.O traço de perfect, como já apontado, é uma categoria aspectual 
do verbo, recorrente em diversas línguas. Para a compreensão dessa categoria, visto que 
estamos adotando aqui a ideia de que o perfect compartilha simultaneamente traços de 
tempo e aspecto, fazem-se necessárias considerações teóricas sobre esses traços. Esta 
pesquisa adota a proposta de Comrie (1985), em que tempo e aspecto são distintos. 
Assume então, que tempo verbal é uma expressão gramaticalizada de localização no 
tempo (Comrie, 1985:9). Tempo é uma categoria dêitica, em que se relaciona um evento 
em determinado ponto do tempo. Essa expressão que aparece marcada na língua 
distingue o momento da fala, que será geralmente presente, do momento anterior à fala: 
o passado, e do momento posterior à fala: o futuro. No tocante ao aspectoverbal, para 
esta pesquisa, parte-se da definição de Comrie (1985:3) na qual ele declara que aspectos 
são maneiras diferentes de ver a circunscrição temporal interna de uma situação. O 
aspecto não tem comprometimento de relação do evento com um ponto no tempo, por 
caracterizar uma constituição temporal interna da situação descrita. Dentro dessa linha, 
o aspecto pode ser perfectivo quando um evento é visto por inteiro, como acabado, ou 
imperfectivo quando o evento é visto como inacabado. De acordo com a definição de 
Comrie, o aspecto gramatical codifica as distinções entre perfectivo e imperfectivo – 
bem como as subdivisões do imperfectivo – por meio da morfologia verbal ou por 
auxiliares. O aspecto intitulado perfect é aquele que descreve ações iniciadas no passado 
que se estendem até o momento presente. O aspecto em Português manifesta-se mais 
claramente por meio de locuções verbais com gerúndio e particípio. O gerúndio já 
denota duração. Por exemplo, em O castelo está caindo, embora o verbo cair indique 
um acontecimento momentâneo, aqui constata-se certa duração da ação verbal. Assim 
também, verbos que denotam fim de ação, como acabar, podem funcionar como 
auxiliares para indicar aspectualmente, certo grau de duração da ação: Ele acabou 
chegando; Os rapazesacabaram saindo; O menino acaba ficando, etc. O mesmo ocorre 
com diversos outros verbos: O avião vem chegando; O cliente vai comprando, etc.Com 
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os particípios formam-se os perfeitos compostos, que também podem exibir traços 
aspectuais. O pretérito perfeito composto pode expressar duração, manifestando neste 
caso seu valor aspectual, como nos exemplos seguintes: Vocêtem estudado bastante 
ultimamente; A Polícia tem atuado comeficiência nestes dias;As árvores do parque têm 
crescido muito nos últimos anos. Eu tenho estado muito ocupado nestes dias.Utiliza-se, 
ainda, a classificação das categorias aspectuais propostas por Vendler (1967). Embora a 
classificação de Vendler tenha sido proposta para os verbos da língua inglesa, essa 
categorização tem sido aplicada com bons resultados em outras línguas. Vendler propôs 
uma classificação quadripartida para o aspecto lexical ou semântico: eventos atélicos 
(estados e atividades) e eventos télicos (processos culminados e culminações). Por 
serem eventos atélicos, tanto os estados quanto as atividades se caracterizam por sua 
duração indefinida, sem ponto final claro e com homogeneidade interna. E por serem 
eventos télicos, processos culminados e culminações possuem um ponto final natural – 
um ponto de culminação –, que assinala a completude do processo.A representação de 
Vendler corresponde grosso modo à representação com relação à classificação das 
categorias aspectuais apontadas por Lyons (1979, p. 707), que destaca as seguintes 
noções semânticas que dizem respeito a aspecto, i.e., podem ser diferenciadas através 
do aspecto: estatividade, progressividade, duração, completividade, habitualidade, 
iteração, momentaneidade ou transitoriedade, princípio ou incoatividadee terminação. 
Assim sendo, a tabela seguinte apresenta a forma como no Poertuguês Maranhense, 
esses traços aspectuais são realizados. 
 

 

Tabela 1: Realização morfológica do Perfect no Português Maranhense coletada de dados 
de Carneiro (2010). 

INQUÉRITO REALIZAÇÃO 
MORFOLÓGICA 

ASPECTO 
SEMÂNTICO 

LEXICAL 

TIPO DE 
PERFECT 

R: Você trabalha onde? 
A: Eu estou trabalhando 
naquela firma que 
terceiriza merenda escolar. 

Estar+ 
Gerúndio 

Verbo de 
atividade 
(dinâmico, 
atélico, 
durativo) 

Perfect de 
Situação 
Persistente 

W: E tu está morando 
aonde? 
C: Eu moro no Caolho. 

Presente Verbo de estado 
(estativo, 
durativo) 

Perfect de 
Situação 
Persistente 

S: Dona Joana, a senhora 
já tem notícias dele? 
D: Minha filha, estamos 
aguardando a qualquer 
hora, tu vai sair? Porque 
se tu não for, eu vou te 
avisar na hora que chegar.  

Estar+ 
Gerúndio 

Verbo de 
processo 
culminado 
(dinâmico, 
télico, durativo) 

Perfect de 
Situação 
Persistente 

T: Ah meu irmão, 
Gustavo não era só tu que 
estava aqui não. Eu tô com 
dor de cabeça também. 
B: Por que tu não veio 
ontem à noite. Eu estou 
aqui desde cedo. Poxa! 
Então tu vai ter que ir em 
casa.  

Presente+ 
Advérbio temporal  

Verbo de estado 
(estativo, 
durativo) 

Perfect de 
Situação 
Persistente 
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Palavras-chave: Aspecto. Perfect. Tempo. 
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VARIAÇÃO LINGUISTICA E DÊITICOS DE PESSOA 
 
Orientanda: Adiene Rocha Freire- bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do Curso de Letras-CESITA/UEMA 
 
Orientador: José Haroldo Bandeira Sousa 
Prof. Doutorando do Departamento de Letras CECEN/UEMA 
 
Este trabalho tem como base uma abordagem sócio-pragmática da língua, considerando-
se os aspectos sociais e culturais, onde o objetivo é entender quais fatores contribuem 
para que ocorra a variação linguística, seja eles de caráter estrutural ou extralinguístico 
onde é possível identificar os dêiticos como um excelente mecanismo para a 
compreensão da realidade linguística das comunidades remanescentes quilombolas no 
território maranhense, onde foi possível constatar através da pesquisa realizada em 
Santa Maria dos Pinheiros (localizada a 3 km da com unidade Colombo na BR 135, Km 
104 município de Itapecuru-Mirim), tendo como objetivo geral, investigar a variação 
linguística dos dêiticos de pessoa na comunidade quilombola Santa Maria dos Pinheiros 
a partir do discurso oral não monitorado. Têm-se como objetivos específicos, identificar 
o tipo de dêitico usado na comunidade; estabelecer os parâmetros contextuais do uso 
dêiticos; fazer correlações entre os vários dêiticos pesquisados, quanto ao uso e 
concordância. Inicialmente realizou-se a revisão da bibliográfica concernente ao tema 
da pesquisa servindo de suporte para a coleta dos dados, posteriormente foi feito o 
contato com a comunidade quilombola de Santa Maria dos Pinheiros a fim de selecionar 
os informantes, onde se realizou uma série de entrevistas semiestruturadas, gravadas por 
instrumentos digitais (gravador e filmadora), com informantes na faixa etária entre 15 a 
80 anos, divididos em quatro faixas-etárias, com seis informantes, onde as entrevistas 
foram feitas na própria residência dos informantes de acordo com a disponibilidade de 
tempo de cada um. Direcionou-se o tema dos encontros às questões sócio-históricas e 
culturais que envolvem a comunidade, de modo a favorecer uma atmosfera relaxada e 
propícia ao registro das informações, evitando-se o paradoxo do observador e levando-
se em consideração outros fatores tais como a faixa etária, gênero, status 
socioeconômico e o grau de escolarização etc. As etapas das pesquisas consistiram de 
entrada no campo, coleta dos dados, transcrição do corpos, análise, interpretação dos 
dados e resultados. Os resultados da análise do uso do dêitico “A GENTE” conforme o 
gênero e respectiva categoria radial são observados pelos seguintes gráficos, no total de 
163 realizações de “agente”. 
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No gráfico 1, acima, observa-se que inicialmente o dêitico ‘NÓS’ apresenta uma menor 
probabilidade de mudança linguística uma vez que as nuanças quanto ao seu uso são 
inexistentes, sendo que este é mais utilizado pelas mulheres, ratificando que as mulheres 
tendem a usar mais a forma padrão, onde é  perceptível a mudança linguística, já que a 
utilização do “A GENTE” variante que utilizada ao lado “nós” se sobressai nas diversas 
categorias de análise, o que justifica a preferência em analisar os diferentes usos do “ a 
gente”. 

 

 

Percebe-se que há uma prevalência maior para o dêitico “ a gente” na modalidade 
Exclusivo, sendo que este é mais presente no discurso masculino, enquanto que as 
demais categorias radiais é mais utilizado se sobresai no discurso femenino.  

Gráfico -1 Distribuição percentual do uso de “Nós” e “A gente”. 

 

Grafico 2 – percentual realizações do dêitico “ A gente” para ambos  os  gênero.
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Notasse que o “a gente” Exclusivo possui o percentual mais elevado de realizações o 
que pode ser explicado na medida em que uma comunidade quilombola a diretriz básica 
é aglomerar pessoas na mesma atividade. A ausência para o tipo ‘virtual’ pode se dar 
pela preferência de usos que tentem concretizar mais através da linguagem. Dentre essas 
categorias foi possível constatar um tipo de “ a gente” que não se encaixa nas  
categorias já preestabelecidas “A gente” = (igual) a ‘eu’ ou “a gente” usado no singular. 
Esse tipo de “a gente” é utilizado quando o falante tenta camuflar seu discurso, mais 
deixa subentendido que se trata unicamente da sua situação. Pra que se possa detectar, 
se faz necessário interpretar as nuanças do contexto; esse uso ocorre geralmente por 
medo de alguma repressão.  
 
Palavras chaves: Sociolinguística. Pragmática. Dêiticos. 
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Gráfico 3-Total de realizações para o dêitico “ A gente” 1º e 2º Fase. 
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MEMÓRIAS EM POESIA: O SENTIMENTO DE LIBERDADE EM JOÃO DO 
VALE E PABLO NERUDA 
 
Orientanda: Brenda dos Santos SILVA – Bolsista PIBIC/UEMA  
Acadêmica do Curso de Letras/ CESC/UEMA 
 
Orientadora: Solange Santana Guimarães MORAIS 
Prof.ª  Doutoranda/Letras – CESC/UEMA 
 
O estudo em foco é um desdobramento do projeto “Liberdade em tempo de ‘chumbo’: 
representações poéticas do sentimento de liberdade em João do Vale e Pablo Neruda”. 
Parte do estudo feito na dissertação de mestrado “João do Vale: poesia popular e 
identidade” (UFPE-2002), em que se estudou a poesiavaleana como possibilidade de 
compreensão das manifestações dos saberes e fazeres que caracterizem alguns traços 
que compõem a possibilidade de uma identidade nordestina. Ovalor do sentimento de 
liberdade em letras de músicas de João do Vale, no âmbito do período da Ditadura 
Militar brasileira, e nos poemas de Pablo Neruda, em meio à chamada “ditadura de 
Pinochet”, foi feito a partir da teoria da Literatura Comparada, conforme formulações 
de Tânia Carvalhal (1994), Sandra Nitrini (2000); dos estudos históricos de Eduardo 
Galeano (1978), Pierre Chanu (1979); dos trabalhos que abordam os estudos literários 
de Terry Eagleton (2003), Rogel Samuel (1989); da teoria da poesia de Norma 
Goldstein (2000), Alfredo Bosi (2000); da imagem no texto literário em Octávio Paz 
(1982), Walter Benjamin (1991, 1994), além das contribuições de outros teóricos 
acerca da questão proposta. A escolha das músicas do compositor brasileiro, da cidade 
de Pedreiras - Maranhão, João do Vale nos possibilitou uma apreciação que se mostrou 
condizente com os nossos critérios de observação, levando em consideração a riqueza 
dos elementos regionais de uma busca de identificação do povo nordestino. O autor vai 
se valer da linguagem literária desprovida de recursos formais para dizer, como 
denúncia, as estruturas sociais constituídas por violência e barbárie. Neste projeto, 
ampliou-sea pesquisa fazendo um estudo comparativo entre as ideias de liberdade nos 
dois autores. Pablo Neruda, “o Poeta do Mundo”, demonstra em sua poesia um amor 
incondicional pelo seu lugar de origem. João do Vale, “o Poeta do Povo”, tem a 
mesma conduta poética de Neruda. Ambos motivam o leitor a lutar, com palavras 
poéticas, pela permanência em sua terra natal. Neruda tem sua origem no lugarejo 
chamado Parral, a 340 quilômetros de Santiago, mas como a história informa, buscou 
outros refúgios para “driblar” a sorte de viver em tempos difíceis para os homens que 
se aventurassem pela literatura. O compositor maranhense João do Vale e o escritor 
chileno Pablo Neruda são exemplos de dois artistas da palavra que conseguiram 
ressignificar, através das imagens que criam o fazer poético. Os poetas têm estilo e 
temática que são marcas definidoras de uma linguagem que, popular ou mais 
elaborada, é referência para compreensão de uma época, ainda que em realidades 
históricas próprias. A focalização do sentido poético emanado pelo sentimento de 
liberdade existente nas letras de músicas de João do Vale e dospoemas de Pablo 
Neruda, proposta por este projeto, tem a sua inserção no campo dos estudos da 
Literatura Comparada, em que se abordam as relações convergentes, bem como as 
especificidades presentes nas obras dos aludidos autores, correlacionando-as com os 
períodos ditatoriais vivenciados pelos literatos em seus países correspondentes. 
Formularam-se, então, os seguintes objetivos para o desenvolvimento desse projeto: 
Analisar comparativamente o sentimento de liberdade nas produções literárias do 
compositor brasileiro João do Vale e do escritor chileno Pablo Neruda, em meio a 
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realidades históricas ditatoriais vividas pelos dois autores; Analisar o processo de 
construção do sentimento de liberdade nas elaborações poéticas de João do Vale e 
Pablo Neruda; Estabelecer convergências e especificidades na escritura, trajetórias de 
vida e temáticas dos autores João do Vale e Pablo Neruda. Para melhor concretizar os 
objetivos anunciados, percorreram-se os seguintes passos metodológicos: Pesquisa 
bibliográfica: 1ª Etapa: de cunho teórico que implica a leitura e a discussão dos 
pressupostos teóricos da pesquisa em Sandra Nitrini (2000) Gilda Neves da S. 
Bittencout (Org.)(1996); Eduardo Galeano(2010), Bella Josef (2005); Leonardo 
Boff(2000) ); Henri Bergson (1999), M. Halbwachs (1990).2ª Etapa:Estudo e 
discussão sistemática das composições musicais de João do Vale e dos poemas de 
Pablo Neruda. Pesquisa analítico-qualitativa - desenvolvida com base nos pressupostos 
teóricos dos estudos da literatura comparada e outras teorias selecionadas, a fim de 
analisar o processo de construção do sentimento de liberdade nas composições 
musicais de João do Vale e nos poemas de Pablo Neruda, e ainda, estabelecer 
convergências e especificidades na escritura, trajetórias de vida e temáticas dos autores 
em foco, tendo em vista o estudo da memória. Para simbolizar o registro da memória 
através da linguagem poética em que o individuo que lembra é sempre inserido e 
habitado por grupo, citamos como exemplos, a música “Minha História” de João do 
Vale e o poema “Irmão Pablo” de Pablo Neruda, nas quais se têm os seguintes 
resultados: Em meio às injustiças sociais, o escritor maranhense, revelou sua revolta 
através da música. “Minha História” (1960) é um dos melhores exemplos. Nesta 
Toada-Baião é perceptível o sentimento de liberdade expressado pelo poeta, que nos 
leva a refletir sobre a história pessoal de João do Vale, contudo, os versos da canção 
nos demonstram o que poderia ser a história apenas de João, acaba sendo de todos que 
são excluídos da sociedade e até mesmo do banco de uma escola para ir trabalhar, em 
busca do sustento de suas famílias, como o poeta denuncia nos seguintes versos: Eu 
vendia pirulito, arroz doce, mungunzá / Enquanto eu ia vender doce, meus colegas iam 
estudar / A minha mãe, tão pobrezinha, não podia me educar. Podemos destacar no 
poema alguns versos, que remetem à questão da miséria sendo um dos temas da 
canção, pois o que leva uma pessoa a deixar a escola para trabalhar é justamente ela, 
portanto frustra a continuidade dos estudos, já que a melhor forma para ter uma 
condição melhor de vida, é estudando, algo que foi negado a João por conta da 
pobreza. A poesia valeana demonstra uma liberdade principalmente de consciência do 
caboclo acerca dessas injustiças. Talvez por ver de perto tal situação, o autor preocupa-
se muito com a liberdade do sertanejo pobre, em sua composição fala muito do 
trabalho duro de sol a sol, do cansaço, da tristeza e da revolta do pobre caboclo que nos 
transmite sentimentos de liberdade. O estilo de Pablo Neruda tem como significantes 
características a crítica social e a política, além do amor por sua terra. Neruda escreve 
poesia a partir de sua perspectiva do universo social no qual está inserido e das forças 
de poder que atuam em sua volta, usando em tal descrição a emoção do sentimento de 
liberdade, ainda que este nos venha de forma metafórica e às vezes de difícil 
compreensão. A poesia “Irmão Pablo” faz parte de uma de suas principais obras, o 
livro Canto Geral, no qual o poeta expressa as subcondições de um povo. “Irmão 
Pablo” é a poesia em que o escritor chileno, ao mesmo tempo em que denuncia a fome, 
a seca e morte de crianças demonstra também a liberdade do homem, que pode cobrar 
pelo que é de seu direito. Estabelecendo uma relação entre as duas poesias, é possível 
notar que a liberdade se faz presente em ambas, o sentimento de liberdade ao expressar 
a sua história de vida na poesia valeana e a liberdade de denuncia do homem na poesia 
nerudiana. Os regimes ditatoriais vivenciados nosrespectivos países (Brasil e Chile) 
pelos autores contribuíram para manifestar tal sentimento. Os poetas defendem em 
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suas poesias que o homem deve viver na/da sua pátria. Acreditam que o 
desarraigamento dos seres humanos é uma frustração que de uma maneira ou de outra 
entorpece a claridade da alma. Por isso, o sentimento de liberdade que defendem se 
caracterizam pelas mudanças interiores, pelo amor que sentem pelo seu lugar de 
origem e que são concretizados pelas lutas em nome de ideais muito maiores. Com 
João do Vale e Pablo Neruda foi possível compreender a história dos dois países, 
entendermomentos difíceis para essas sociedades. Através das suas palavras poéticas, o 
sonho de liberdade almejado por todos, brasileiros e chilenos, foi evocado pela linha 
do tempo a partir da memória dos dois artistas. Ospoetas são porta-vozes da sua nação, 
comprometidos com as causas sociais procuraram retratar em seus feitos poéticos suas 
insatisfações.  

 
 
Palavras-chave: Memória. Poesia.  Liberdade. 
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AS ATITUDES LINGUÍSTICAS: O QUE DIZEM OS MARANHENSES SOBRE 
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O estudo de atitudes linguísticas focaliza os usuários da língua, considerando a fala 
como objeto real e concreto, carregada de valores sociais que divergem em situações 
diversas nas relações sociais. Devido à ausência de estudos sobre atitudes linguísticas 
no estado do Maranhão e em particular na UEMA, mas de muito interesse aos estudos 
sociolinguísticos, objetivou-se com este trabalho identificar as atitudes dos falantes 
maranhenses em relação à sua língua, manifestada em opinião, preferências, valoração 
de prestígio. Atitude aqui é entendida como a manifestação de preferências e 
convenções sociais acerca do status e prestígio de seus usuários, que Segundo Lambert 
(1967) se constitui de três componentes colocados no mesmo nível: o componente 
cognoscitivo, saber ou crença implicando convicções sobre o mundo; componente 
afetivo, a valoração alicerçada a juízos de valor (estima-ódio) a cerca das características 
da fala; componente conativo, conduta ou predisposição comportamental a determinado 
contexto e circunstâncias. Os elementos dessas atitudes estão relacionados aos sujeitos 
que pensam, sentem e como reagem os falantes expostos aos estímulos linguísticos que 
lhe são apresentados (Lambert & Lambert, 1975). Explicitando essas atitudes algumas 
respostas foram codificadas em três parâmetros de acordo com as avaliações 
sociolinguísticas: positiva (se os falantes estão de acordo) negativa (em desacordo) e 
neutra (quando não opinaram) Labov (2008 [1972]). O corpus foi determinado 
utilizando o seguinte cálculo: 2 (sexo/gênero) x 3 (escolaridade) x 3 (faixa etária) dando 
um total de 18 que multiplicando por 3 obtemos um total de 54 informantes (Labov, 
1966). A pesquisa abrangeu entrevistas face a face com o auxílio de gravações em 
áudio, seguindo o modelo aleatório estratificado na seleção dos falantes em que foram 
informantes, os nascidos em Caxias, Estado do Maranhão, envolvendo as variáveis 
sociais de sexo (masculino [M] e feminino [F]), escolaridade (Fundamental [F], Médio 
[M] e Superior [S]) e faixa etária (16 a 35 [1], 36 a 49 [2] e 50 a 65 anos em diante [3]), 
em relação às atitudes e às variedades linguísticas do ‘tu’ e do ‘você’. O roteiro 
abrangeu vinte e duas (22) questões, das quais selecionamos para análise apenas as seis 
em que os informantes manifestaram atitudes e crenças. Perguntamos Quando voce 
percebe que alguém falou alguma palavra errada, o que voce faz diante disso?  Quanto 
ao fator gênero (Gráfico 1) 49% dos homens e 44% das mulheres afirmaram corrigir 
alguém caso pronunciaria alguma palavra errada, os dados demonstram que os homens 
se posicionaram mais positivamente do que as mulheres. Na análise por faixa etária 
(Gráfico 2) somente os informantes da 1ª responderam positivamente a pergunta 
percentuando 67%. Quanto ao fator escolaridade (Gráfico 3) os informantes de ensino 
médio e superior tiveram atitude positiva alcançando um percentual de 56%. 
Perguntamos também em sua opinião o Maranhão é o Estado que fala o melhor 
português? Os resultados demonstram na amostra que 59% dos homens e 55% das 
mulheres (Gráfico 1)  afirmaram que os maranhenses falam o melhor português, os 
dados apontam índices relevantes de avaliação positiva em relação à língua pelos 
caxienses. Todas as faixas etárias, (Gráfico 2) assim como os três níveis de escolaridade 
(Gráfico 3) avaliaram positivamente quanto à língua falada no Maranhão. As evidências 
comprovam que os falantes caxienses demonstraram crença de que o Estado do 
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Maranhão fala o melhor português. Diante do exposto foi possível identificar na fala 
desses informantes reações afetivas (lealdade) e conativas (reforço). Essas reações 
consistem nível de consciência pontual em concordância com a variação intradialetal. 
Ao perguntarmos o português que você fala é melhor do que o falado por seus pais? 
Tanto os homens quanto às mulheres (Gráfico 1) avaliaram positivamente com 74% e 
63% respectivamente. Todas as faixas etárias (Gráfico 2) manifestaram índices de 
avaliação positiva. Quantos às avaliações para esta pergunta, os informantes 
representantes das três escolaridades (Gráfico 3) reagiram positivamente quando fazem 
referência ao nível de escolaridade como indicador de mudança para o melhor 
português. Perguntamos também o que é típico do falar maranhense? Na análise foi 
possível observar prestígios a própria fala como a ausência do ‘r’ retroflexo na 
pronúncia, o ‘s’ chiante; clareza nas palavras e também ausência de vícios linguísticos.  

 
Quanto à análise das ocorrências dos pronomes tu e você referentes às respectivas 
questões: (19) - Qual das três perguntas é melhor pra você? 1ª) Você quer um sorvete? 
2ª) Tu queres um sorvete? 3ª) Tu quer um sorvete? Resultaram que 37 % dos homens e 
22 % das mulheres acharam melhor usar o Tu queres um sorvete? Tu (C) conjugado, ou 
seja, fazendo uma avaliação da língua com base no padrão ensinado nas escolas, como o 
uso adequado, a variedade identificada como prestígio, implica crenças sobre a língua 
avaliada. Manifestou atitude em relação à preferência linguística, à língua que fala 
preferindo usar o tu (N) não conjugado dizendo tu quer um sorvete? Concluímos que 
esses resultados associados à avaliação da variável tu e você apontam para uma variação 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Fonte: Projeto ALFMA, 2013. 

Fonte: Projeto ALFMA, 2013. 

Gráfico 1- fator Gênero  Gráfico 2- fator Faixa etária  

Gráfico 3- fator Escolaridade 

Fonte: Projeto ALFMA, 2013. 
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estável, e que há ainda atitudes favoráveis em relação à língua falada do Maranhão 
como a melhor falada no Brasil. 

 

 
 
Palavras-chave: atitudes linguísticas, variação e mudança. 
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Gráfico 4: Uso dos pronomes – Fator gênero  Gráfico 5: Uso dos pronomes – Fator  Faixa 
etária  

        

 
 
 
 

 

Gráfico 6: Uso dos pronomes – Escolaridade  
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O presente estudo objetiva verificar quais são as preferências musicais de estudantes do 
1º ano do ensino médio de escolas estaduais em São Luís, Maranhão. Para isso, optou-
se por utilizar como instrumento de coleta de dados uma versão adaptada ao contexto 
brasileiro e ludovicense do Questionário sobre Preferências de Estilos Musicais 
(LORENZO; HERRERA; CREMADES, 2008). O levantamento foi realizado no inicio 
do período letivo do segundo semestre de 2013, foram aplicados 293 questionários entre 
estudantes do 1° ano do ensino médio em 10 escolas da rede pública estadual de São 
Luís-Ma, o questionário possui 19 estilos pré-coletados na Unidade Integrada do Estado 
do Rio Grande do Norte. Logo após a coleta desses primeiros dados foi elaborado o 
questionário final e selecionadas dez escolas de forma aleatória,, todos os questionários 
foram aplicados no segundo semestre de 2013 e os dados repassados para o SPSS e 
Excel(programas de análise de dados) analisados afim de buscar um perfil da 
preferência musical desses alunos. Todo ser humano tem a preferência por algo, seja por 
um time de futebol, cantor ou banda favorita, e essa predileção começa a influenciar a 
forma dessa pessoa agir e pensar ou ate mesmo se vestir (OLIVEIRA, 2012), esse tipo 
de atitude é visível em estilos musicais como rock , reggae e funk  se tornando um tipo 
de “Filosofia de Vida”. Esse predileção por algum estilo musical, e a transposição desse 
estilo musical em um estilo de vida pode ser encarada como uma forma desse jovem se 
libertar ou até mesmo expressar aquilo que anseia conversar com os pais (PIMENTEL 
et al, 2007).  Classificar o que é estilo musical não é um tarefa fácil de fazer, ele está 
ligado a gêneros e tipos diferentes de musicas, porém segundo Wolff (2011) é possível 
classificar estilo musical através de seus instrumentos, harmonias e letras de suas 
musicas enfim, um dos elementos que podem está contido em uma música. Através de 
outros estudos foi demonstrado que também pode-se discriminar o tipo de público ou 
etnia de cada estilo musical, em casas de suingue por exemplo é possível encontrar 
maior concentração de pessoas negras segundo (KUSCHICK, 2011). Outra forma 
peculiar de se identificar um estilo musical é através de sua letra, por exemplo, o Rap 
tem sempre a tendência de demonstrar a vida dentro de uma comunidade, onde se 
presencia a desigualdade social e a violência (SIVA et al, 2011). Preferência musical 
também pode ser construída dentro do seio familiar, é assim que a musica era repassada 
antigamente, de pai para filho. Quando o individuo recebe essa educação informal, e 
começa a executa-la se caracteriza outra forma de aceitação de um individuo dentro de 
uma sociedade (QUEIROZ, 2010), esse tipo de educação musical é estudada e também 
criticada por muitos, algumas ciências como a sociologia da música tenta entender 
como funciona esse tipo de transmissão “A sociologia da educação pode trazer 
relevantes contribuições para a compreensão do processo de transmissão de saberes 
culturais no seio familiar, que constituem um tipo de educação musical informal” 
(AMATO, 2008, p. 81), mais é visível que esse tipo de transmissão de conhecimento 
tem um grande valor dentro de muitas sociedades. Como já citado para elaboração do 
questionário foram listados 19 estilos musicais: arrocha axé music, brega, clássica, 
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dance, eletrônica, forró, funk, gospel, hip-hop, internacional, MPB, pagode, pop, rap, 
reggae, rock, samba e sertanejo, para facilitar as analises serão comentados somente as 
três maiores porcentagens de (não conheço, nunca escuto, escuto pouco, escuto às 
vezes, escuto frequentemente e escuto sempre) e a menor, nas  tabelas com  médias 
serão analisados as três mais escutadas e as três menos escutadas. 

 
Tabela1. Estadísticos descritiva de escuta geral de estilos musicais. 

 Estatísticos descritivos 

Estilos Musicais N Media Mediana Moda Desvio 
Padrão 

Arrocha 287 3,09 3,00 2 1,297 
Axé-music 286 2,95 3,00 2 1,294 

Brega 286 2,69 2,00 2 1,242 
Clássica 285 2,54 2,00 2 1,099 
Dance 285 3,71 4,00 4 1,438 

Eletrônica 285 3,82 4,00 4 1,485 
Forró 286 4,25 5,00 6 1,665 
Funk 285 4,07 4,00 6 1,722 

Gospel 288 4,18 4,00 6 1,556 
Hip-hop 288 3,36 3,00 2 1,400 

Internacional 289 4,04 4,00 4 1,491 
MPB 280 3,10 3,00 2 1,531 

Pagode 287 4,19 4,00 6 1,633 
Pop 289 3,52 3,00 2 1,528 
Rap 286 3,37 3,00 2 1,555 

Reggae 290 3,66 3,00 2 1,631 
Rock 285 3,36 3,00 2 2,094 

Samba 289 3,55 3,00 2 1,561 
Sertanejo 289 4,31 5,00 6 1,590 

 
De acordo com a tabela 1, é possível perceber que houve uma maior preferência dos 
alunos de 1º ano pelos estilos sertanejo (Me = 4,31), forró (Me = 4,25), pagode (Me = 
4,19) gospel (Me = 4,18) e funk (Me = 4,07), sendo estes os únicos que apresentaram 
média superior a 4. Por outro lado, a música clássica (Me = 2,54), brega (Me = 2,69) e 
axé music (Me = 2,95) foram os únicos estilos que obtiveram média geral abaixo de 3, 
sendo considerado os de menor escuta entre as opções avaliadas. Dessa maneira, foi 
possível verificar uma forte preferência dos participantes por estilos vinculados à dança 
(sertanejo, forró, pagode e funk) e de cunho religioso (gospel). Isso confirma a tese de 
que os adolescentes são seres com grande interesse em músicas que promovam a 
integração social, o entretenimento e o desenvolvimento da espiritualidade (QUADROS 
JR., 2013). Assim, pode-se buscar adaptações acerca do repertório musical utilizado em 
sala de aula, além de atividades que proporcionem a ampliação do conhecimento 
cultural e musical dos estudantes frente aos diferentes estilos musicais presentes no 
contexto maranhense e, sobretudo, mundial 
 
Palavras-Chave: Preferência musical, Estilos musicais, Ensino médio. 
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PREFERÊNCIAS MUSICAIS DE ESTUDANTE DO 2° ENSINO MÉDIO DE 
ESCOLAS ESTADUAIS EM SÃO LUÍS – MA 
 
Orientando: Abraão Abreu Estrela – Bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmico do curso Licenciatura em Música 
 
Orientador: Dr. João Fortunato Soares de Quadros Junior 
Prof. Dr. do Curso de Música Licenciatura da UEMA 

 
Dentre as mais diversas atividades que o homem possa exercer na vida, sejam elas 
esportivas, docentes, técnicas, a arte, mais enfaticamente a música, tem a capacidade de 
permear por meios onde indivíduos, por mais distintos que sejam, mesmo que não tenha 
nenhum tipo de relação técnica/teórica com áreas tão antagônicas, por exemplo. Essa 
interação se dá entre sujeitos porque a música tem um poder de unir e tornar sociável o 
convívio de pessoas que, por um julgamento prévio, possamos achar que não tenham 
nenhum tipo de empatia, mais, ao ouvir um simples ritmo ou uma melodia, possa ser 
um ponto de partida para o início de uma interação. No âmbito escolar, essa interação 
acontece de maneira mais intensa, pois a convivência diária com os colegas da escola 
estreita muito mais os relacionamentos, podendo, sem sombra de dúvidas, influenciar 
nos gostos e preferências musicais dos alunos.   O presente trabalho teve como intuito 
investigar a preferência musical dos estudantes do 2° Ano do ensino médio, vinculados 
à Secretaria Estadual de Educação do município de São Luis, capital do maranhão. Foi 
estipulado que a coleta dos dados seria aplicada em dez escolas, e essa escolha 
aconteceu de forma randômica, a fim de identificar a frequência de escuta que os alunos 
têm por determinado estilos musical, analisando as variáveis, escola, sexo, idade e 
religião, contemplando tanto alunos matriculados no período matutino quanto no 
vespertino, e, ao final da coleta dos dados, com o auxílio de um questionário 
previamente elaborado, baseado na versão adaptada do Questionário sobre Preferência 
de Estilos Musicais (LORENZO; HERRERA; CREMADES,2008), foi contabilizando 
um total de 300 alunos participantes, sendo, 50,3%  do sexo masculino e 49,7% do sexo 
feminino, com faixa etária de 14 à 21 anos de idade. Nessa pesquisa foi usado a 
metodologia de pesquisa empírico-análitica com caráter descritivo (TRIVIÑOS, 1987) 
com abordagem de método quantitativo de investigação. Segundo Goldemberg (2002, p. 
61), os “métodos quantitativos simplificam a vida social limitando-a aos fenômenos que 
podem ser enunciados” e acrescenta que “as abordagens quantitativas sacrificam a 
compreensão do significado em toca do rigor matemático”. Silveira Bueno (1996), em 
seu Dicionário da Língua Portuguesa, define preferência como: ato de preferir; 
predileção; manifestação de agrado ou distinção; prioridade. A predileção por algum 
estilo musical de um indivíduo pode ocorrer por duas maneiras. Predileção ou eleição 
deliberada por algo (MEYER, 1963).  A pessoa pode optar por determinado estilo de 
forma consciente, sem que tenha recebido nenhum tipo de influência do meio, 
considerado como modo autônomo, ou simplesmente optar por determinado estilo 
musical através da escuta involuntária adotando como predileto um estilo imposto pelo 
meio onde convive, conhecido como modo induzido.  O gosto ou a predileção por um 
determinado estilo musical é um assunto bastante estudado pelos teóricos, onde essa 
predileção ou gosto musical pode acompanha o indivíduo por toda a sua vida, enraizado 
na personalidade, diferente da preferência que pode acontecer momentaneamente na 
vida de uma pessoa, podendo  ser mudada na medida em que muda a predileção. 
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Tabela 1. Resultados gerais sobre frequência e Porcentagem(%) de escuta dos estilos musical. 
Estilos 

Musicais 
Estatística 
Descritiva 

Não 
conheço 

Nunca 
escuto 

Escuto 
pouco 

Escuto 
às vezes 

Escuto 
frequentemente 

Escuto 
sempre 

Dados 
perdidos Total 

Arrocha Frequência 12 107 68 70 23 19 1 300 
Porcentagem(%) 4.0 35.7 22.7 23.3 7.7 6.3 .3 100.0 

Axé-music Frequência 11 111 77 72 16 8 5 300 
Porcentagem(%) 3.7 37.0 25.7 24.0 5.3 2.7 1.7 100.0 

Brega Frecuência 16 138 75 37 18 11 4 300 
Porcentagem(%) 5.3 46.0 25.0 12.3 6.0 3.7 1.3 100.0 

Clássica Frequência 33 138 50 52 6 16 5 300 
Porcentagem(%) 11.0 46.0 16.7 17.3 2.0 5.3 1.7 100.0 

Dance Frequência 5 55 65 79 44 46 6 300 
Porcentagem(%) 1.7 18.3 21.7 26.3 14.7 15.3 2.0 100.0 

Eletrônica Frequência 2 37 64 87 45 61 3 300 
Porcentagem(%) .7 12.3 21.3 29.0 15.0 20.3 1.0 100.0 

Forró Frequência 6 48 30 51 57 105 3 300 
Porcentagem(%) 2.0 16.0 10.0 17.0 19.0 35.0 1.0 100.0 

Funk Frequência 7 71 42 47 42 89 2 300 
Porcentagem(%) 2.3 23.7 14.0 15.7 14.0 29.7 .7 100.0 

Gospel Frequência 9 32 62 67 38 91 1 300 
Porcentagem(%) 3.0 10.7 20.7 22.3 12.7 30.3 .3 100.0 

Hip-hop Frequência 15 90 78 58 28 28 3 300 
Porcentagem(%) 5.0 30.0 26.0 19.3 9.3 9.3 1.0 100.0 

Internacional Frequência 4 39 41 81 56 72 7 300 
Porcentagem(%) 1.3 13.0 13.7 27.0 18.7 24.0 2.3 100.0 

MPB Frequência 31 83 69 57 29 25 6 300 
Porcentagem(%) 10.3 27.7 23.0 19.0 9.7 8.3 2.0 100.0 

Pagode Frequência 4 58 42 62 38 90 5 300 
Porcentagem(%) 1.3 19.3 14.0 20.7 12.7 30.0 1.7 100.0 

Pop Frequência 17 79 58 58 41 46 1 300 
Porcentagem(%) 5.7 26.3 19.3 19.3 13.7 15.3 .3 100.0 

Rap Frequência 17 97 52 51 37 43 3 300 
Porcentagem(%) 5.7 32.3 17.3 17.0 12.3 14.3 1.0 100.0 

Reggae Frequência 13 81 48 53 34 65 6 300 
Porcentagem(%) 4.3 27.0 16.0 17.7 11.3 21.7 2.0 100.0 

Rock Frequência 31 103 40 45 21 58 2 300 
Porcentagem(%) 10.3 34.3 13.3 15.0 7.0 19.3 .7 100.0 

Samba Frequência 11 80 65 50 39 50 5 300 
Porcentagem(%) 3.7 26.7 21.7 16.7 13.0 16.7 1.7 100.0 

Sertanejo Frequência 4 48 44 55 43 295 5 300 
Porcentagem(%) 1.3 16.0 14.7 18.3 14.3 98.3 1.7 100.0 

 
 

Na tabela acima podemos constatar que sertanejo obteve a maior porcentagem, 
apresentando os seguintes resultados 1.3%(não conheço), 16.0%(nunca escuto), 
14.7%(escuto pouco), 18.3%(escuto às vezes), 14.3%(escuto frequentemente) e 
98,3%(escuto sempre), forró obteve os seguintes resultados 2.0%(não 
conheço),16.0%(nunca escuto), 10.0%(escuto pouco), 17.0%(escuto às vezes), 
19.0%(escuto frequentemente), 35.0%(escuto sempre), com a terceiro melhor resultado 
está música internacional com 1.3%(não conheço), 13.0% (nunca escuto), 13.7% 
(escuto  pouco),17,0% (escuto ás vezes), 18.7% (escuto frequentemente), 24.0% (escuto 
sempre) sendo esses os três maiores porcentagens. O estilo musical com pior resultado 
foi Brega com 5.6%(não conheço), 46.0%(nunca escuto), 16.7%(escuto pouco), 
12.3%(escuto às vezes), 6.0%(escuto frequentemente), 3.7%(escuto sempre). 
 
Palavras-Chave: Preferência musical, Estilos musicais, Ensino médio. 
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O CENSO DA VARIAÇÃO LINGUÍSTICA URBANA DE SÃO LUÍS 

E DE SEU CONTINUUM GEOGRÁFICO: ETAPA I 
Orientanda: Adrianne de Cássia de Assunção VELOZO– Bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do Curso de Letras– CECEN/UEMA 

Orientador: Maria José Quaresma VALE 
Profª. Msc. do Departamento de Letras CECEN/UEMA 

O projeto de pesquisa aqui exposto caracteriza-se pela observação dos usos linguísticos 
do português brasileiro oral de São Luís, compreendendoas áreas urbanas e semi-
urbanas e seu continuum geográfico, representado pelas cidades metropolitanasSão José 
de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa e tem como finalidade a descrição do português 
falado em São Luís e sua região metropolitana para,dentre outros fins,traçar o perfil 
linguístico, em nível fonético-fonológico e gramatical dos falantes das comunidades 
envolvidas, utilizando-se 136 (cento e trinta e seis) informantes,  a fim de constituir um 
banco de dados sociolinguísticos oferecer condições para teste e desenvolvimento de 
teorias linguísticas pelos diversos segmentos e setores componentes dos Centros de 
Educação da Universidade Estadual do Maranhão: estudantes e professores.A 
abordagem teórico-metodológica que fundamenta a presente pesquisa é a da 
Sociolinguística Quantitativa com sua metodologia de investigação acerca da relação 
existente entre língua e uma comunidade de fala.Essa corrente teórica é chamada 
também de Variacionista e sintetiza o uso da língua falada através de pesquisas 
considerando também fatores externos,ou seja, fatores extralinguísticos como a classe 
social, o sexo, a faixa etária e o nível de escolaridade. Essa linha teórica é denominada 
quantitativa por tratar de um número bem expressivo de dados produzidos.Com o 
embasamento oferecido pelos estudos direcionados sobre a sociolinguística laboviana 
atenta-se aqui para as comunidades de fala e não para a competência linguística dos 
falantes.A pesquisa está fundamentada em Labov(1966, 1969, 1972, 1974, 2006, 2008); 
Sankoff (1988); Mollica (1977) e Tarallo (1993). Objetivando Descrever o português 
falado em São Luís e em municípios que compõem a região metropolitana da capital no 
continuum geográfico para possibilitar comparações, em nível regional e nacional, com 
estudos já realizados, salientando divergências dialetais e semelhanças em usos 
sociolinguísticos.A fim de promover condições para teste e desenvolvimento de teorias 
linguísticas por pesquisadores locais (alunos e professores maranhenses).Para tanto 
adota-se metodologia quantitativa, criada por Labov(1966, 1969, 1972, 1974, 2006, 
2008) em seus diversos trabalhos com os usos linguísticos do inglês em cidades norte-
americanas. O método quantitativo observa tanto para a organização das formas 
linguísticas quanto para a sua significância social. Como essa é uma pesquisa dialetal 
com o objetivo de conhecer tanto a estrutura linguística quanto a estrutura social de 
falantes de São Luís e de suas cidades metropolitanas, serão coletados dados de falantes 
que possam assegurar uma representatividade da fala maranhense: cento e trinta e seis 
ao todo. A pesquisa está sendo desenvolvida em três principais fases: (a)Fase da coleta 
de dados; (b)Fase de redução e apresentação de dados,(c)Fase de interpretação e 
explicação dos dados coletados.     A coleta de dados na etapa I da pesquisa está sendo 
feito em dois municípios: São Luís e Raposa. As gravações iniciais que integram o 
presente relatório estão sendo feitas com sujeitos de São Luís. A amostra é aleatória, 
embora tenham sido selecionados áreas e bairros, mapeados da seguinte maneira: área 
1: bairros Centro, Madre de Deus, Monte Castelo, Alemanha e adjacências; área 2: 
Itaqui-Bacanga, compreendendo os bairros Anjo da Guarda, Vila Embratel, Vila Nova e 
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adjacências; área 3: bairros Cohab, Turu, Divinéia, Olho DAgua e adjacências; área 4: 
São Cristóvao, Cidade Operária, Cidade Olímpica, Jardim América e adjacências. 
Nesses bairros, a escolha dos informantes ocorreu de maneira aleatória, considerando-se 
apenas a estratificação social pelas variantes sexo/gênero, idade e escolaridade. As 
entrevistas são produzidas na modalidade de discursos semidirigidos provocados por 
temas diversos comomemórias da infância e da juventude,visão política,religião,família 
e hobbies.Após a efetivação da entrevista, o informante responde a um questionário 
social com dados pessoais, escolares e profissionais.A fase de redução e apresentação de 
dados e a fase de interpretação e explicação dos dados coletados (segunda e terceira 
fases) não serão contempladas , porque a fase de redução e apresentação das 
transcrições dos áudios das entrevistas produzidos com os sujeitos informantes ainda 
estão sendo executadas. Essas transcrições geram o registro do corpus por meio 
eletrônico e visam o armazenamento destes materiais para a criação do banco de dados 
da variação sociolinguística de São Luís e de seu continuum geográfico.Nessa etapa do 
projeto os dados estão sendo coletados por meio da gravação da fala de sujeitos 
informantes. Ainda não se tem resultados da variação sociolinguística das cidades 
envolvidas na pesquisa, embora ao longo da pesquisa as variações sejam claramente 
expressas, na espontaneidade de falas naturais, como por exemplo,a despalatalização do 
lh. Tem-se deste modo,o registro de gravações já elaboradas. Os sujeitos entrevistados 
foram os seguintes: 
 
Tabela 1 - Informantes do gênero feminino, estratificação com base em gênero,faixa etária e 
nível de escolaridade,São Luís 2013. 
 

Informantes do gênero feminino 
Informante Idade Nível de escolaridade 
InfMM 57 anos Ensino médio 
InfTJAV 47 anos Ensino médio 
InfD 20 anos Ensino médio 
InfJD 31 anos Ensino superior 
InfLTVC 28 anos Ensino superior 
InfM 20 anos Ensino fundamental 
InfA 16 anos Ensino fundamental 
InfA 14 anos Ensino fundamental 
InfROS 32 anos Ensino médio 
InfDCG 21 anos Ensino superior 
InfI 29 anos Ensino médio 
InfM 55 anos Ensino médio 
InfM 22 anos Ensino fundamental 

 

 
Tabela 2 – Informantes do gênero masculino, estratificação com base em gênero,faixa etária 
e nível de escolaridade,São Luís 2013. 

Informantes do gênero masculino 
Informante Idade Nível de escolaridade 

InfRSC 32 anos Ensino médio 
InfCJP 29 anos Ensino médio 
InfD 22 anos Ensino médio 
InfLM 21 anos Ensino médio 
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InfDR 16 anos Ensino fundamental 
InfG 25 anos Ensino superior 
InfPP 40 anos Ensino superior 
InfJ 21 anos Ensino médio 
InfB 65 anos Ensino Superior 
InfD 18 anos Ensino Médio 
InfF 8 anos Ensino fundamental em andamento 
InfFL 20 anos Ensino médio 
InfD- 16 anos Ensino médio incompleto 

 
 
 
Palavras- Chave:Sociolinguística. Variação Linguística.Português falado em São Luís.  
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AS PECULIARIDADES DA HIDRONÍMIA DA REGIÃO DE BALSAS, SUL DO 
MARANHÃO 
 
Orientanda: Maria de Fátima Barbosa de Sousa – Bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do Curso de Letras – UEMA/CESBA 
 
Orientadora: Maria Célia Dias de Castro 
Prof.ª. Drª. Curso de Letras – CESBA/UEMA 
 
Este trabalho faz parte de um projeto maior denominado “A Linguística e a História da 
Colonização do Maranhão” vinculado ao grupo de estudos “LINCHI - Língua, Cultura, 
História e Poder”, desenvolvido na UEMA/CESBA, que tem como objetivo o estudo de 
fenômenos linguístico-lexicais da região Sul do Maranhão e dos fatos da história da 
colonização deste Estado, que podem ter influenciado a linguagem desta região. 
Chamou a nossa atenção a diversidade de nomes atribuída às fontes d’água como as 
nascentes, olho d’água, minadouros, minas, cacimbas, córregos, ribeirões, riachos, rios, 
lagos, lagoas, grotas, brejos, cachoeiras, poços, portanto, dos hidrônimos desta região, 
problema este que, pesquisado, pode revelar as motivações para a escolha dos nomes, o 
que nos levou a iniciar este estudo em outubro de 2012. A fundamentação teórica 
baseia-se nos estudos da Onomástica, ou seja, no estudo linguístico dos nomes próprios, 
compreendendo a toponímia, o estudo dos nomes próprios de lugares, com a 
subclassificação Hidronímia, o estudo dos nomes dos cursos d’água, cujos principais 
autores são Dick (1990; 1992) e Castro (2012); estudos estes subsidiados pelos 
conhecimentos históricos, que tem como principais autores sobre a colonização do 
Maranhão Cabral (1992) e Ribeiro (2002 [1815; 1819; 1819]). O objetivo geral é 
catalogar os nomes próprios dessas fontes d’água ou hidronímia da região de Balsas e 
investigar as motivações das respectivas denominações. Os objetivos específicos são: i) 
selecionar os nomes dos cursos d’água do município; ii) descrever morfologicamente 
esses hidrônios; iii) identificar as motivações das denominações desses acidentes; iv) 
classificá-los com base no modelo de Dick (1990; 1992) e na proposta de Castro (2012); 
v) e relacionar as denominações com possíveis fatos históricos. A metodologia 
respalda-se na pesquisa de cunho qualitativa e os procedimentos utilizados seguem as 
seguintes etapas: i) o estudo bibliográfico sobre língua-toponímia e sobre a colonização 
do Maranhão; ii) Seleção dos nomes dos cursos d’água com base nas obras lidas e na 
relação de nomes das fontes citadas nas Cartas Geográficas do Exército,  além das 
informações dadas nas entrevistas com os sertanistas Heliodoro Sousa, João Fonseca 
dos Santos (in memoriam), Abraão da Silva e  pelo Geógrafo Adelúcio Ramos Moraes. 
Os resultados obtidos até o momento foram a categorização dos nomes, primeiramente 
apresentando a etimologia deles, de acordo com Houaiss e Vilar (2001); em seguida, o 
referente que gerou a motivação (se planta, morador, fato ocorrido, entre outros); por 
último, a classificação de acordo com as taxionomias de Dick (1990; 1992).  Como 
exemplo, o quadro a seguir apresenta a catalogação dos nomes próprios de alguns 
cursos d’água ou hidronímia da região de Balsas.  
 
 
 
 
Hidrônimos que representam os cursos d’água “rio” 

Hidrôni
mos 

Etimologia Referente Motivação 
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Alpercatas Árabe pargát, plural de párga, 
usado com o artigo árabe al-
(al-pargát); alpargate (fim do 
século XV), alterada para 
alpargata.  

Elemento 
cultural 

Provavelmente a presença de um 
morador, que fabricava as sandálias 
conhecidas como alpercatas, em cima da 
serra de mesmo nome em que nasce este 
rio (CASTRO, 2012). 

 

Balsas 

Origem controversa, 
proveniente do latim ibérico 
*balsa (espanhol balsa e 
catalão bassa) 'charco, dorna 
para pisar uvas', talvez 
associado ao top. Balsa, da 
Lusitânia (Plínio, IV) 
formação histórica 1314 
balssa, 1344 balsa. 

Elemento 
cultural  

Balsas, no Maranhão, mantém poucos 
traços semânticos com os topônimos de 
Portugal. Recebe o nome do rio, este 
assim denominado pelas balsas ou 
jangadas em que os índios apresaram 
alguns dos seus primeiros habitantes 
navegadores (CASTRO, 2012). 

Balsinhas Balsa mais sufixo  diminutivo 
–inho. 

Elemento 
cultural  

Tem essa motivação devido ser um  
afluente à direita do rio Balsas. 
(MORAES, 2013).   

Cachoeira cachão sob a forma radical 
cacho- (com perda de 
nasalidade) + -eira; ver coz- 

Acidente 

Hidrográfico 

Motivada pela cachoeira situada no rio 
de mesmo nome (CASTRO, 2012). 

Coco Japonês koku 'medida japonesa 
de cereais.'; formação histórica 
1600 Gocus, 1874 koku, 1906 
coco. 

Planta/Fruta Tem essa denominação pela existência 
de coqueiros às margens deste rio 
(SOUSA, 2013). 

Corda Latim chorda,ae adaptado do 
grego khordê,ês 'tripa, corda 
de tripa, corda de instrumento 
musical'; acepção prende-se 
diretamente ao latim científico 
Chorda (1797). 

Elemento 

cultural 

Em virtude de o pioneiro Francisco de 
Melo Uchoa ter escolhido um local às 
margens do rio das Cordas ou rio Capim, 
como também era conhecido na época, 
para ali fundar uma povoação 
(CASTRO, 2012). 

Mandacaru Tupi yamandaka'ru ou 
ñamandaka'ru 'planta da 
família das cactáceas'; o 
formação histórica 1587 
modurucu, 1782 mandacarú  

Planta 
 

Tem essa denominação pela existência 
de Mandacarus na região em que se situa 
este rio (SANTOS, 2013). 

Maravilha Latim mirabilìa,ìum, plural de 
mirabìlis,e 'admirável, 
maravilhoso'; formação 
histórica século XIII 
maravilla, século IV século 
XV maravylha 

Estado d’alma  A denominação é acionada referindo as 
águas claras que banham as terras, 
principalmente nos sertões, e causam 
deslumbramento, fascínio, pelo poder 
vital para aqueles que delas dependem 
(CASTRO, 2012). 

Peixe Latim piscis,is 'peixe'; 
formação histórica século XIII 
peixes, século XIII pexe, 
século XIV peyxes, século 
XIV pez, século XV pexees.  

Animal Tem essa denominação porque na época 
da desova, os moradores pescavam 
muitos peixes dando-lhe o nome de rio 
dos Peixes. (SANTOS, 2013). 

Sucuruju Tupi sukuri'yuwa 'réptil ofídio 
da família dos boídeos', em 
português sucuriú, sucuriju, 
sucuruju, sucuriúba; formação 
histórica 1899 sucuruju, 1899 
sucuruyu. 

Animal Tem essa denominação pelo fato 
conhecido de terem matado uma cobra 
com nome de Sucuruju nas 
proximidades desse rio (SANTOS, 
2013). 

Tem Medo  

 
 

Medo - Latim médus,a,um 
'relativo aos medos; da Média, 
da Pérsia; de Partos' < grego 
mêdos,ou 'relativo a Média' 

Estado d’alma Tem essa denominação porque em época 
de enchente, os habitantes que moravam 
nas margens do rio tinham bastante 
medo de passar por dentro dele, em 
função de suas águas velozes. 
(SANTOS, 2013). 
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Verde Latim virìdes,e 'verdejante, 
planta ou mato que é verde, a 
cor verde', ver ver(d)-; 
formação histórica 960 uerde, 
século XIII verde. 

Cor É motivada por ser um rio fundo de 
águas verdes, que chamava a atenção 
dos vaqueiros que por ali passavam e o 
chamavam de rio Verde (SANTOS, 
2013). 

 

As considerações a que chegamos até o momento é que: i) os nomes hidronímicos que 
representam os cursos d’água são escolhidos de forma motivada;  ii) na maioria dos 
hidrônimos catalogados, a etimologia desses nomes revela qual é a motivação deles; iii) 
a maioria dos nomes está relacionada tanto a elementos culturais como objetos 
manufaturados, quanto a elementos da natureza como plantas, animais, acidentes 
geográficos que margeiam esses cursos d’água. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – (A) Rio Balsas; (B) Rio Maravilha  
Fonte: a autora 
 
Palavras-Chave: língua, hidronímia, região de Balsas. 
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REPRESENTAÇÕES LINGUÍSTICAS E CULTURAIS DOS BRASILEIROS EM 
TEXTOS DO COTIDIANO: CHARGE 
 
Orientanda: Magda Verônica Gonçalves SILVA – Bolsista PIBIC/UEMA 
Acadêmica do Curso de Letras – CECEN/UEMA 
 
Orientador: Maria José NÉLO 
Profª. Dra. do Departamento de Letras CECEN/UEMA 
 
A Charge é um texto opinativo, que leva o leitor a refletir sobre algum assunto através 
do riso e da crítica (ROMULADO). Esta trata de assuntos mais específicos e atuais, 
geralmente política. A língua se dá em textos e funciona como instrumento de interação. 
Nestes textos os fatos do cotidiano atuam e são nesses fatos que se percebe a identidade 
de um povo. Essa identidade é percebida através de elementos que são utilizados e 
interferem na construção das charges. Objetivou-se com este trabalho compreender 
como as charges constituem marcas explícitas e implícitas de representações linguísticas 
da identidade cultural do brasileiro: agir, pensar, ser, como práticas sócio-
comunicativas; identificar nas charges, as expressões imagéticas ou escritas que 
retomam os intertextos e interdiscursos como estratégias de construir situações 
representativas da identidade cultural do brasileiro, usadas pelo enunciador.O projeto 
iniciou-se com a leitura de várias obras científicas relacionadas ao tema para dar suporte 
teórico ao foco de interesse e ao objeto da pesquisa e à seleção dos corpora. Em 
encontros, parciais, com a orientadora, foram delimitadas leituras, apresentação do 
andamento das atividades da pesquisa, realização de resenhas de leitura, exposição de 
dificuldades e dúvidas relacionadas às leituras dos textos, além de discussões de 
resumos e fichamentos da bibliografia lida. Depois de fundamentar-se sobre o assunto 
iniciou-se a coleta dos corpora, que são as charges veiculadas no jornal Folha de São 
Paulo. Foram coletadas até o final da pesquisa 15 charges. Percebeu-se que o homem é 
um ser construtor do seu meio, do que o cerca e que para isso dispõe de instrumentos 
que permitem representar essa construção, como a língua por exemplo. Esta permite ao 
homem criar uma identidade, algo em que ele se reconheça. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Publicada na terça-feira, 9 de julho de 2013 



970 
 

Na charge acima se tem a intertextualidade com a notícia veiculada no jornal sobre a 
espionagem americana sobre o Brasil. Nesta charge há predominantemente imagens que 
se reconhecidas pelo leitor terá sucesso no entendimento da charge, como o jeito que os 
dentes da mulher representada na imagem são desenhados trazendo uma característica 
marcante da personagem levando o leitor a perceber de quem se trata, a bandeira sobre a 
mesa indicando o país, a sequência dos quadrinhos mostrando a preocupação da 
presidenta em saber se está só e logo no segundo quadrinho aparece a personagem 
fazendo a ligação, demostrando a preocupação do espionado; também a posição do 
personagem que representa o presidente Obama no segundo quadrinho demostrando 
esperteza. 

 

 
Na charge acima se tem a intertextualidade com a notícia veiculada no jornal sobre a 
Virada Cultural na primeira página do jornal; a questão cultural revelada no evento que 
ocorreu em São Paulo já conhecida pelos leitores; a interdiscursividade com o ditado: 
Quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Relacionando o gato com a falta de segurança 
no evento criticada pelo chargista. 
 
Palavras-chave: Identidade e cultura. Expressões linguísticas. Intertexto e 
interdiscurso. 
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4.1 CIÊNCIAS AGRÁRIAS: 
Agronomia e Veterinária 
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PRINCIPAIS DOENÇAS QUE ACOMETEM CÃES E GATOS IDOSOS DO 
MUNICÍPIO DE SÃO LUIS, MARANHÃO, BRASIL 
 
Orientada: Adriana Almeida Costa CURVINA – Bolsista voluntária PIVIC/UEMA 
Acadêmica do Curso de Medicina Veterinária – CCA/UEMA 
 
Orientador: Maria Cristiane Pestana Chaves MIRANDA 
Prof. Drª. do Departamento das Clínicas Veterinárias CCA/UEMA 
 
Colaboradores: Alessandra Almeida Costa CURVINA 
Graduanda em Medicina Veterinária/UEMA 
 
A expectativa de vida dos animais de companhia tem aumentado gradativamente devido 
à maior proximidade desses animais com o ser humano e associada com os avanços das 
pesquisas na Medicina Veterinária, sejam elas para a prevenção, diagnóstico precoce ou 
mesmo para tratamento de doenças graves (PANTOJA, 2010). Cães de raças grandes e 
gigantes são considerados idosos aos cinco anos de idade; e cães de raças pequenase 
gatos atingem a senilidade aos sete anos. Os diferentes distúrbios físicos que acometem 
animais idosos são fatores relevantes que interferem nas mudanças de comportamento, 
que tendem a se modificar com o passar da idade. Objetivou-se com esse trabalho 
avaliar as principais doenças que acometem cães e gatos idosos de companhia do 
município de São Luis no estado do Maranhão, relacionando-as com outros fatores, 
como tipo de tratamento, castração e alimentação; analisando as influências dessas 
alterações na relação animal-proprietário, produzindo conhecimentos que possam vir a 
contribuir para medidas de controle no abandono e eutanásia. Foram coletadas 
informações através de análise retrospectiva de um ano com relação a cães e gatos senis 
que foram atendidos em três clínicas veterinárias e o hospital universitário da UEMA. 
Foi aplicado um questionário investigativo por meio de entrevista pessoal com 100 
proprietários de animais idosos, incluindo cães e gatos com idade variável entre cinco e 
vinte e três anos, objetivando a coleta de dados relacionados ao manejo do animal, 
principais doenças, além do motivo de atendimento clínico, visando à obtenção das 
informações necessárias para a realização da pesquisa. Entre os fatores decisivos para o 
aumento da longevidade canina e felina, estão: melhores cuidados que estes animais 
recebem de seus donos, a melhor assistência veterinária, manejo nutricional balanceado 
e adequado ao estilo de vida e esquemas mais aprimorados e eficazes de vacinação. O 
organismo dos animais que atingem a senilidade possui suas habilidades reduzidas 
afetando gradativamente diversos órgãos e sistemas, há uma diminuição da competência 
imune e aumento da predisposição para diversas doenças (MARKHAM e HODGKINS, 
1989; MOSIER, 1989; GREELEY et. al., 2001). Dentre as alterações físicas dos 79 cães 
avaliados, as mais predominantes foram problemas como ausência de dentes, tártaro e 
mau-hálito presente em 59 (74,68%) cães, cansaço fácil presente em 58 (73,4%) cães, 
lesões na pele como pelagem fina e sem brilho em 43 (54,4%) e dorme mais horas por 
dia em 62 (78,48%) (Figura1). Para os 21 gatos, as mudanças mais predominantes 
relacionavam-se com problemas dentários apresentados por 17(80,95%) gatos, cansaço 
fácil por 13 (61,9%), menos apetite e dificuldade para alimentar-se em 16 (76,2%) e 
dorme mais horas por dia em 16(76,2%). (Figura 1). Corroborando com Milhomenet al, 
(2012), em que os resultados encontrados foram semelhantes, tanto em cães como em 
gatos, no que diz respeito às alterações físicas e comportamentais observados, como: 
problemas dentários, problemas de pele, aumento do  número de horas de sono por dia e 
cansaço fácil.  
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Figura 1- Principais alterações físicas e comportamentais em cães e gatos idosos. 

 
Dos 79 cães analisados, 16(20,25%) apresentavam hemoparasitoses, como babesiose e 
erliquiose, 15(18,98%) apresentavam algum tipo de cardiopatia, 14(17,7%) 
apresentavam insuficiência renal, 6 (7,6%) problemas articulares, 7(8,9%) dermatite, 
8(10,1%) otite, 5(6,3 %) hiperplasia endométrica cística, 10 (12,65%) neoplasia 
mamária, 5(6,3%) doença periodontal, 3(3,8%) catarata, 7(8,9%) úlcera de córnea, 
2(2,5%) prostatite, 1 (1,26%) hepatite e 1 (1,6%) pancreatite. (Figura 4). Dos 21 gatos 
analisados, 6(28,6%) apresentaram insuficiência renal, 3 (14,3%) apresentaram 
neoplasia mamária, 4 (19%) apresentou algum tipo de cardiopatia, 3(14,3%) problemas 
periodontais, 3(14,3%) hiperplasia endométrica cística e 2 (9,5%) dermatite causada por 
fungos.(Figura 3). 
 
Figura 3- Distribuição dos 100 animais estudados de acordo com as principais doenças 
que os acometem. 

Animais idosos são afetados mais comumente por doenças degenerativas, infecciosas e 
neoplásicas, sendo essa última apontada como a principal causa de morbidade e 
mortalidade nesses animais (MORRIS, 2007). As doenças cardíacas são apresentadas 
como a segunda causa de morte em cães (GUGLIELMINI, 2003). Contudo, no presente 
trabalho, foi possível concluir que as principais doenças encontradas em animais idosos 
no município de São Luís- MA, em cães, são a ocorrência de hemoparasitoses como 
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babesiose e erliquiose foi apontada como a principal enfermidade diagnosticada nos 
mesmos, seguida por cardiopatias, representado por cardiomiopatia dilatada e 
endocardiose de válvula mitral. A insuficiência renal crônica, otite externa e neoplasias 
mamárias também apresentaram uma alta casuística em relação ao número de animais 
atendidos e às outras doenças diagnosticadas. Em gatos, a principal enfermidade 
diagnosticada foi insuficiência renal, seguida de cardiopatia. Dos 100 proprietários 
questionados apenas 11 (11%) não possuem uma boa relação com o animal e já 
pensaram em se desfazer do seu pet depois que este envelheceu. Em relação à eutanásia, 
somente 3 proprietários já pensaram em optar por esta alternativa, mas os mesmos 
afirmaram que só a fariam porque o animal apresentava-se debilitado em decorrência da 
doença clínica instalada, e que em razão desta estariam sofrendo muito. Confirma-se 
assim, a necessidade de uma maior atenção sobre as alterações físicas e 
comportamentais e seus efeitos, de forma a levar essas informações aos proprietários 
melhorando a qualidade de vida destes animais. Este estudo irá proporcionar valiosas 
informações sobre estas alterações além dos principais cuidados e decisões que deverão 
ser adotadas pelos profissionais da área, como médicos veterinários, auxiliares e 
tratadores. 

 
Palavras-Chave: Animais. Idosos. Doenças. 
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APLICAÇÃO DE BORO NO CULTIVO DO GIRASSOL (Helianthus annuus L.) 
NO CERRADO MARANHENSE 
 
Orientanda: Kamila Karoline Oliveira de SOUZA – Bolsista Voluntária PIVIC/UEMA 
Acadêmica do curso de bacharelado em agronomia – CESBA/UEMA 
 
Orientador: Luciano Façanha MARQUES. 
Prof. Dr. de agronomia CESBA/UEMA 
 
Colaboradores: Warley Brendon Sousa COSTA – Graduando em Agronomia 
CESBA/UEMA; Thalita Maria Queiroz CAPUCHINHO – Graduanda em Agronomia 
CEBSA/UEMA; Régia Karolyny Lopes NUNES – Graduanda em Agronomia 
CEBSA/UEMA; Alex Pinto de MATOS – Graduando em Agronomia CESBA/UEMA. 
 
O girassol (Helianthus annus L.) é a quarta oleaginosa mais consumida no mundo, 
depois da soja, palma e canola. No girassol encontra-se um dos óleos vegetais de 
melhor qualidade nutricional e organoléptica. Por possuir qualidades excepcionais, o 
seu óleo vem sendo também indicado para a produção de biodiesel. A planta inteira 
pode ser utilizada como forragem de excelente qualidade. Acrescenta-se a essas 
características, a sua importância econômica na qualidade de cultura melífera, sendo 
possível produzir até 30 kg de mel por hectare (LIRA et al, 2009). O girassol é uma das 
culturas com potencial de utilização no Brasil em projetos de inclusão social, como 
integrante de sistemas de produção de grãos e biodiesel nos sistemas de rotação de 
culturas (UNGARO, 2006). No início do desenvolvimento vegetativo, até os 30 dias 
após a emergência, o girassol apresenta pequena absorção de nutrientes (UNGER, 
1990). A partir desse momento até o seu florescimento pleno, há um aumento acentuado 
da absorção dos nutrientes que é justamente o período que desempenha importância 
substancial na definição do potencial produtivo das plantas (HOOKING & STEER, 
1983). Assim que ocorre a formação do capítulo e o aumento da massa vegetal se inicia, 
ocorre uma intensa migração dos nutrientes (nitrogênio, fósforo e potássio) da parte 
vegetativa para a parte reprodutiva da planta (ROSSI, 1998).  O girassol é uma cultura 
que se adapta a diferentes condições edafoclimáticas, sendo capaz de se desenvolver 
bem em solos com fertilidade média; no entanto, altas produções só são obtidas em 
solos corrigidos quanto à acidez, férteis ou com boa fertilização suplementar 
(UNGARO, 2000), com isso consegue extrair grandes quantidades de nutrientes da 
solução do solo. A deficiência de B causa, principalmente, alterações anatômicas, 
fisiológicas e bioquímicas, sendo, entretanto, difícil distinguir entre os efeitos primários 
e secundários. O crescimento das raízes é rapidamente inibido, sugerindo que esse 
elemento pode ser requerido para a manutenção da divisão e alongamento celular, ou 
ambos os processos (SHORROCKS, 1997). Os sintomas da deficiência consistem de 
manchas foliares no começo da floração e algumas vezes, também antes, na pré-
floração. As folhas passam apresentar manchas necróticas, sendo também afetados os 
tecidos internos da parte superior do caule, prejudicando o desenvolvimento do capítulo 
em floração. Nesse ponto, o caule fica quebradiço, provocando a queda do capítulo. 
Segundo Marschner (1995), os sintomas de deficiência de boro nas regiões apicais 
ocorrem principalmente nos tecidos meristemáticos (brotos), enquanto que sintomas de 
toxidez ocorrem primeiramente nas margens de folhas maduras. O girassol é uma planta 
muito responsiva à aplicação de boro (SHORROCKS, 1997), e frequentemente, produz 
menos que 800 kg ha-1 de sementes, podendo atingir de 2.000 a 3.000 kg ha-1 de 
sementes com a adição desse nutriente (BIRCH et al., 1981). Alguns autores citam que 
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esta espécie é bastante exigente nesse elemento, cujos níveis e quantidades ótimas são 
relativamente mais altos do que para outras espécies (MARSCHNER, 1995). Na cultura 
do girassol, Calle Manzano (1985) cita perdas entre 15 e 40% na produção de sementes 
ocasionadas pela deficiência de B. Objetivou-se com esse trabalho, avaliar o efeito da 
adubação de Boro no rendimento da cultura do girassol. O ensaio foi conduzido em uma 
área experimental, localizada na Associação São Cardoso, no município de Balsas sob 
condições de sequeiro. O solo é Classificado segundo EMBRAPA (2006) como 
LATOSSOLO Vermelho - Amarelo. O delineamento estatístico foi feito em blocos ao 
acaso com cinco tratamentos e cinco repetições, totalizando 25 unidades experimentais. 
Os tratamentos consistiram na aplicação de 0,009; 0,018; 0,027; 0,036  kg ha-1 de boro, 
de maneira convencional, sendo aplicado em fundação.  O Preparo do solo inicializará 
dois meses antes do plantio, com a incorporação de 2 t ha-1 de calcário dolomítico, a 
uma profundidade de 10 cm para a correção do pH, ressaltando também que o solo 
recebeu correção em (N-P-K) de acordo com resultados obtidos a partir da análise de 
solo. A semeadura foi realizada colocando-se três sementes por cova, a uma 
profundidade de 3 cm, no espaçamento 1,0 x 0,2 m.  Após a aplicação das dosagens de 
B propostas, foi observado em campo que o girassol apresentou um efeito de fito 
toxidade. Sendo que a menor dosagem, ou seja, 0,009 kg ha-1, provocou a murcha e o 
amarelecimento das folhas em um efeito fito tóxico, o que impediu que a cultura 
completasse seu ciclo, senescendo antes que isto ocorresse. Impossibilitando assim, as 
avaliações propostas em relação aos efeitos de aplicação.  Segundo Mesquita Filho et al. 
(2005), na produção de cenouras a dosagem de 0,55 mg kg -1 de boro produziu 
fitotoxidade nas plantas, sendo relatada como uma dosagem muito alta, o que impediu 
que esta cultura completasse seu ciclo. 
 
Palavras-Chave: Toxidade. Senescência. Girassol. 
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TRIAGEM FITOQUÍMICA E AVALIAÇÃO ANTIFÚNGICA DE EXTRATOS 
VEGETAIS NO CONTROLE IN VITRO DE FITOPATÓGENOS 
 
Orientanda: Cristina Araújo de OLIVEIRA – Bolsista Voluntária PIVIC/UEMA 
Graduanda em Agronomia / UEMA 
 
Orientadora: Ivaneide de Oliveira NASCIMENTO – Profª. Ma. em Agroecologia do 
Curso de Agronomia da UEMA; 
 
Colaboradores: Márcia Guelma Santos BELFORT – Profª Ma. FACIMP; Márcia 
Araújo FONSECA- Profa. Pesquisadora UEMA; Vera Lúcia Neves DIAS- Profa. 
Pesquisadora UEMA; Rodrigo Sousa SILVA- Profº. Pesquisador  UEMA ; Karuane 
Saturnino da Silva ARAÚJO - Profa. Pesquisadora UEMA. 
 
É grande a preocupação com o meio ambiente e isto tem levado inúmeros pesquisadores 
a buscarem alternativas viáveis, eficazes e seguras no controle de pragas e doenças que 
acometem culturas de plantas de interesse comercial (KIMATI et al., 1997). Neste 
sentido objetivou-se determinar os princípios ativos e avaliar a atividade antifúngica de 
extratos vegetais no controle in vitro de fitopatógenos. Amostras de plantas 
selecionadas foram coletadas na comunidade Bom Jesus, na cidade de Imperatriz-MA, 
de acordo com a metodologia proposta por Jorge (2009). Foram colhidas apenas as 
partes bem desenvolvidas da planta, sem marcas de pragas e deficiências nutricionais 
seguindo a proposta de Lorenzi e Matos (2008). Para a realização dos testes 
fitoquímicos visando identificar as classes de metabolitos secundários presente nas 
espécies seguiu-se a metodologia proposta por Barbosa (2004) e Matos (1997). Foram 
realizados testes para as seguintes classes de metabolitos: açúcares redutores, alcalóides, 
fenóis e taninos, flavonoides, glicosídeos cardíacos e saponinas. Para avaliação da 
atividade antifúngica instalaram-se experimentos em delineamento inteiramente 
casualizado com cinco tratamentos (0 %, 5%, 10%, 15%, 20% de extrato de plantas em 
meio de cultura) e seis repetições. O meio ágar batata dextrose(BDA) com o extrato foi 
vertido para placas de petri na proporção de 20 ml/placa. Placas contendo somente BDA 
foram utilizadas como testemunha. Após a solidificação do meio, discos de micélio de 5 
mm de diâmetro, contendo as estruturas dos fungos em estudo foram repicadas para o 
centro das placas. A avaliação foi realizada durante os sete dias de incubação, através da 
medição do diâmetro das colônias (média de duas medidas diametralmente opostas). A 
porcentagem de inibição do crescimento (PIC) foi obtida por meio da fórmula: PIC = 
[(diâmetro da testemunha – diâmetro do tratamento) /diâmetro da testemunha] x 100, 
para cada extrato em relação à testemunha (SILVA et al, 2008). Os dados foram 
analisados com o auxílio do programa ASSISTAT, aplicou-se os testes de Scott-Knott e 
de Tukey, ambos com nível de 5% de probabilidade. A presença de açucares redutores 
foi confirmada nos extratos hidroalcoólicos das espécies, Chenopodium ambrosiodes 
(mastruz), Plectranthus barbatus (boldo) e Cymbopogon citratus (capim santo), Nos 
extratos de Ocimum basilicum (manjericão) e Lippia alba (erva cidreira) os resultados 
foram negativo para a presença desse composto. Em testes realizados para alcaloides 
todas as espécies em estudo apresentaram resultados positivos para presença desse 
composto. Alvarenga (2006) e Mauro et al., (2010) evidenciaram a presença de 
alcalóides na caracterização fitoquímica do extrato de Plectranthus barbatus (boldo).  
Para os testes de fenóis e taninos a presença foi confirmada apenas nos extratos de 
Lippia alba (erva cidreira) e Ocimum basilicum (manjericão) (Tabela 1). 
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(+) presença da classe de metabólito secundário; (-) ausência da classe de metabólito secundário. 
Fonte: Próprio autor, 2013. 
 
Quanto a ação antifúngica O extrato de Ocimum basilicum L. nas concentrações de 15% 
e 20% inibiu 100% o crescimento micelial dos patógenos Fusarium subglutinan, 
Fusarium oxysporum e Curvularia lunata. O extrato de Lipiia alba  nas concentrações 
15% e 20%  inibiu 76,78% e 81,80% respectivamente o crescimento micelial de . 
Fusarium oxysporum, já para o fungo Curvularia lunata, nas concentrações de 15% e 
20% do extrato ocorreu inibição do crescimento micelial de 54,20% e 78,04%. O 
extrato de Cymbopogon citratus nas concentrações 15% e 20% a inibição do 
crescimento micelial de Fusarium oxysporum foi de 76,78% e 81,80% respectivamente. 
Quanto ao fungo Curvularia lunata, nas concentrações de15% e 20% do extrato, 
ocorreu inibição do crescimento micelial de 54,20% e 78,04%. O Plectranthus 
amboinicus nas concentrações de 15%e 20% inibiu  69,14% e 71,58% respectivamente 
o crescimento micelial de Fusarium oxysporum. E em relação ao fungo Curvularia 
lunata, nas concentrações de  15% e 20% do extrato, ocorreu inibição do crescimento 
55,92%, 74,96% respectivamente. Os resultados obtidos com os extratos hidroálcoolico 
de Ocimum basilicum, Lipiia alba, Cymbopogon citratus, Plectranthus amboinicus 
mostraram-se eficaz no controle do crescimento micelial dos patógenos em estudo. 

 
Palavras-chave: Extratos. Fitoquímica. Plantas medicinais. 
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METABÓLITOS 
SECUNDÁRIOS  

 
PLANTAS ESTUDADAS 

 
O. basilicum 
(Manjericão) 

 
L. alba 

(Ervacidreira) 

 
P. barbatus 

(Boldo) 

 
C. citratus 

(capim santo) 
 

 
C. 

ambrosiodes 
(mastruz) 

Açúcares 
Redutores - - + + + 

Alcalóides 
+ + + + + 

Fenóis e taninos 
+ + - - - 

Flavonóides 
- -  - - 

Glicosídeos 
Cardíacos - - + - - 

Saponinas 
+ - - - + 

Tabela 1.  Classe de metabólitos secundários identificados nos extratos hidroalcoólicos.  
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ABASTECIMENTO D’ÁGUA 
 
Orientado: Henry Barros Palhano – Bolsista Voluntário PIVIC/UEMA 
Acadêmico do curso de Engenharia Mecânica – UEMA  
 
Orientador: Francismar Rodrigues de SOUZA  
Profº Msc da Universidade Estadual do Maranhão 

Um sistema de abastecimento de água é o conjunto de equipamentos, obras e serviços 
voltados para o suprimento de água a comunidades, para fins de consumo doméstico, 
industrial e público. Este sistema constitui-se basicamente da captação de água de 
algum manancial, do seu tratamento e posterior distribuição por gravidade aos 
consumidores através de reservatórios em zonas mais baixas e através de bombeamento 
em zonas mais altas (GOMES, H. P, 2004.). Infelizmente, tal como um sistema, 
conforme a idade, a sua capacidade de transporte de água diminui e as exigências que 
lhe são colocadas normalmente aumentam. Os sistemas mais antigos têm reduzido a 
capacidade de carga devido à corrosão e são mais suscetíveis a vazamentos e quebras 
resultando em perdas de água e exigindo tempo e dinheiro para reparar (O’Day, 1982). 
As causas das falhas em tubulações têm sido identificadas por diversos autores (Morris, 
1967; Shamir e Howard, 1979; Goulter e Kazemi, 1988).  Morris (1967) sugeriu uma 
série de possíveis causas: Projeto inadequado, instalação imprópria, oscilação ou 
transitório hidráulico, movimento do solo, corrosão interna, corrosão externa, 
diferencial de temperatura, defeitos de fabricação e impactos. Mas, ainda destaca que as 
causas das quebras das redes de água não podem sempre ser averiguadas e que, 
geralmente, há uma combinação de causas. O Sistema Produtor ITALUÍS, responsável 
por abastecer 60% da capital Maranhense, apresenta atualmente, problemas de 
intermitência no abastecimento de água. Os constantes aumentos da demanda 
associados à idade dos dutos veem intensificando a problemática, resultando no 
processo de ruptura. A capacidade residual estrutural da rede de água é afetada devido à 
deterioração do material frente às condições ambientais e operacionais. O presente 
trabalho teve como meta realizar um estudo dos possíveis fatores que contribuem para a 
deterioração dos dutos de abastecimento d’água. Analisou-se a propagação de defeitos 
nos dutos da adutora ITALUÍS, na região do campo de Perizes, em especial entre os km 
33-34, que segundo a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA), é 
apontada como o local mais crítico, cuja fadiga do material já comprometeu os canos 
em quase 50% de sua vida útil. Dessa forma, a fim de analisarmos os defeitos internos e 
externos, as propriedades do material e as condições ambientais, retiraram-se amostras 
dos dutos e do solo, realizando em seguida os ensaios metalográfico, dureza e ensaio de 
solo, com pesquisa de campo. Da amostra bruta do duto, separou-se pequenos corpos de 
prova na forma de cubos de dimensão de 1mm³. Seguindo os procedimentos de 
embutimento, lixamento e polimento, levando-se em seguida ao microscópio, utilizando 
a escala de 205µm. Constatou-se que a amostra se tratava de ferro fundido nodular, pela 
característica esferoidal da grafita, e também pelo comparativo da imagem fornecida do 
fabricante (Figura 1), com Dureza Brinell 197 HB, de classe FE 4212, segundo a 
ABNT. 
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Observou-se durante a análise, que a tubulação de ferro fundido nodular possui um 
revestimento interno de cimento e um revestimento externo de betume (asfalto). Nota-se 
o comprometimento desse revestimento com presença de trincas, indicado na vista 
superior da amostra, e a redução significativa da espessura, indicado na vista lateral da 
amostra, após ter sofrido corrosão por aeração diferencial (Figura 4.3). Percebe-se 
também que o defeito passante no duto ocorreu abaixo da linha neutra na geratriz 
inferior, propagando-se ao longo do comprimento, devido o desbaste da parede do duto 
e as oscilações de pressão interna da água, o que explica o fato da ruptura da tubulação. 
 

 
Já através dos ensaios de solos (Quadro 4.3) e pesquisa de campo, concluiu-se que a 
região do Campo de Perizes costuma receber variações de maré que trazem toda a 
salinidade da água do mar para o solo da região, o que diminui o pH do solo. Além 
disso, a proximidade com a região de mangue propicia teores elevados de sulfetos e 
sulfatos originados da decomposição da matéria orgânica abundante em tais regiões. 
Essas variações nas concentrações de água, ph, condutividade elétrica e 
concentrações de sais em toda sua extensão, facilita a formação de pilhas de aeração 
e concentração diferencial.  

 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

Figura 4.1. – Comparativo entre imagem fornecida pelo fabricante (esquerda)  
e imagem obtida pela metalográfia (direita). 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

                   Figura 4.3 – Vista superior e lateral da amostra 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                   Figura 4.5 – Duto rompido na geratriz inferior 
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 Conclui-se ainda que a rede de alta tensão que passa nas proximidades da 
adutora na BR -135, exerce influência no processo corrosivo, e as vibrações decorrentes 
do tráfego intenso na BR – 135 e da proximidade com os trilhos do trem, gera desgaste 
por fadiga nos dutos, contribuindo para a degradação do revestimento externo, 
propagação de defeitos na liga metálica, e consequentes rupturas devido as pressões 
interna da água.  
 
Palavras-chave: Defeitos. Dutos de abastecimento d’água. Rupturas. 

REFERÊNCIAS  
 
GOMES, H. P. Sistemas de Abastecimento de Água: Dimensionamento Econômico e 
Operação de Redes Elevatórias. 2ª Edição. 242p. Editora Universitária /UFPB, 2004. 
 
MORRIS JR., R.E. (1967). Principal causes and remedies of water main breaks. 
Journal AWWA, v. 59, n. 7, p. 782-798, jul. 1967.  
 
O’DAY, D. K. (1982). Organizing and analyzing leak and break data for making 
replacement decisions. Journal of American Water Works Association, v. 74, n. 11, 
589-594, nov. 1982.   
 
SARZEDAS, Guaraci Loureiro, Planejamento para a substituição de tubulações em 
sistemas de abastecimento de água. Aplicação na rede de distribuição de água da 
região metropolitana de São Paulo. 2009. 113 p. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia) - Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2009. 

 
DONATO, G. V. P. Engenharia de dutos, 2007. 

CALLISTER JR, W. D. - JOHN WILEY & SONS. Ciência e Engenharia dos 
Materiais. Nova York, 1991. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Amostra Textura Concentração de H2O Condutividade a 25ºc 
mmhos/cm 

554 Muito argiloso 60,8% 2,59 
555 Argila 54,4% 3,92 
556 Franco argilo arenoso 27,4% 0,21 
557 Argila arenosa 34,4% 0,13 
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4.3 CIÊNCIAS HUMANAS: 
História, Geografia e Educação 
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A CARTOGRAFIA ESCOLAR NO LIVRO DIDÁTICO DE GEOGRAFIA DO 1º 
AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Orientanda: Mariane de Sousa VIANA– Bolsista PIVIC/UEMA 
Acadêmica do Curso de Geografia – CESI/UEMA 
 
Orientador: Ronaldo dos Santos BARBOSA 
Professor Msc. do Departamento de História e Geografia CESI/UEMA 
 
O livro didático é um instrumento de ação constante, é também um meio, no processo 
de ensino e aprendizagem, pelo qual se entende que a função deste é muito mais ampla 
do que a que está acostumado a observar nas salas de aula. Contudo, seu uso deve ser 
para auxiliar o aluno em suas atividades e na construção do seu espaço, este também 
deve configurar-se de modo que o professor tenha como instrumento auxiliar de sua  
reflexão geográfica com seus alunos. Consequentemente servindo como ponto de apoio 
da aula, para que o professor possa, a partir dele, ampliar os conteúdos, acrescentando 
outros textos e exercícios, de forma a não transformá-lo no objetivo principal da aula. 
Para que o livro didático venha a ser utilizado da forma correta, é necessário analisar as 
várias concepções pedagógicas e metodológicas de aprendizagem que aparecem nos 
livros e quais são as funções que se referem à compreensão que os professores têm 
sobre elas. Dessa forma é o professor que precisa escolher e utilizar a obra escolhida e 
perceber se esta segue ou não a clareza da linha teórica, com a nossa realidade. 
Considerar os objetivos apresentados nas unidades ou nos capítulos para se apropriar da 
proposta pedagógica, tornando os conteúdos significativos e menos descritivos. Através 
dos Livros Didáticos de Geografia utilizados na Escola Municipal Frei Manoel Procópio 
teve-se noções de como o ensino de Cartografia está sendo realizado, se estes possuem a 
transposição didática e da cartografia temática para usuários do 1° ao 5° ano do ensino 
fundamental, verificando a interação entre os fundamentos metodológicos e as práticas 
docentes. Estas sendo caracterizadas através da possibilidade de trabalhar o livro 
didático, relacionando-o com a vida cotidiana do aluno, assim transmitindo diferentes 
níveis ou tipos de complexidade das atividades, ou seja, de uma maneira criativa e 
desafiadora. Todavia ao conhecer todo esse processo, pode-se observar o quanto este 
instrumento é importante no ensino. Na Geografia, os símbolos são extremamente 
necessários na ampliação de conhecimentos espaciais tanto do cotidiano dos estudantes 
como de lugares distantes. A presença da cartografia escolar como prática de ensino é 
referenciada nos PCN’s do 1° Ciclo do Ensino Fundamental esta propondo a descrição 
da paisagem, a qual é objeto de estudo ao longo da etapa de ensino, considerando que o 
espaço do aluno ou as suas experiências dentro ou fora da sala de aula, seja posicionado 
a partir de suas concepções vividas fora do campo escolar. Contribuindo e estimulando 
o aluno à participar da aula. A realidade educacional de Imperatriz-MA torna-se um dos 
alvos a começar desenvolvendo a consciência seja por parte dos professores ou de 
instituições de ensino, que busquem uma nova presença do livro didático na sala de 
aula, este é o nosso desafio divulgar a importância que existe na Alfabetização 
Cartográfica, levando uma nova repercussão para o ensino de Geografia. Essas 
atribuições foram realizadas a fim de proporcionar uma nova estrutura na educação 
básica, como também utilizamos métodos que possibilitaram uma análise eficiente. 
Estas categorizadas nas pesquisas feitas nos livros didáticos, artigos, PCN’s, 
referenciais curriculares, estes servindo como apoio para que houvesse uma melhor 
compreensão, realizamos também estudos em grupos, discutindo os dados encontrados 
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referentes à pesquisa. Portanto, o livro didático é uma peça essencial no ensino, em 
qualquer disciplina, é primordial existir a utilização deste material em sala de aula. 
 

1. Quadro com os conteúdos de Cartografia em cada Livro Didático 

 
Palavras Chave: Cartografia Escolar. Livro Didático de Geografia. Aprendizagem. 
 
 
 

Livro Didático de 
Geografia 

Série A Cartografia Escolar 

Pensar e Viver 

 

2° ano  Localização e 
Representação: do bairro; da 
escola; caminho de casa à 
escola; sala de aula; ruas e 
avenidas. 

Vivência e Construção 

 

3° ano Conhecendo o mapa do 
Brasil; as mudanças de 
paisagens; conhecendo o 
município de cada aluno; 
conhecendo o tempo 
atmosférico. 

Projeto Prosa 

 

5° ano Localização e movimentação 
e continentes; localizando as 
regiões brasileiras. 

Geografia do Maranhão 

 

 

 

 

1° ao 5° ano Localização do litoral 
maranhense; conhecendo o 
mapa do estado do 
Maranhão. 
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O CONSELHO PRESIDIAL E A EDUCAÇÃO NA PROVÍNCIA DO 
MARANHÃO (1825-1834) 
 
Orientada: Andréa Pestana ALMEIDA – bolsista PIVIC/UEMA Acadêmica do Curso 
de História Licenciatura – CECEN/UEMA 
 
Orientador: Prof. Dr. Marcelo Cheche GALVES – Prof. do Departamento de História 
e Geografia - CECEN/UEMA 
 
Com a carta de 20 de Outubro de 1823, foram criados os Conselhos Presidiais, e com 
estes houve a criação da figura do presidente da província, - nomeado pelo Imperador - 
tendo o intuito de formar uma esfera de representatividade junto à província, que 
constituía uma renovação dos quadros dessa política. Analisando as atas do Conselho 
percebe-se a importância do órgão, para além de sua dinâmica política, na atuação 
consoante às suas atribuições deliberativas, como: promoção da agricultura,  comércio e 
indústria, promoção da educação da mocidade, proposição e conserto de obras, 
promoção da catequese de índios, atendimento de queixas contra funcionários públicos, 
abusos de liberdade de imprensa e atentados à segurança pessoal. Todavia, aqui nosso 
olhar recai sobre a “promoção da educação da mocidade” no Maranhão, tendo como 
recorte temporal os anos entre 1825 e 1834 (período de funcionamento do Conselho); 
entendendo a dinâmica de atuação do Conselho diante das necessidades apresentadas 
pela educação da província e sua organização do ensino nos primeiro anos do Império, 
pelo mapeamento e sistematização de dados referentes à educação da província do 
Maranhão. Educação que ganha novos rumos com a efetivação do Conselho e decisões 
como a criação de escolas de primeiras letras, realização de concursos, regulamentação 
dos salários de professores e assuntos relacionados aos alunos. Todas essas atuações 
tomam como referência as determinações da Carta de 20 de outubro de 1823, da 
Constituição de 1824 e do Decreto-Lei de 15 de Outubro de 1827, que institucionalizam 
a educação nos primeiros anos do Império. A educação nos oitocentos faz parte da 
formação de uma identidade de um Estado Imperial e, porque não dizer, ajuda a 
construir uma ideia de Brasil. Como afirmam José Gondra e Alessandra Schueler  
(2008, p.12), a invenção do Brasil e da escola constituem faces de uma mesma moeda, 
ou seja, integram o conjunto de ações articuladas no processo de formação do Estado 
Imperial. Os livros 1337,1338 e 1339 referentes ao Conselho Presidial que se encontram 
no Arquivo Publico do Maranhão estão sendo transcritos, mapeados, e sistematizados, 
elencando as pautas que tratam sobre a educação, visualizando também os limites do 
Conselho e suas articulações diante das outras instâncias de poder sobre o referente 
assunto; além de correlacionar a Carta de 20 de Outubro de 1823 e Lei de 15 de outubro 
de 1827 à organização das cadeiras das disciplinas; concursos públicos; situação das 
escolas; procedimentos dos professores..., articulando-as à dinâmica mais ampla do 
funcionamento deste órgão. Instruir o povo era uma necessidade, dificultada pela 
ausência de: “[...] homens preparados para assumirem as funções administrativas do 
próprio poder público bem como para ensinar” (PINHEIRO, 2008, p.16). À procura 
desses “homens”, o Conselho abria edital de concursos, para avaliar professores que já 
exerciam a função, e para novos professores, em busca de ampliação e qualificação dos 
quadros.  
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Tabela 1 - Quadro de professores examinados, suas respectivas cadeiras e localidades 
do dia 25 de Setembro ao dia 8 de Outubro de 1828. 

Nome dos examinados Cadeira Localidades 

Joaquim Candido Barbosa Geometria Prática   São Luís 

Gramática Nacional 

João Francisco da Cruz Aritmética São Luís 

Gramática Nacional 

Jozé Pinto Texeira Retórica São Luís 

Francisco Sotero dos Reis Filosofia Racional São Luís 

João Nissomiano de 
Barros 

Gramática Nacional São Luís 

Aritmética 

Antonio Costa Duarte Geometria Prática São Luís 

Gramática Nacional 

João Duarte Alves Geometria Prática Alcântara 

Gramática Nacional 

João Alves Dias Queiroz Geometria Prática São Luís 

Gramática Nacional 

João de Deos Soares 
Mello 

Aritmética São Bento dos Prazeres 

Gramática Nacional 

Carlos Fellipe de Barros Aritmética Alcântara 

Gramática Nacional 

Frei Antonio do Rosario 
Cardoso 

Aritmética Arari 

Geometria Prática 

Joze Caetano Furtado de 
Fragas 

Gramática Nacional São Luís 

Aritmética 

Joze Mathias de Ribamar Aritmética São Luís 

Geometria Prática 

Antonio Bernaditino 
Ferreira Coelho 

Geometria Prática São Luís 

Gramática Nacional 

Aritmética 

Joze Manoel Bernades 
Riboles 

Gramática Nacional São Luís 

Aritmética 

Joze Feliz Pereira Lemos Gramática Nacional Tutoia 
Fonte: Atas do Conselho Presidial 25/09/1828 a 8/10/1828, p.67, verso 2 a p.70 verso 1. 
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Dos candidatos examinados, apenas o Padre Antonio da Costa Duarte (considerado o 
melhor), Joaquim Candido Barboza, Antonio Bernaditino Ferreira Coelho, Jorge Feliz 
Perreira de Lemos e os já atuantes professores, Frei Antonio do Rozario Cardozo da 
Cadeira, de Arari, Manuel de Jezus Lima da N. S. Rozario do Itapecuru foram 
aprovados. Com base no mapeamento das Atas do Conselho. Também foi possível 
construir uma tabela de ordenados das cadeiras de Primeiras Letras, com base nos 
valores sugeridos na Lei de 15 de Outubro de 1827. Vários nomes não aparecem nas 
tabelas. 
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Tabela 2 - Os ordenados das cadeiras de Primeiras Letras. 
Nome do 
Professor 

Vila ou cidade Cadeira Valor do ordenado 

por ano 

Padre Antonio da 
Costa Duarte 

São Luís Primeiras letras 500$000 

Joaquim Candido 
Barboza 

Caxias Primeiras letras 400$000 

Antonio 
Bernardino Ferreira 

Coelho 

Icatú Primeiras letras 300$000 

Frei Antonio do 
Rozario Cardozo 

Arari Primeiras letras 250$000 

Manuel de Jezus 
Lima 

N.S.Rosario Primeiras letras  300$000 

Joze Feliz Pereira 
de Lemos 

Tutoia Primeira letras 250$000 

Fonte: Atas do Conselho Presidial 21/10/1828, p.70 verso 1. 
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PAGANISMO VERSUS CRISTIANISMO NO ROMANCE DE MELUSINA E 
EM A DAMA DO PÉ DE CABRA 

Orientanda – Polyana de Fátima Magalhães Muniz - Bolsista PIVIC/UEMA  

Acadêmica do Curso de História Licenciatura - CECEN/UEMA 

Orientadora- Prof. Drª Adriana Maria de Souza Zierer- CECEN/ UEMA 

 

Aspectos sociais como um todo na Idade Média estão frequentemente associados à 
Instituição-Igreja Católica, que representa grande parte dos conhecimentos populares 
sobre esse período da humanidade. No entanto, para que ocorresse a formação e 
estabelecimento dos ideais cristãos pela Europa houve diversas vezes um embate – de 
forma sincrética, entre o cristianismo e as diferentes culturas existentes, que foram 
dominadas ou dominaram países europeus. O resultado formou a cultura medieval que a 
posterioridade representa. Dentre a mitologia judaico-cristã e as diferentes outras é que 
foram formadas as lendas e narrativas que permaneceram como partes do nicho de 
fantasias e maravilhas da Idade Média. As histórias - o folclore, fontes de oralidade que 
passavam de gerações em gerações demonstram os produtos desse contato entre culturas 
que descrevem o ambiente sobrenatural e mágico que o homem medieval presenciava. 
“Estudar mitologia medieval é um caminho fundamental para se entender em 
profundidade a sociedade medieval e, portanto as origens da civilização ocidental” 
(FRANCO JR. 1996, p.20). Ponto importante para se compreender os anseios, os 
medos, e as preocupações dessa sociedade a mitologia proveniente dessas apropriações, 
modificações e possíveis permanências de culturas como a celta, germânica, árabe etc. e 
o seu convívio com os preceitos cristão (que também vão sendo formados e modificados 
durante os séculos) que irão legitimam ações, acordos, governos. Além disso, o folclore 
também podia ser utilizado como forma de resistência aos mesmos valores eclesiásticos 
que foram impostos em sociedades distintas entre si e de valores anteriormente 
diferentes. Dessa forma a luta entre os aspectos divinos e malignos dessas 
manifestações pagãs na mitologia resultante descrevem a própria forma como a 
população lidava com as regras e como via sua ancestralidade pagã – ora de forma 
benéfica, que traz bons frutos porque provem de poderes sobrenaturais, ora 
demonizados pelas mesmas razões. Esses mitos inspiraram criações literárias nos 
séculos XII e XIII que transformadas de histórias populares às narrativas produzidas por 
letrados e eruditos (por vezes religiosos) passaram a servir para legitimar poderes, 
ancestralidades e preceitos religiosos cristãos. A sociedade laica (e nobre) precisava de 
uma identidade distinta já que não dispunham de milagres, hábitos, celibato obrigatório 
e para tal foi buscar nas fontes antigas célticas, vikings etc. características mágicas, mas 
não necessariamente divinas, que os legitimassem frente ao poder, que os rendessem a 
continuação de privilégios e direitos. Frente a esse contexto estão as narrativas escritas 
da “Dama do Pé de Cabra” contida no Livro de Linhagens do Conde D. Pedro no caso 
Ibérico, e “O Romance de Melusina ou A nobre história dos Lusignan” escrita por Jean 
d’Arras em 1387 no caso francês que transmitem as referencias aqui citadas de 
apropriação dos mitos e lendas do folclore medieval para transformá-las em justificativa 
para o poder e a ascensão ou queda de uma família especifica que buscava através dos 
referenciais míticos se diferenciar. Ainda que em contextos diferentes essas duas 
narrativas bebem de uma mesma fonte céltica que é uma lenda muito propagada pela 
Europa, a da fada sobrenatural e de seu encontro e casamento com um mortal e que 
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reinterpretada diversas vezes se torna literatura (SIQUEIRA,1994). A esposa-animal 
representada pela Melusina (metade serpente/dragão, metade mulher) e a Dona do Pé de 
Cabra (mulher com pés de cabra) atua simbolicamente a troca com a natureza que 
partindo do principio de troca de bens (inclusive sexuais) homem-mulher admitia assim 
um casamento de bons frutos e abençoado diante da superioridade do ser do Outro 
Mundo. O mito da mulher-animal vai ser adaptado assim as sociedades sedentárias que 
partindo de outros princípios irão reinterpretá-lo. As duas narrativas aqui citadas não 
são os únicos exemplos dos “contos melusinianos” (NUNES, 2010) que são 
caracterizados pelo encontro e união de um ser sobrenatural com um mortal, que 
acontece pela troca do amor diante de uma condição a ser respeitada seguida pela 
transgressão e desaparecimento do ser sobrenatural. As narrativas escritas da história de 
Henno dos dentes grandes do clérico Gautier Map e de Raymond do também clérico 
Gervais de Tilbury constituem outras versões do mito celta e que tem como elementos a 
transgressão do interdito proposto pelo ser sobrenatural assim como acontece com 
Melusina e a Dama do pé de cabra. A transgressão acontece justamente pelo caráter 
sobrenatural da fada, que em algumas circunstancias se mostra metade animal (serpente, 
dragão, cabra). A questão zoomórfica assim como outros elementos das narrativas 
demonstra os aspectos da sociedade sincrética medieval, pois são justamente o caráter 
demoníaco da serpente, do dragão, da cabra dados pela sociedade cristã e as 
características simbólicas positivas que esses animais têm em mitologias distintas da 
Católica que permitem a apropriação das narrativas às diferentes intenções. Outro 
elemento que podem ser elencados sobre a clara influencia céltica dessas narrativas 
medievais é a o espaço em que acontece o pacto feito entre a fada e o mortal. 
Normalmente acontece em uma floresta, fonte ou perto de um rio, ou lago.  O culto das 
águas na sociedade céltica é de importância para entender as características em comum 
das narrativas literárias do século XII e XIII e seus elementos não cristãos que inseridos 
numa sociedade católicas foram vistos como malignos demoníacos e que junto à figura 
da fada feminina traz também a questão da mulher ser a representante nessas histórias 
do sobrenatural e por consequência do diabo. Melusina é descoberta enquanto toma 
banho, que aos sábados é o momento que mostra seu lado sobrenatural. Na cultura 
céltica as águas têm uma associação fortemente ligada à mulher (OLIVIERI, 2006) 
quando elemento animado da mitologia (a própria Melusina se transforma no momento 
do banho, com o contato com a água), que frequentemente faz alusões aos poderes 
regenerativos e purificadores e por isso o culto e os rituais sempre estarem ligados a 
natureza, e especificamente a água. Suas deusas, por exemplo, são geralmente 
associadas a rios. Citadas anteriormente os textos do Livro das Linhagens e a história de 
Melusina por fim se ligam “ao mundo e a mentalidade céltica pelo aparecimento do 
sobrenatural e pelas concepções mágicas que pressupõem” (MATTOSO, 1980). 
Representam assim uma natureza que o homem cristão não podia controlar, e que temia 
– associação também feita pelo personagem feminino diabólico que era sempre a fonte 
dos males ocorridos ao homem, ligada a figura pagã da fada que representa 
dicotomicamente o poder que a família Haros, da Biscaia (Dama do Pé de Cabra) e a 
Lusignan, da França (Melusina) detém ao vir se originar de uma união sobrenatural e as 
características ruins, diabólicas e que irão também servir de explicação para sua ruína 
por estarem justamente ligadas ancestralmente pelas raízes pagãs que a Igreja 
condenava. O próprio fato do ser sobrenatural nesses mitos desaparecer depois de certo 
tempo de união exemplifica o fracasso do mortal em manter a mulher feérica ao seu 
lado, que também é uma característica das narrativas orais célticas e que 
simbolicamente transmite a contradição que o ser sobrenatural trás ao ordenamento 
social usual e que segundo Antônio V. P. Morás dá origem às diversas formas de 
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interditos que são cercados os mitos. A questão da linhagem nesses dois exemplos 
trabalhados é muito forte quando analisadas através da apropriação feita pelos autores 
medievais a serviço de uma família especifica. O casamento de um ser do Outro Mundo 
e um homem é fator para gerar descendentes que pela própria razão de sua concepção 
serão extraordinários. No caso português, o contexto da Independência da Biscaia onde 
a família nobre castelhana Haros tinha domínio e com representantes na Casa Real 
portuguesa à afirmação de uma linhagem sobrenatural que por conta da prosperidade da 
união inicial com o sobrenatural trouxe prosperidade, terras e o mais importante uma 
geração poderosa daria vazão a legitimidade de tal Casa. Da mesma forma, o Romance 
de Melusina vem como forma de exaltação e apologia a família dos Lusignan que diante 
dos conflitos existentes na França, e as brigas pelo trono real buscavam nos ancestrais 
históricos e por conta das lendas também sobrenaturais uma justificativa para seu poder 
e sua decadência (já que a história foi escrita num cenário de desaparecimento e ruína 
da linhagem e que buscou atribuir também ao ser do Outro Mundo e sua condição 
anormal os conflitos que se resultaram no romance). Assim, analisa-se nesse trabalho a 
importância dessa oralidade que provém do sincretismo cultural da Europa e que em 
suas formas escritas irão ser direcionadas para outras finalidades – os elementos célticos 
e os substratos arcaicos desses contos que permanecem nos textos medievais estudados, 
mas que apresentam modificações quanto ao sentido e que representam o próprio 
embate que aconteceu na Idade Média dos princípios pagãos e católicos que regeram a 
sociedade e que deram embasamento para os conflitos de pensamento, de atitudes e que 
posteriormente vão maravilhar outros séculos diante dos ideais medievais e seu 
arcabouço mitológico que irá influenciar criações literárias, musicais, cinematográficas 
atualmente. 

Palavras-chave: Mito; Linhagem; Folclore; Sobrenatural; 
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PREFERÊNCIAS MUSICAIS DE ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO DE ESCOLAS 
ESTADUAIS EM SÃO LUÍS – MA 

 
 

Orientando: Whemerson Sousa da Silva – Bolsista voluntário PIVIC/UEMA 
Acadêmico do curso Licenciatura em Música 
 
Orientador: Dr. João Fortunato Soares de Quadros Junior 
Prof. Dr. do Curso de Música Licenciatura da UEMA 

 
 

Há muito tempo se discute a importância da música, seja ela no ambiente escolar ou em 
nossas vidas. Ela é considerada por muitos musicólogos e estudiosos na área como um 
instrumento de educação e socialização tão poderoso que já se fazia presente desde os 
primórdios de nossas civilizações. Fatos históricos há muito tempo relatam a maneira 
como ela foi extremamente importante no início dessas civilizações. No Egito, por 
exemplo, a música tinha um importantíssimo valor social, sendo utilizada em 
cerimônias religiosas, para curar doentes e até mesmo em guerras. Na Antiga Grécia o 
uso da música teve um papel formador na educação e instrução de suas crianças, além 
de ser bastante utilizada em rituais e danças. Estudiosos confirmam que a música pode 
proporcionar vários benefícios como: autodisciplina, paciência, sensibilidade, 
memorização, concentração, dentre outros. É por isso que atualmente se faz necessária a 
discussão da inserção desse componente na educação básica deste país. É importante 
ressaltar também que a música, além de ser uma arte, deve ser vista, compreendida e 
principalmente entendida como um campo de conhecimento. Porém, infelizmente no 
nosso país ela ainda é apenas algo que tem uma função decorativa, ou seja, de 
entretenimento. Preferência musical é definida por autores como Aurélio Buarque de 
Holanda (2013) em seu dicionário online, como o ato de preferir uma pessoas ou uma 
coisa à outra ou alguma coisa/ Manifestação de afeição ou de atenção prestada a alguém 
ou alguma coisa, em relação a outra(s) pessoa(s) ou a outras(s) coisa(s), predileção. Ela 
pode ocorrer de duas maneiras; primeiramente de forma autônoma, onde o indivíduo 
parte da eleição consciente do que quer escutar em seu cotidiano; e a segunda, de modo 
induzido de imposição do meio ou influência de outros. Nesse processo de escolha 
(predileção), existem fatores que podem influenciar direta ou indiretamente nas escolhas 
dos indivíduos, são eles: personalidade do ouvinte, a idade, sua religião, o sexo, o 
convívio social e, principalmente, os meios midiáticos como a internet, o rádio, a TV e 
outros. O presente estudo teve como objetivo investigar quais são as preferências 
musicais que apresentam estudantes do 3º ano do ensino médio em São Luís, Maranhão. 
Para isso, foi realizada uma pesquisa com 256 alunos (42% do sexo masculino e 58% 
do sexo feminino), com a faixa-etária entre 15 e 30 anos, provenientes das 10 escolas 
estaduais de São Luís que foram escolhidas de forma randômica. O instrumento de 
coletas empregado foi uma versão adaptada do Questionário sobre Preferências de 
Estilos Musicais (LORENZO; HERRERA; CREMADES, 2008). Esse projeto se 
encontra dentro da metodologia de pesquisa social de tipo empírico-analítica e de 
caráter descritivo. A metodologia empírico-analítica centra seu interesse em descobrir 
como se produz as relações entre os fatos (TRIVIÑOS, 1987), privilegiando os estudos 
práticos, utilizando para a validação da prova científica os testes dos instrumentos, grau 
de significação e sistematização das definições operacionais (MARTINS, 2000). Dessa 
maneira, esta pesquisa está direcionada para a busca da construção do conhecimento 
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teórico através da descrição, da explicação, da predição e, se possível, do controle dos 
fenômenos sociais (DEL RINCÓN et al., 1995; SOUZA, 2005). 
Os resultados serão apresentados em função da frequência e porcentagem geral sobre a 
escuta de cada um dos estilos musicais avaliados. 

 
Tabela 1. Resultados gerais obtidos em função da frequência e porcentagem de escuta de estilos 
musicais. 

Estilos 
Musicais 

Estatísticos 
Descritivos 

Não 
conheço 

Nunca 
escuto 

Escuto 
pouco 

Escuto 
às vezes 

Escuto 
frequentemente 

Escuto 
sempre 

Dados 
perdidos Total 

Arrocha 
Frequência 13 87 56 49 17 30 4 256 

Porcentagem (%) 5.1 34.0 21.9 19.1 6.6 11.7 1.6 100.0 

Axé-music 
Frequência 14 83 65 56 19 14 5 256 

Porcentagem (%) 5.5 32.4 25.4 21.9 7.4 5.5 2.0 100.0 

Brega 
Frequência 16 114 46 40 17 20 3 256 

Porcentagem (%) 6.3 44.5 18.0 15.6 6.6 7.8 1.2 100.0 

Clássica 
Frequência 29 123 53 36 7 7 1 256 

Porcentagem (%) 11.3 48.0 20.7 14.1 2.7 2.7 4 100.0 

Dance 
Frequência 11 60 52 61 34 35 2 256 

Porcentagem (%) 4.3 23.4 20.3 23.8 13.3 13.7 8 100.0 

Eletrônica 
Frequência 8 57 42 65 36 40 6 256 

Porcentagem (%) 3.1 22.3 16.4 25.4 14.1 15.6 2.3 100.0 

Forró 
Frequência 6 37 35 42 37 92 6 256 

Porcentagem (%) 2.3 14.5 13.7 16.4 14.5 35.9 2.3 100.0 

Funk 
Frequência 11 75 38 38 28 63 3 256 

Porcentagem (%) 4.3 29.3 14.8 14.8 10.9 24.6 1.2 100.0 

Gospel 
Frequência 5 29 34 53 34 99 2 256 

Porcentagem (%) 2.0 11.3 13.3 20.7 13.3 38.7 8 100.0 

Hip-hop 
Frequência 20 80 52 46 21 32 5 256 

Porcentagem (%) 7.8 31.3 20.3 18.0 8.2 12.5 2.0 100.0 
Internacion

al 
Frequência 5 34 35 61 45 72 3 256 

Porcentagem (%) 2.0 13.3 13.7 23.8 17.6 28.1 1.2 100.0 

MPB 
Frequência 20 73 40 39 32 43 9 256 

Porcentagem (%) 7.8 28.5 15.6 15.2 12.5 16.8 3.5 100.0 

Pagode 
Frequência 5 45 37 39 28 97 4 256 

Porcentagem (%) 2.0 17.6 14.5 15.2 10.9 37.9 1.6 100.0 

Pop 
Frequência 18 71 42 42 34 46 3 256 

Porcentagem (%) 7.0 27.7 16.4 16.4 13.3 18.0 1.2 100.0 

Rap 
Frequência 15 98 48 38 17 36 4 256 

Porcentagem (%) 5.9 38.3 18.8 14.8 6.6 14.1 1.6 100.0 

Reggae 
Frequência 10 84 50 38 26 46 2 256 

Porcentagem (%) 3.9 32.8 19.5 14.8 10.2 18.0 8 100.0 

Rock 
Frequência 21 91 46 24 24 48 2 256 

Porcentagem (%) 8.2 35.5 18.0 9.4 9.4 18.8 8 100.0 

Samba 
Frequência 8 68 44 49 35 50 2 256 

Porcentagem (%) 3.1 26.6 17.2 19.1 13.7 19.5 8 100.0 

Sertanejo 
Frequência 5 41 31 46 42 86 5 256 

Porcentagem (%) 2.0 16.0 12.1 18.0 16.4 33.6 20 100.0 
 
Os resultados mostraram que houve uma maior preferência dos participantes pelos 
estilos Gospel, Forró e Sertanejo, havendo menor preferência para os estilos Clássico, 
Brega e Axé Music. As análises por variáveis demonstraram que Gospel e Sertanejo por 
um lado e Brega e Clássico por outro pertencem respectivamente aos estilos preferidos e 
preteridos por homens e mulheres estudantes do 3º ano do ensino médio. Além disso, 
foi importante verificar que Internacional superou o Gospel como o estilo de maior 
frequência entre as preferências musicais dos participantes em função da variável 
religião, um fato considerado surpreendente. Assim, pensar diretrizes educacionais para 



1013 
 

o ensino da música no contexto ludovicense que valorizem as preferências musicais dos 
alunos pode potencializar os resultados a serem obtidos, promovendo uma abordagem 
de maior proximidade ao contexto cultural dos participantes, elevando assim o nível 
motivacional e de interesse com relação às aulas de música. 
 
Palavras-chave: Preferência musical, Estilos musicais, Ensino médio. 
 
REFERÊNCIAS: 
 
CREMADES, R. Conocimiento y preferencia sobre los estilos musicales en los 
estudiantes de educación secundaria obligatoria en la ciudad autónoma de Melilla. 
Universidad de Granada, España, 2008. 
 
__________ LORENZO, O.; HERRERA, L. Musical tastes of secondary school students’ 
with different cultural backgrounds: a study in the spanish north african city of Melilla. 
Musicae Scientiae, v. 14, n. 1, 2010, p. 121-144.  
 
TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa qualitativa em 
educação. São Paulo, Atlas,  
 
DEL RINCÓN, D.; ARNAL, J.; LATORRE, A.; SANS, A. Técnicas de Investigación en 
Ciencias Sociales. Madrid: Dykinson, 1995. 
 
SCHÄFER, T. Determinants of music preference. Chemnitz: Technischen Universität 
Chemnitz, 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1015 
 

 



1016 
 

 

 

 

 

 

5.1 CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1017 
 

INCIDÊNCIA FÚNGICA EM SEMENTES DE ARROZ DA VARIEDADE BRS 
PRIMAVERA 
 
Orientado: Gustavo de Andrade BEZERRA – Voluntário 
Acadêmico do Curso de Agronomia – CESI/UEMA 
 
Orientador: Paulo Henrique Aragão CATUNDA 
 
Colaboradores: Ivaneide Oliveira NASCIMENTO - Professores do Curso de 
Agronomia – CESI/UEMA; Thatyane Pereira de SOUSA – Acadêmica de mestrado em 
Agronomia/Fitopatologia UFRA; Neidelane Alencar SOBRINHO; Niedja Bezerra 
COSTA; – Acadêmicos do curso de Agronomia CESI/UEMA; Kellem Ângella Oliveira 
de SOUSA – Engenheira Agrônoma; Claudio Belmino MAIA; Antonia Alice Costa 
RODRIGUES – Professores do curso de Agronomia CCA/UEMA 

 
O arroz (Oryza sativa L.), cultivado e consumido em todos os continentes, destaca-se 
pela produção e área de cultivo, desempenhando papel econômico e social estratégico. É 
considerado o alimento básico da maioria da população. Representa 27% do consumo 
de energia e 20% do consumo de proteínas per capita necessárias ao homem 
(EMBRAPA, 2010). A produtividade desta cultura é afetada por diversos fatores, onde 
as doenças fúngicas são responsáveis por vários danos ao produto, aproximadamente 20 
e 50% na produtividade das lavouras de arroz. Muitos fungos podem estar associados às 
sementes, sendo um veículo de disseminação de patógenos para novas áreas de plantio. 
Sementes de arroz constituem importante fonte de inóculo primário, os quais podem 
introduzir em uma região novas raças fisiológicas e/ou novos isolados com diferente 
especialização patogênica. Alguns fungos apresentam elevada incidência nas sementes, 
podendo causar decréscimo na germinação das mesmas, morte e enfraquecimento das 
plântulas (BALARDIN; BORIN, 2001). O tratamento de sementes com fungicidas 
reduz o inóculo inicial de patógenos causadores de doenças como a mancha parda e as 
manchas dos grãos, controlando a infecção primária nas plântulas e aumentando o vigor 
e o estande. Porém, são poucas as opções registradas de fungicidas e elas apresentam, 
ainda, baixa atividade residual (SILVA-LOBO, 2008). O isolamento e a identificação da 
microbiota contaminante dos grãos de arroz são essenciais para o controle da qualidade 
higiênica e sanitária principalmente para os pequenos produtores que armazenam o 
arroz de uma safra para outra, não apenas como alimento para suas famílias durante esse 
período, mas também como sementes a serem usadas na safra seguinte. Essas 
informações são de extrema importância para que se avalie o risco de micotoxinas 
nesses alimentos, principalmente o arroz por ser a base de subsistência da nossa região 
(MEDEIROS, 2002). Contudo, objetivou-se identificar os fungos associados às 
sementes de arroz da variedade BRS Primavera. O trabalho foi conduzido no 
Laboratório de Fitopatologia do Centro de Estudos Superiores de Imperatriz, 
Universidade Estadual do Maranhão. A variedade de arroz utilizada foi a BRS 
Primavera, oriunda do Estado de Goiás. As sementes de soja foram desinfetadas em 
solução de Hipoclorito de Sódio (NaOCl) a 1% de cloro ativo por 3 minutos, seguida de 
3 lavagens com água destilada. Posteriormente, as mesmas foram plaqueadas em placas 
de Petri, previamente esterilizadas, contendo três camadas de papel de filtro umedecido 
com água destilada. Foram plaqueadas 400 sementes, segundo as regras de análise de 
sementes pré-estabelecidas (BRASIL, 2009), empregando-se 20 sementes por 
recipiente. As sementes foram incubadas em condições de fotoperíodo por sete dias, 
com incidência de luz branca fluorescente num intervalo de 12 horas de luz e 12 horas 
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de escuro, à temperatura de aproximadamente 26±5 0C, durante sete dias. Após esse 
período foram examinadas individualmente, sob microscópio estereoscópico e óptico e 
os resultados foram expressos em percentagem de incidência de fungos. Com as 
análises sanitárias foi possível identificar oito gêneros de fungos: Aspergillus sp., 
Rhizopus sp., Trichoderma sp., Bipolaris sp., Fusarium sp., Penicillium sp., Alternaria 
sp. e Rhizoctonia sp. (figura 01). A semente é considerada um dos meios mais eficientes 
de introdução e disseminação de agentes fitopatogênicos, principalmente a longas 
distâncias. Através dela, os patógenos podem ser introduzidos em áreas isentas de 
doença, bem como ter seu inóculo aumentado, em áreas já contaminadas, através do 
plantio consecutivo de sementes infectadas (SARTORI et al., 2004). 
 

 
 
Figura 01 – Fungos fitopatogênicos identificados em sementes de arroz variedade BRS 
Primavera. 
 
De acordo com a figura 01, a espécie fúngica de maior incidência é o Aspergillus niger 
com 27,31%. Tem sido observado que, em sementes colhidas com teores elevados de 
umidade, um retardamento do início da secagem por alguns dias é suficiente para 
reduzir sua qualidade, devido à ação desse fungo. Quando encontrado em alta 
incidência, pode reduzir o poder germinativo das sementes (GOULART, 1997). Os 
fungos Penicillium sp., Aspergillus niger e Aspergillus flavus são considerados na 
literatura como fungos de armazenamento levando as sementes a sua rápida 
deterioração quando as condições de armazenagem são inadequadas. O Aspergillus sp., 
além de ser considerado fungo de armazenamento é responsável pela podridão da 
semente no solo, quando a semeadura é feita em solos de baixa disponibilidade de água. 
Para França Neto et. al (2007) diversas espécies de Penicillium e Aspergillus podem 
infectar qualquer semente, pois esses fungos são capazes de se desenvolver sobre quase 
todo tipo de matéria orgânica, desde que as condições de temperatura e de umidade 
relativa do ar ambiente sejam favoráveis. O Rhizopus sp. (8,35%) apresentou baixa 
incidência e não está associado a doenças na cultura do arroz, Henning (2005) classifica 
esse gênero fúngico como contaminante e/ou saprófita. Dentre os fungos filamentosos 
contaminantes de alimentos, encontramos o gênero Fusarium, um importante 
fitopatógeno cujas espécies se encontram amplamente distribuídas em plantas e no solo 
sendo isolada de produtos como arroz, feijão, soja, milho, dentre outros grãos. Tal 
gênero possui diversas espécies potencialmente produtoras de micotoxinas, as quais 
estão associadas a doenças no homem e nos animais domésticos que venham a se 
alimentar desses produtos contaminados (LESLIE; SUMMERELL, 2006). De acordo 
com as análises realizadas, foram possível identificar os gêneros Aspergillus sp., 
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Rhizopus sp., Trichoderma sp., Bipolaris sp., Fusarium sp., Penicillium sp., Alternaria 
sp. e Rhizoctonia sp. Nesta análise foi possível avaliar patógenos de armazenamento e 
patógenos causadores de doenças em campo.  
 
Palavras-chave: Oryza sativa L.. Sanidade. Fungos. 
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No Brasil o pepino (Cucumis sativus L.) ocupa a segunda posição em volume de 
produção em cultivo protegido (estufas plásticas) (SILVA et al., 1995). É a segunda 
curcibitácea mais plantada no mundo, perdendo apenas para a melancia. Sendo que 80% 
da produção mundial se concentram na Ásia, e a China representa 60% deste valor. 
(SANTAELLA, 2012). E sua comercialização tem obtido crescimento na importância 
entre as hortaliças, sendo muito apreciado e consumido em todo Brasil (NOMURA & 
CARDOSO, 2000; CARDOSO, 2002).Os fungos Cladosporium cucumerinum 
eFusarium solani comprometendo a qualidade visual dos frutos, o que acarreta em uma 
perda econômica significativa para o produtor.Portanto, a identificação dos principais 
patógenos que acometem a cultura é de vital importância no aspecto sanitário, visando o 
desenvolvimento de técnicas mais eficientes e sustentáveis no controle de doenças em 
Cucurbitáceas. Neste trabalho, objetivou-se isolar e identificar morfologicamente os 
principais fitopatógenos relacionados à cultura do pepino. A diagnose visual foi 
realizada no Centro de Difusão Tecnológica (CDT), localizado no bairro Vila Nova, no 
município de Imperatriz do estado do Maranhão. Primeiramente, observou-se os 
sintomas de queima e podridão de raízes em plantas do pepino. Foram coletadas 
amostras de folhas da mesma com sintomas suspeitos e colocadas em sacos de papel 
para serem feitas análises laboratoriais. No laboratório, as folhas do pepino que foram 
coletadas passaram pelos processos de desinfecção. Antes de começar esse processo as 
folhas foram lavadas com água e sabão. Em seguida foram efetuados cortes nas regiões 
que continham lesão e nas que não continham. Posteriormente, levou-se para o processo 
de desinfecção, os cortes ficaram por 30 segundos em álcool 70% e transferidos para o 
hipoclorito de sódio a 1,5% de cloro ativo por 2 minutos, logo após, para remover o 
excesso de hipoclorito de sódio, o material foi passado em duas porções de ADE (água 
destilada e esterilizada). Posteriormente o material desinfeccionado foram plaqueados 
em meio de cultura BDA, tendo bastante cuidado de tirar as unidades de corte, 
colocando 2 cortes por placas e lavadas para o desenvolvimentos de colônias durante 4 
dias para análise. As análises foram feitas por comparação de estruturas (BARNETT; 
HUNTER, 1997). De acordo com as análises adquiridas, obteve-se os seguintes 
resultados: 
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As placas foram analisadas com êxito, pois os fungos foram de fácil visualização, onde 
foi possível identificar os seguintes fungos: Cladosporium cucumerinum, que é o agente 
causal da sarna ou queima e o fungo Fusarium solani, que é o agente causal da doença 
podridão das raízes e colo, ambos atacam a cultura do pepino. 

Palavras-chave: Fitopatógeno. Controle. Cucurbitáceas. 
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Placa 1 – foram identificados o seguinte fungo: Cladosporium cucumerinum, 
onde o mesmo é o agente causal da sarna ou queima. Ilustrada nas figuras 15. 

Figura 15: (a) Fungo em meio de cultura. (b) Visualização microscópica do 
fungo        Cladosporium cucumerinum 

 

Placa 2 → foram identificados o fungo: Fusarium solani, onde o mesmo é o 
agente causal da doença podridão das raíz e colo. Ilustrada na figura 16. 

Figura 16: (a) Fungo em meio de cultura. (b) Visualização do fungo Fusaruim 
solani. 
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A produção de coelhos apresenta algumas características particulares que propiciam a 
criação familiar de subsistência ou comercial, sem a necessidade de grandes 
investimentos financeiros iniciais. Diferente dos outros animais monogástricos, os 
coelhos têm alta exigência em fibra, que cumpre funções físicas muito importantes 
como: manter a consistência da digesta, formar as fezes duras e assegurar o trânsito 
digestivo normal. (Mello & Silva, 1988; Cheeke, 1989). Embora atenda 
fundamentalmente às necessidades de fibra dos coelhos, uma boa forrageira deve ser 
escolhida em função de outros fatores, como teor de proteína, vitaminas, minerais, 
produção de matéria seca, ausência de elementos tóxicos, palatabilidade, entre outros. 
(De Blas, 1986; Sartori et al., 1988).Uma solução encontrada por pesquisadores e 
criadores para conciliar uma oferta de alimento rico em proteína, fibras e energia a 
baixo custo, é substituir parte da ração concentrada por alimento verde. Dessa forma, 
realizou-se o presente estudo, com o objetivo de se obter dados acerca do desempenho 
de coelhas nas fases de gestação e lactação, consumindo ração concentrada de acordo 
com suas necessidades diárias, porém, com diferentes horários de oferta de suplemento 
volumoso. O experimento foi realizado no Setor de Cunicultura do Departamento de 
Zootecnia da Universidade Estadual do Maranhão. Foram utilizadas 12 matrizes da raça 
Nova Zelândia (Fig. 1), com peso médio de 2,960 kg, distribuídas em um delineamento 
inteiramente ao acaso com 03 tratamentos e 04 repetições cada, com cada matriz 
mantida em gaiola individual. Após duas semanas de adaptação dos animais ao novo 
manejo alimentar, conforme os tratamentos, todas as matrizes foram pesadas e cobertas, 
mediante a comprovação de cio das mesmas.  A ração concentrada utilizada foi do tipo 
comercial. Como suplemento volumoso utilizou-se o rami (Boehmeria nívea), 
submetido a um pré-murchamento pós-colheita, fornecido à vontade, de acordo com os 
horários estipulados para cada tratamento: Tratamento A = ração concentrada + rami 
(manhã) (Fig. 2); Tratamento B = ração concentrada + rami (tarde); Tratamento C = 
ração concentrada + rami (manhã e tarde). Confirmada a gestação, acompanhou-se 
diariamente o manejo alimentar das fêmeas gestantes e lactantes dos respectivos 
tratamentos, registrando-se os dados relativos ao peso corporal (Fig. 3) e consumo 
diário de cada matriz. Todos os láparos foram contados e pesados, obtendo-se o peso 
médio ao nascer. E uma nova pesagem foi efetuada ao desmame (Fig. 4). Os dados 
coletados foram submetidos à análise de variância, e as médias, comparadas pelo teste 
de Tukey. Os resultados referentes ao desempenho alimentar das matrizes nas fases de 
gestação e lactação são apresentados na Tabela 1. Para as variáveis consumo de ração e 
conversão alimentar não houve diferença significativa (P>0,05). 
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Independente do horário de oferta do rami, o consumo de ração nos diferentes 
tratamentos foi adequado para o suprimento nutricional das matrizes em estudo. 
Diariamente foi oferecida quantidade conhecida de ração e, para todas as repetições, 
detectaram-se sobras, sugerindo ser o manejo alimentar adotado compatível com as 
demandas dos animais. Apesar da não ocorrência de diferença estatística entre os 
tratamentos, as matrizes que receberam suplementação volumosa contínua apresentaram 
menor consumo de ração concentrada e menor variação de peso corporal, indicando o 
aspecto favorável do fornecimento de alimento volumoso por contribuir sobremaneira 
no atendimento às exigências nutricionais dos animais. Viana (1989) indica índices 
médios de 3,40 como os valores de conversão alimentar de coelhas em estágio 
reprodutivo. Na Tabela 2 são apresentados os resultados da avaliação de desempenho 
inicial de láparos nascidos de matrizes submetidas a diferentes horários de fornecimento 
de alimento volumoso. Para as variáveis em estudo, peso ao nascer, ganho de peso, peso 
ao desmame e ganho médio diário, o comportamento foi idêntico nos diferentes 
tratamentos, não havendo diferença significativa (P>0,05).  Entretanto, houve uma 
tendência dos láparos procedentes de matrizes submetidas ao Tratamento C 
apresentarem ganhos em peso superiores e maior viabilidade em relação aos láparos 
provenientes dos demais tratamentos. Essa observação sugere a ocorrência de um maior 
incremento da produção de leite das matrizes do referido tratamento, o que veio a 
contribuir para um melhor desempenho das ninhadas originadas desses animais. As 
matrizes submetidas à suplementação volumosa contínua apresentaram melhor 
desempenho, se comparadas com as dos demais tratamentos. O que refletiu em um 

TABELA 1: Consumo de ração e conversão alimentar das matrizes, de acordo com os 
tratamentos. 

Variáveis  Tratamentos 
A B C CV (%) 

Consumo diário de ração (g) 158,74 164,05 130,76 21,69 
Conversão alimentar 3,08 3,19 3,21 12,46 

P (>0,05) A: Ração concentrada + Rami fornecido no período da manhã; B: Ração 
concentrada + Rami fornecido no período da tarde; C: Ração concentrada + Rami fornecido 
pela manhã e tarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fig. 1- matriz em experimento                               Fig. 2- Dieta experimental 

                                                                        (Ração concentrada + Rami) 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 3- Pesagem das matrizes                          Fig. 4- Pesagem dos láparos ao desmame 
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desenvolvimento ponderal inicial dos láparos provenientes destas fêmeas, superior à 
prole das demais matrizes. 
 

 

Palavras chave: Rami. Desempenho. Coelhas. 
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TABELA 2 - Desempenho inicial dos láparos, de acordo com os tratamentos. 
Variáveis Tratamentos 

A B C CV (%) 
Peso ao nascer (g) 54 67 62 11,88 

Peso ao desmame (g) 461,5 440 489 19,79 
Ganho de peso (g) 407,5 372,6 427 21,84 

Ganho médio diário (g) 15,4 14,6 16,2 19,76 
Viabilidade (%) 82,5 82 86,1 - 

P (>0,05) A: Ração concentrada + Rami fornecido no período da manhã; B: Ração 
concentrada + Rami fornecido no período da tarde; C: Ração concentrada + Rami fornecido 
pela manhã e tarde. 
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INVERTEBRADOS EDÁFICOS NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 
MUNICIPAL DO INHANUM, CAXIAS, MARANHÃO, BRASIL 
 
Orientados: Eder Silva SOUSA, Luanna Layla Mendes SANTOS, Luciana Silva 
SANTOS - Acadêmicos do Curso de Ciências Biológicas - CESC/UEMA - Voluntários 
 
Orientador: Carlos Augusto Silva de AZEVEDO 

Profº Dr. do Departamento de Química e Biologia - CESC/UEMA 
 
O solo é habitat naturais de grandes variedades de organismos, tanto microscópicos 
como macroscópicos, sendo responsáveis por inúmeras funções do solo e processos 
metabólicos, e está inserida nas diversas camadas do solo (Correia & Oliveira 2000, 
Pinheiro et al 2011). A biota contribui na decomposição da matéria orgânica, na 
estruturação do solo; nos processos ecológicos (teias tróficas) e são indicadores 
ambientais; portanto sua identificação e quantificação são indispensáveis na 
compreensão das interações biológicas do sistema solo/planta (Silva et al 2006). A 
qualidade do solo está relacionada ao seu funcionamento, tendo interferência de 
indicadores químicos, físicos e os biológicos. A macro e mesofauna do solo dos 
ecossistemas naturais podem ser afetadas por vários fatores, tais como: edáficos, 
vegetais (tipo de vegetação e cobertura), topográficos e climáticos (Vaz de Melo et al 
2009). Portanto, pode-se inferir que em locais com composições de flora e solo 
estruturalmente distintos, existem diferenças na composição da comunidade de 
invertebrados viventes. Neste sentido, o presente trabalho contribuirá de forma 
significativa para o conhecimento da fauna edáfica no município de Caxias, MA. O 
objetivo foi realizar levantamento e analisar a composição da macro e mesofauna de 
invertebrados edáficos, bem como relacionar as diferenças na composição da fauna em 
dois tipos de ambientes da Área de Proteção Ambiental Municipal do Inhamum, 
município de Caxias. As coletas foram realizadas entre os dias 23 a 28 de novembro em 
dois pontos amostrais da APAM Inhamum. Foram escolhidos dois fragmentos com 
características estruturais diferenciadas; área 1 (Figura 1A) com vegetação típica do 
Cerrado, área 2 (Fig 1B) com vegetação de Mata de Galeria. Foram utilizadas 42 
armadilhas “pitfall” (Fig 1C), 21 na área 1 (Cerrado latosensu) e 21 na área 2 (Mata de 
Galeria); foram utilizados baldes de 9,5 cm de profundidade por 14 cm de diâmetro 
contendo álcool etílico a 70 %. O material foi transportado ao Laboratório de Estudos 
do CESC/UEMA, em seguida triado e identificado com uso de diferentes tipos de 
chaves. Para identificação e separação foi utilizado um critério segundo seu diâmetro ou 
comprimento, auxiliada por Aquino (2005). Usando o diâmetro como base, a 
microfauna inclui microrganismos < 0,2 mm, a mesofauna é representada por animais 
que medem 0,2 a 2,0 mm, e a macrofauna, inclui organismos visíveis a olho nu (2,0 - 20 
mm). Após a identificação os espécimes foram acondicionados em álcool a 70%, 
etiquetados e depositados na Coleção Zoológica do Maranhão - CZMA, localizada no 
CESC/UEMA. Foram coletados 2.071 espécimes de invertebrados no total, distribuídos 
em 16 grupos taxonômicos (Tabela 1). O Cerrado apresentou um maior número de 
indivíduos capturados nas armadilhas, com 1.426 espécimes e a Mata de Galeria, 645 
espécimes (Tabela 1). O grupo mais frequente foi Formicidae com 44,3%, seguido de 
Collembola e Isoptera com 24,1% e 18,9% respectivamente. Os grupos com menor 
frequência foi Chilopoda, Diplopoda e Hemiptera, com 0,1% cada. Thysanura (traças), 
Scorpionida (escorpiões) e Pseudoscorpionida (pseudo-escorpiões) mostraram-se 
apenas na área de Cerrado, e os espécimes de Diplopoda, Hemiptera e Acarina (ácaros) 
somente na Mata de Galeria. Os resultados obtidos corroboram de Vaz-de-Melo et al 
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(2009), expondo que dentre a mesofauna, Acari e Collembola geralmente dominam em 
abundância e diversidade e dentre a macrofauna, os cupins e as formigas se destacam. 
Este é o primeiro estudo realizado na APAM do Inhamum bem como no município de 
Caxias, visando analisar a composição da fauna de invertebrados edáficos, e que pelo 
elevado número de registros novos feitos neste estudo, nos permite constatar ser um 
ambiente com grande riqueza de espécies. Diante disto faz-se necessário incrementar, 
tanto o esforço como os métodos de captura, no sentido de se ampliar o conhecimento 
sobre estes habitantes do solo. 

 
 

 

Figura 1 A-C. Pontos amostrais e armadilha A. Área 1 com vegetação típica de Cerrado; B. Área 2 
com vegetação característica de Mata de Galeria; C. Armadilha pitfaill. (Foto: L. L. M. Santos).  

 
 

 
 

Tabela 1 Frequência e distribuição dos espécimes por grupo e área. 

Grupos  
Taxonômicos 

Cerrado Mata de 
Galeria Total Fr (%) 

Mesofauna     

Collembola 469 30 99 24,1% 

Hemiptera 0 3  0,1% 

Acarina (Ixodida) 56 29 85 4,1% 

Acarina 0 9 9 0,4% 

Macrofauna     

Coleoptera 30 26 56 2,7% 

Blatodea 1 8 9 0,4% 

Isoptera 375 17 392 18,9% 

Formicidae 446 472 918 44,3% 

Orthoptera 1 9 10 0,5% 

Hemiptera 3 3 6 0,3% 

Thysanura 4 0 4 0,2% 

Chilopoda 1 2 3 0,1% 

Diplopoda 0 2 2 0,1% 

Aranae 25 35 60 2,9% 

Scorpionida 11 0 11 0,5% 

Pseudoscorpionida 4 0 4 0,2% 

Total 1426 645 2071 100,0% 
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ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DO INHAMUM, CAXIAS, 
MARANHÃO 
 
Orientado: Stênio Raniery de Sousa NASCIMENTO – Voluntário 
Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas – CESC/UEMA 
 
Orientador: Carlos Augusto Silva de AZEVÊDO 
Prof. Dr. do Curso de Ciências Biológicas - CESC/UEMA 
 
Colaboradores: Gleison Robson Desiderio GOMES - Bolsista BATI/FAPEMA 
Graduado em Ciências Biológicas – CESC/UEMA 
 
A ordem Plecoptera é constituída por pouco mais de 3000 espécies descritas (NELSON, 
2006). No Brasil ocorrem apenas duas famílias Perlidae e Gripopterygidae, com cerca 
de 140 espécies (FROEHLICH, 2012). Perlidae Latreille, 1802 apresenta 51 gêneros e 
cerca de 800 espécies, ocorrendo desde a Região Neotropical (FOCHETTI; TIERNO 
DE FIGUEROA, 2008). A fauna do neotrópico inclui mais de 350 espécies, sendo 
Anacroneuria o gênero dominante e mais diverso (STARK, 2001). As ninfas dos 
plecópteros são encontradas sob pedras em rios de águas limpas, turbulentas, frias e 
altamente oxigenadas (FERNÁNDEZ; DOMÍNGUEZ, 2001), o que faz com que sejam 
considerados indicadores de boa qualidade de água (MERRITT; CUMMINS, 1996). 
Este trabalho objetiva caracterizar taxonomicamente a larva de Anacroneuria e verificar 
a sua distribuição espacial e temporal em cinco igarapés na Área de Proteção Ambiental 
Municipal do Inhamum. As coletas ocorreram na Área de Proteção Ambiental 
Municipal do Inhamum, localizada entre as coordenadas 04º 53’ 30’’ S/43º 24’ 53’’ W, 
município de Caxias/MA, em dois períodos: seco (julho - outubro/2011) e chuvoso 
(março - maio/2012), sendo duas coletas por estação e cada uma com duração de cinco 
dias consecutivos, em cinco igarapés: Inhamum e Soledade (2º ordem), Sumidouro do 
Padre, Sumidouro do Padre II e Areia Branca (1º ordem). Em cada igarapé foi 
amostrada uma seção de 50m, onde as larvas foram coletadas de jusante a montante 
com rede entomológica em D (rapiché) e por catação manual nos substratos: folha, raiz 
e tronco. Os exemplares coletados foram fixados em álcool etílico 80%, triados no 
Laboratório de Entomologia Aquática sob Estereomicroscópio e identificados ao nível 
de gênero com auxilio de chaves dicotômicas e artigos contendo revisões, descrições 
originais. Foram coletados 268 ninfas do gênero Anacroneuria nos cinco igarapés 
amostrados na APA do Inhamum, sendo que 192 ninfas foram coletadas no período 
seco (julho – outubro / 2011) e 76 no período chuvoso (março – maio / 2012). Trata-se 
do primeiro registro do gênero para o município de Caxias e Estado do Maranhão, pois 
ate o momento havia sido registrada apenas a família Perlidae (AZEVEDO; GOMES; 
LIMA, 2012). Geralmente, no período seco a abundância de Plecoptera é maior do que 
no período chuvoso, fato que pode está associado ao aumento no volume de água, que 
carreia indivíduos e desestrutura comunidades (RIBEIRO; UIEDA, 2005). 
Anacroneuria foi mais abundante no igarapé Sumidouro do Padre I tanto no período 
seco com 108 ninfas coletadas quanto no período chuvoso com 30 ninfas (Fig. 1). 
Porem, no período seco a menor representatividade de ninfas de Anacroneuria foi 
registrada no igarapé Areia Branca com apenas seis indivíduos e no período chuvoso no 
igarapé Soledade somente quatro indivíduos coletados. O igarapé Sumidouro do Padre I 
por possuir uma maior contribuição da vegetação ripária, e por suas águas serem 
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bastante correntes, favorece o estabelecimento de Anacroneuria (Perlidae), pois o grupo 
depende de teores mais altos de oxigênio (BISPO et al., 2002).  
 

 
 
Com relação aos substratos amostrados, em ambos os períodos o maior número de 
indivíduos ocorreu em folhiço retido em áreas de correnteza (Tabela 1), somando um 
total de 209 ninfas, provenientes da vegetação ripária. Segundo Allan (1995), este 
substrato nos ambientes aquáticos sustenta grande diversidade e abundância de 
invertebrados, formando microhabitats utilizados como abrigo e alimento para a fauna 
aquática. Em contrapartida, tronco apresentou a menor representatividade, com apenas 
11 ninfas de Anacroneuria, sendo que no período seco não foi registra nenhuma ninfa 
nesse substrato. Nos igarapés amostrados, os troncos encontravam-se geralmente 
submerso, estando dessa forma sujeito ao carreamento pela correnteza, alterando sua 
estabilidade e consequentemente os indivíduos associados a ele (BISPO et al., 2001). 

 

 
Figura 1. Total de ninfas de Anacroneuria coletadas por igarapé nos períodos seco (julho – outubro / 2011) e 
chuvoso (março – maio / 2012) na APA do Inhamum, Caxias, MA. Nota: Ig. A = Igarapé Inhamum; Ig. B = 
Igarapé Soledade; Ig. C = Igarapé Sumidouro do Padre I; Ig. D = Igarapé Sumidouro do padre II; Ig. E = 
Igarapé Areia Branca. 

Tabela 1. Número de ninfas, Média e Desvio Padrão (Dpav) de Anacroneuria coletadas nos substratos 
(tronco, folha, raiz) nos igarapés amostrados na APA do Inhamum, nos períodos seco (julho – outubro / 
2011) e chuvoso (março – maio / 2012). 

Igarapés 
Substrato/Período   

Tronco Folha Raiz Total 
Sc Ch Sc Ch Sc Ch   

Igarapé Inhamum 0 0 4 5 20 1 30 
Igarapé Soledade 0 0 8 4 1 0 13 

Igarapé Sumidouro do Padre 
I 0 0 98 21 10 9 138 

Igarapé Sumidouro do Padre 
II 0 10 42 4 3 3 62 

Igarapé Areia Branca 0 1 6 17 0 1 25 
Sub/Total 0 11 158 51 34 14 268 

Média 0 2,2 31,6 10,2 6,8 2,8  
Dpav 0 5,3 62,9 18,2 13,4 5,6  

Nota: Sc= período seco; Ch= período chuvoso. 
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Este estudo vem a fornecer o primeiro registro do gênero Anacroneuria para o 
município de Caxias e Estado do Maranhão. O táxon foi mais abundante no período 
seco e mostrou uma maior preferência pelo substrato folhiço em ambos os períodos 
estudados. 
 
Palavras-chave: Plecoptera. Substratos. Leste Maranhense.  
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A Familia Calliphoridae é constituida por um grupo de moscas da Ordem Diptera, 
Subordem Brachycera, Infraordem Muscomorfa, Superfamilia Oestroidea (Mello, 
2003). Seus exemplares estão agrupados em cinco Subfamilias, a saber: 
Mesembrinellinae, Chrysomyinae, Calliphorinae, Toxitarsinae e Rhiniinae, mas na 
região neotropical são encontramos as quatro primeiras, com aproximadamente 28 
Gêneros e 126 Espécies (Mcalpine, 1987; Amorim et al., 2002; Mello, 2003). Possuem 
como característica diagnostica o corpo de coloração metálica azul, verde ou arroxeada 
e, as vezes, amarelado (Oliveira - Costa, 2007). Calliphoridae é uma família diversa 
estabelecendo a maioria das regiões biogeográficas do mundo com cerca de 1.000 
espécies descritas, das quais 126 encontram-se no Neotrópico (Amorim, et al. 2002). É 
a mais importante no nível ecológico, devido a sua preferência por fezes, restos 
orgânicos e carne em decomposição (Mariluis & Mulieri, 2005). Portanto, o presente 
estudo tem como objetivo determinar a abundancia de moscas varejeiras em área de 
cerrado na Reserva Ecológica do Inhamum. A REI está localizado a oeste caxiense, na 
zona do 3º Distrito, próximo do perímetro urbano, separado deste pela BR – 316. É 
cortada pela MA-127 que liga Caxias a São João do Sóter, é composta de dois extratos 
de vegetação: mata de galeria e mata de cerrado.O Cerrado, por sua vez, vem sendo 
impiedosamente agredido por cortadores de lenha e por vândalos incendiários é, 
portanto, muito perturbado, o que tem acelerado o processo de desertificação em alguns 
pontos (SOUSA, 2006). Para coleta dos dípteros foram utilizadas armadilhas 
improvisadas, a partir de latas de 400genvoltas por fitas pretas, perfuradas na base para 
a entrada dos espécimes, e um cone de papel branco encaixado na sua borda superior. 
Um saco plástico transparentepara entrada de luz preso à parte superior da lata. As 
armadilhas foram colocadas em duplicatas com 50g de vísceras de bode e 50g carne de 
frango em decomposição e expostas por cerca de dois dias em área de cerrado. Após a 
captura, os dípteros foram sacrificados com acetato, conservados em álcool e 
posteriormente foram encaminhados para o laboratório de biologia do CESC/UEMA. 
Os espécimes foram separados, identificados com auxílio de estereomicroscopio, 
montados e etiquetados. Foram coletados 869 espécimes de califorídeos, sendo 661 com 
iscas de frango e 208 com viceras de bode, divididos em quatro gêneros: Chrysomya, 
Cochliomyia, Chloroprocta e Lucilia (tab.1). Chrysomia foi o gênero mais abundante, 
sendo que nas iscas de frango obtivesse o maior índice, representados por 66,7% dos 
espécimes coletados (fig. 1). O gênero Chrysomya foi introduzido na America do Sul 
por meio de embarcações. No Brasil a primeira observação dessas moscas ocorreu em 
1975, desde então, espalharam-se para todo território nacional causando impacto na 
população de endêmicos, espécies desse gênero possui hábito alimentar generalista e 
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respondem melhor a mudanças ambientais (Imbiriba, 1977; Prado & Guimarães, 
1982).Cada gênero mostrou-se ter preferência por determinadas iscas, os gêneros: 
Chrysomya e Cochliomyia mostraram preferência pelas iscas de frango, devido ter sido 
observado em maior frequência. Já os gêneros: Chloroprocta e Lucilia obtiveram maior 
frequência nas iscas de vísceras de bode. De maneira geral, as iscas de frango atraíram 
um maior índice de califorídeos (fig. 2). Com o resultado dos dados obtidos, pode-se 
inferir que a área de cerrado do REI, devido a forte degradação facilita a invasão de 
espécies exóticas do gênero Chrysomya devido sua facilidade de adaptação a diferentes 
ambientes. 

Tabela 1– Abundancia de Califorídeos em mata de cerrado coletados na Reserva 
Ecológica do Inhamum, no período de 28 a 29 de dezembro de 2012. 

Genero Iscas  
Total 

Viceras de bode Carne de frango  

 
  

 
 Chrysomya  

149 431 
 

580 
Cochliomyia  

35 223 
 

258 
Chloroprocta 

21 6 
 

27 
Lucilia 

3 1 
 

4 
 

  
 

 TOTAL  208 661  869 

 
  

 
 

 
 
 

 
Figura 1- Frequência geral de califorídeos coletados em mata de cerrado na 
Reserva Ecológica do Inhamum no período de 28 a 29 de dezembro de 2012. 

66,7% 

29,6% 

3,1% 
0,4% 
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Palavras-chaves: Califorídeos. Mata de cerrado. Reserva Ecológica do Inhamum. 
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HOSPEDEIRAS DE LORANTHACEAE NO CERRADO DA ÁREA DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL DO INHAMUM, CAXIAS, 
MARANHÃO 
 
Orientada: Maria Ediane CONRRADO - Voluntaria  
Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas – CESC/UEMA 
 
Orientador: Gonçalo Mendes CONCEIÇÃO Prof. do Departamento de Química e 
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Colaboradores: Ediane Soares Martins- Graduada do curso de Ciências Biológicas 
Licenciatura do – CESC/UEMA, Prof. Me. Carlos Henrique Reif de Paula. USU, RJ 
 
O Bioma cerrado, é uma das maiores concentrações de Cerrado no Nordeste do Brasil 
encontra-se nos estados do Piauí e Maranhão, ocupando as porções sudoeste e centro-
norte (Piauí) e centro-sul e nordeste (Maranhão), cobrindo uma área estimada de 
21.656.866 hectares, correspondente a 10% da área total da região Nordeste, ou cerca de 
10,8% da área total de cerrado sensu lato brasileiro (Castro et al. 2007). A família 
Loranthaceae compreende cerca de 70% dos gêneros e 950 espécies que ocorrem 
predominantes nas regiões tropicais. Sendo também popularmente conhecidas como 
“erva-de-passarinho” devido essas parasitas terem total dependência das hospedeiras 
(Arruda & Carvalho 2004). No presente estudo objetivou-se Conhecer a diversidade de 
hospedeiras da família Loranthaceae (erva-de-passarinho) no Cerrado da Área de 
Proteção Ambiental Municipal do Inhamum, Caxias, Maranhão. A Área de Proteção 
Ambiental Municipal do Inhamum (fig.1) pertencente ao município de Caxias está 
localizada entre as coordenadas 04°53’30”S/43°24’53”W, à margem esquerda da BR-
316, sendo cortada verticalmente pela MA-127. As excursões de coletas foram 
realizadas entre os meses de  Janeiro à julho de 2012. As coletas foram feitas nas 
margens direita, esquerda da MA-127, trilha do povoado Coités, trilha do riacho 
soledade, área branca e sumidor do padre com frequência quinzenal. Os indivíduos 
foram fotografados e depois coletados em 5 duplicatas com auxílio de tesoura de poda 
ou podão. Após a coleta os espécimes foram levados ao Laboratório de Biologia 
Vegetal (LABIVE) do CESC/UEMA e em sequida prensadas em prensas de madeira 
utilizando papelão e jornal. Em seguida foram preparadas as exicatas e enviadas ao 
especialista em taxonomia em Loranthaceae (Prof. Me. Carlos Henrique Reif de 
Paula.USU, RJ para identificação a nivel especifico. Depois de identificado os 
espécimes foi devidamente organizado e depositado no herbário Prof°. Aluízio 
Bittencourt.Nas coletas realizadas na APA do Inhamum de Caxias/Ma foram 
encontradas 27 especies parasitadas por Loranthaceae (tabela.1). Os gêneros 
Oryctanthus Kunth, Psittacanthus Eichl.,e Phoradendron Mart. com suas respectivas 
espécies: Oryctanthus alveolatus Psittacanthus dichrous e Phoradendron 
strongylocladus (Tabela 2).Neste trabalho foram registrados os primeiros dados da 
família Loranthaceae para a área de estudo, sendo portanto, os primeiros registros das 
espécies para a APA. A espécie Psittacanthus dichrous Eichl mostra-se a mais 
predominante em índice de parasitismo na hospedeira Anacardium occidentale L. Em 
relação às outras que tiveram um parasitismo bem menor. Os dados obtidos neste 
trabalho não totalizam o número de espécies existente para APA do Inhamum, mas são 
de suma importância para se conhecer a flora local aumentando os dados da família para 
o Estado. 
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Figura 1- Mapa da APA do Inhamum, Caxias/MA. 

 
 
 

 

 

 

        

Tabela 1-Listagem dos hospedeiros encontrados, número de árvores infestadas, e de 
hemiparasitas e abundancia relativa de (Loranthaceae), em uma área de cerrado na 
APA. Inhamum, Caxias/Ma. 

 

Hospedeiros  Nº de 
Árvores  

       Nº de 
Hemiparasitas  

 Abundância Relativa 
do Hemiparasita (%)  

Anacardium occidentale L.    12         12    48%  

Guazuma ulmifolia Lam.     1  1   4%  

Parkia pendula Willd.     7  3   12% 

Psidium eugeniaefolia 
Kiaersk 

    6  7   28%  

Lafoensia pacari Saint- H.     1  2    8%  

Total     27         25           100  
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Tabela 2 - Lista das espécies hospedeiras e hemiparasitas encontrados na APA do 
Inhamum, Caxias/MA. 

 

Árvores Hospedeiras Nº de   
Parasitas  

    Hemiparasita  

Anacardium occidentale L. 12     Psittacanthus dichrous Eichl 

Guazuma ulmifolia Lam.  1 Oryctanthus alveolatus Kunth 

Parkia pendula Willd.  3 Phoradendron strongylocladus Mart. 

Psidium eugeniaefolia Kiaersk  7 Phoradendron strongylocladus Mart. 

Lafoensia pacari Saint- H.  2 Oryctanthus alveolatus Kunth 

Total       25   
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A MELHORIA DO MEIO AMBIENTE: A INICIATIVA DE ARBORIZAÇÃO 
DO CAMPUS DA UEMA DE ITAPECURU-MIRIM/MA 
 
Orientanda: Tamires Melo CRUZ - Voluntária 
Acadêmica do Curso de Ciências com Habilitação em Biologia - Darcy 
Ribeiro/Itapecuru-Mirim/Uema 
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A Prática de Arborizar é uma necessidade em que se devia estar presente, em todas as 
instâncias da sociedade, em especial no ambiente escolar. Essa prioridade não se vincula 
apenas à ideia de conservar, mas, sobretudo no ato de modificar e preservar. Assim, 
para as gerações atual e futuras, é uma questão de escolha que diz respeito à forma e o 
meio e o modo da continuidade da espécie humana. O que efetivamente se faz, limitará 
a condição de existência das espécies que habitam neste planeta. Dessa forma, não basta 
planejar e ter vontade de mudar é preciso agir com urgência e de forma eficiente, 
conhecendo os recursos disponíveis, redimensionando ações para que o cuidado com a 
vida e o meio ambiente, não sejam tão somente um ato de consciência, mas 
principalmente de respeito e cidadania. Nesse sentido, sensibilizar o aluno para a 
importância da cultura, da educação e cidadania ética, representa um instrumento 
essencial para superar os atuais impasses e problemas da sociedade. Especialmente, 
quando se considera a faixa etária desse aluno que está vivendo a adolescência, e tem 
como perspectiva muito tempo de vida. A relação entre o meio ambiente e a educação, 
assume um papel cada vez mais desafiador, demandando a emergência de novos saberes 
para apreender processos sociais que se tornam cada vez mais complexos, e os riscos 
ambientais que se intensificam. Assim, deve ser acima de tudo um ato político voltado 
para a transformação social. O seu enfoque deve buscar uma perspectiva de ação 
holística que relaciona o homem, a natureza e o universo, partindo do princípio de que 
os recursos naturais se esgotam e que o principal responsável é a sociedade. Esta 
formação integral sinaliza para uma nova forma de perceber a relação com a natureza, 
baseada em princípios éticos, que pressupõe valores morais e uma forma diferente de 
ver o mundo. A educação para a cidadania representa a possibilidade de motivar e 
sensibilizar as pessoas para que transformem as diferentes formas de participação, em 
potenciais caminhos de dinamização da sociedade e de concretização de uma proposta 
de sociabilidade, baseada no respeito e valorização de todo ser vivo. Desta maneira, 
deve ser vista como um processo de permanente aprendizagem que valoriza as diversas 
formas de conhecimento e formação dos cidadãos com consciência ecológica, o que 
nem sempre acontece devido à formação individual. Durante as ultimas décadas, a crise 
ambiental foi se anunciando de maneira crescente. Assim, é interessante observar que a 
globalização dos problemas socioambientais é resultante do uso crescente dos recursos 
naturais, nos processos de produção e de um sistema econômico, marcado pelo 
consumismo exacerbado e pelo esbanjamento (DIEGUES, 2008, p. 134). Assim, em 
termos simples, a poluição ambiental, pode ser definida como toda ação ou omissão do 
homem que pela descarga de materiais ou energia atuando sobre as águas, o solo, e o ar, 



1042 
 

cause um desequilíbrio nocivo, sobre o meio ambiente, ocasionando a degradação da 
qualidade ambiental, e os prejuízos à saúde, segurança e a qualidade de vida dos seres 
vivos, (VALLE, 2002, p. 27). Nesse sentido, as questões ambientais nunca estiveram 
tão presentes nas discussões dos cientistas, e dos cidadãos que se preocupam com o 
futuro do planeta, as projeções sobre esse futuro não são promissoras. Diante desses 
problemas, faz-se necessário uma nova abordagem em relação ao meio ambiente. É 
preciso que o aluno seja provocado, instigado e sensibilizado a ser um agente 
transformador desta sociedade extremamente capitalista, que usurpa os recursos naturais 
indiscriminadamente, não levando em conta os prejuízos para as futuras gerações. Ao 
discutir as questões ambientais, muitos autores criticam atividades consideradas apenas 
de conservação e proteção do ambiente. Chiavenato (1989, p. 27), observa que o 
desequilíbrio ecológico é o reflexo do atual estado social do mundo. Um mundo 
harmônico refletiria um equilíbrio entre a justiça e a igualdade. A desarmonia vive do 
desequilíbrio, injustiça, competição, que geram o desajuste na corrida ao lucro. Não é 
por acaso que o homem ao desarmonizar a natureza, reproduz com esse crime a própria 
injustiça a que submete milhões de semelhantes. Discutir sobre a situação ambiental 
com os adolescentes é um ato de politização e reflexão. Neste espeque, a temática 
escolhida, qual seja, a iniciativa de arborizar o Campus da UEMA por parte dos alunos 
do Projeto Darcy Ribeiro, é apenas um pretexto para ampliar as incursões em busca da 
efetiva sensibilização dos alunos e da sociedade a repensar suas atitudes relacionadas ao 
ambiente, suas responsabilidades enquanto cidadãos críticos que lutam e buscam junto 
ao poder público, os direitos fundamentais garantidos na constituição de 1988 de nosso 
país. Nesta base contextual e que foram realizadas as primeiras iniciativas em modificar 
o meio ambiente, de modo, a favorecer a boas práticas ambientais. O estudo e a 
iniciativa tiveram como base os seguintes problemas encontrados no Campus da UEMA 
de Itapecuru-Mirim/MA: a qualidade do ensino e aprendizado dos estudantes estavam 
comprometidos, haja vista, o clima dentro do Campus apresentar temperaturas 
extremamente altas, pois as salas e corredores não apresentavam ventilação adequada ou 
circulação do vento. Isso tornava os ambientes do Campus um local de grande 
dificuldade para o aprendizado. Nesse sentido, houve a necessidade e ideia, por parte 
dos alunos, como eles poderiam modificar essa realidade local. Foram elaborados 
alguns projetos e que culminaram na iniciativa de arborizar o Campus da UEMA de 
Itapecuru-Mirim/MA. Tal empenho ajudou a difundir a iniciativa da preservação 
ambiental e em como o homem pode modificar o meio na qual está inserido. De fato, o 
projeto “pulou” os muros do Campus, sendo apreciado tanto pela população, quanto 
para os Órgãos Públicos. Tal iniciativa trouxe a reflexão de que é preciso educar no 
sentido mais amplo, a fim de que tenhamos pessoas que pensem, reflitam e questionem 
as melhorias para a sociedade como um todo. Deste modo, o projeto aqui exposto é uma 
escolha objetiva na defesa da vida como um todo, por isso sua justificativa se consolida 
pela busca de uma prática educacional que valorize as questões ambientais e sociais, 
tendo como referência a éticas e boas práticas ambientais. Desenvolver uma série de 
atividades que culminem com uma educação ambiental capaz de ampliar a 
sensibilização dos participantes levando-os à condição de entender que todos os homens 
e mulheres têm direitos e deveres sobre o seu destino e o destino do planeta Terra. 
Nesse sentido, esta pesquisa se debruça ainda acerca da necessidade das árvores 
urbanas, destacando o aspecto simbólico e o estabelecimento de relações de afetividade 
da população com esses elementos. A intenção é investigar os valores relacionados à 
arborização nas cidades, e sua participação na constituição de paisagens afetivas. O 
importante aqui é entender que o plantio de árvores nas cidades tem aumentado e, 
consequentemente, tem contribuído com o crescimento e manutenção das florestas, dos 
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parques e dos bosques urbanos e isso certamente poderia contribuir para uma melhora 
da qualidade de vida da população de Itapecuru-Mirim/MA. (OLIVEIRA, 2013). 
Assim, pretende-se indicar a convergência de valores ambientais e sociais, a partir do 
reconhecimento desses elementos e dos espaços que eles configuram, ou ajudam a 
configurar, como lugares de identificação com a paisagem, de estabelecimento de 
relações sociais e de afetividade. Espera-se que esses estudos possam contribuir para a 
reflexão e para o desenvolvimento de projetos urbanos pautados em questões ambientais 
e sociais, que contemplem e valorizem os espaços afetivos da cidade, visando à 
preservação e ao incentivo para a arborização urbana. Concluindo, pensar em árvores 
nas cidades é fornecer espaços atraentes e agradáveis para os cidadãos, garantir 
ecossistemas naturais, buscar melhores condições de qualidade do ar, gerar referências 
simbólicas, trazer poesia e dinâmica para a paisagem, permitir melhores temperaturas e 
compor a infraestrutura verde, auxiliando na drenagem urbana, e na provisão das 
condições de vida da fauna. O planejamento da arborização urbana deve passar por uma 
postura sensível na observação dos valores que esses elementos representam para a 
população em seus diversos aspectos. Dessa forma, a presença das árvores pode ser 
potencializada, tendo as relações destas com os habitantes e seus significados 
considerados nos projetos, contribuindo para a preservação das mesmas. Nossa proposta 
neste ensaio foi, partindo de uma pesquisa desenvolvida sobre a iniciativa de arborizar o 
Campus da UEMA de Itapecuru-Mirim/MA, bem como, propor uma reflexão sobre a 
contribuição desses valores para a constituição de paisagens afetivas e ressaltar que 
essas questões consideradas em projetos urbanos e paisagísticos podem potencializar a 
preservação da arborização das cidades, congregando aspectos ambientais e sociais 
além de melhorar a qualidade de vida local. 
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Atualmente a sociedade enfrenta grandes problemas socioeconômicos que vêm 
catalisando as tensões e tornando critica a relação antrópica com o meio ambiente, 
pressionando os recursos naturais, em busca do desenvolvimento sustentável. A 
acelerada degradação ambiental do planeta tem provocado danos irreparáveis aos 
ecossistemas, ocasionando a extinção de várias espécies da biodiversidade, o 
esgotamento dos recursos naturais à poluição global e desintegração social dos seres 
humanos. De acordo com Sousa (200), a educação ambiental, por ser interdisciplinar, e 
lidar com a realidade, adota um aprendizado de abordagem que considera todos os 
aspectos que compõem a questão ambiental. Sendo assim, a escola pode e deve ser o 
agente otimizador de novos processos educativos que conduzam as pessoas por 
caminhos em que se vislumbre a possibilidade de mudança, e de melhoria do seu 
ambiente total e da qualidade da sua experiência.  Segundo Canto (1990), a sociedade 
como um todo, é responsável pela preservação do meio ambiente, é preciso agir da 
melhor maneira possível para não modificá-lo de forma negativa, pois isso terá 
consequências para a qualidade de vida das gerações atual e futura. Corroborando 
Branco (2000) vem justificar, que as práticas educativas em torno do desenvolvimento 
de valores ambientais sejam efetivas, é imprescindível que as atividades sejam em favor 
de uma educação contínua ao longo de toda vida, em que enfoque todos os ramos de 
conhecimentos, de forma dinâmica contextualizada. Nesse sentido Dias (1977) chama a 
atenção para o fato de que os riscos poderão ser minimizados favorecendo os mesmo 
interesses de proteger o meio ambiente. Nesse sentido a pesquisa gerou por conta de um 
trabalho de conscientização no primeiro semestre de 2013, com alunos de uma turma de 
quarto ano do ensino fundamental da escola pública Unidade Integrada Raimunda 
Gomes Rodrigues no município de Itapecuru, localizada próxima à fonte Miquilina 
conforme figura 1, fonte esta que faz parte de um ponto turístico da referida cidade, que 
hoje se encontra abandonada. Com isso, surgiu a necessidade de desenvolver um 
trabalho de pesquisa de campo fundamentada em pesquisa bibliográfica, tendo como 
objetivo o grau de interesse que esta fonte volte a ser um local próprio para o consumo 
de água potável para os moradores daquela região. A metodologia da pesquisa deu-se 
para cerca de cento e vinte moradores, distribuídos próximos à fonte Miquilina, a 
amostra foi de cem moradores escolhidos de forma aleatória, o instrumento foi um 
questionário contendo quatro perguntas fechadas.  Objetivou-se analisar o grau de 
interesse de reativar a fonte para o consumo, os resultados demonstrados no Gráfico 1, 
70% dos moradores gostariam que a fonte fosse reativada, convém ressalta que no 
Gráfico 2, 85% da população não tem a preocupação em fazer com que essa reativação 
aconteça, isso levar a dedução de que a falta de interesse é constante,  enquanto no 
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Gráfico 3, apenas 55% das famílias ainda utilizam  água da fonte no período da falta de 
água potável , já no Gráfico 4 isso fica mais do que provado  que a fonte estar à mercê 
do abandono  do poder público, pois 93% mostra a falta de interesse dos mesmos em 
relação a fonte. Com base nos resultados obtidos, foi possível evidenciar a falta de 
educação em relação ao ambiente, e para atingir os objetivos propostos, seria necessária 
ação contínua entre os moradores próximos a esta fonte como também falta de interesse 
e de iniciativa do poder público para em conservar um patrimônio histórico sócio 
cultural do município. 
 

 

 
Figura 2 - Fonte Miquelina 

 
Gráfico 1- Reativação da fonte                   Gráfico 2- Preocupação da população 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa (20013)          Fonte: Dados da pesquisa (20013) 
 

Gráfico 3- Utilização da água da Fonte               Gráfico 4- Interesse do Poder Público 
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De acordo com os resultados alcançados e nas condições em que o trabalho foi 
realizado, conclui-se que a pesquisa conduzida no local teve resultados positivos, nota-
se a falta de interesse e de iniciativa dos moradores e do poder público, para conservar 
um patrimônio histórico sócio cultural do município. 
 
Palavras - chave: Biologia. Ciência. Preservação. 
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RIO ITAPECURU: uma questão de recuperação e conservação 
 

Orientanda: Marcela Cristine Martins DE SOUZA – Acadêmica do Curso de Ciências 
para Habilitação em Biologia - Darcy Ribeiro/UEMA - Voluntária 
 
Orientador: Lourdes Maria Barros DA SILVA – Profa. da Disciplina Prática na 
Dimensão Educacional - Programa Darcy Ribeiro/UEMA 
 
Colaboradores: Daila Michelly Sousa da SILVA; Susy Carla Moraes DOS SANTOS; 
Suyana Carla SILVA; Lourdiene SOUSA; Imara Ellen MELO - Acadêmica do Curso 
de Ciências para Habilitação Em Biologia- Darcy Ribeiro /UEMA 
 
A questão ambiental vem sendo considerada cada vez mais complexa e importante para 
a sociedade, pois o futuro da humanidade depende da relação estabelecida entre a 
natureza e o uso pelo homem dos recursos naturais indisponíveis. A perspectiva 
ambiental consiste num modo de ver o mundo em que se evidenciam as inter-relações e 
a interdependência dos diversos elementos na constituição e manutenção da vida. 
Segundo Guerra e Cunha (2003), confirma a ideia de que os problemas ambientais 
atingem muito mais os espaços físicos de ocupação de classes sociais menos 
favorecidas do que os das classes sociais mais elevadas. Dessa forma o meio ambiente é 
o espaço onde o homem está inserido. No entanto, essa consciência já chegou à escola, e 
muitas iniciativas têm sido desenvolvidas em torno desta questão por educadores de 
todo o país. Segundo as discussões expostas nos encontros da Agenda 21 (2013), os 
modelos do confronto são inevitáveis entre o modelo de desenvolvimento econômico 
vigente, que realiza o aumento de riqueza em detrimento da conservação dos recursos 
naturais. Problemas como esses vem confirmar a hipótese, que já se levantava, da 
possibilidade de sérios riscos em se manter um alto ritmo de ocupação, com invasão e 
distribuição da natureza sem conhecimento das implicações para a vida do planeta 
(PCN), Meio Ambiente (1990). Nesta pesquisa pretende-se analisar as condições de 
degradação ambientais às margens do Rio Itapecuru. Para tanto o trabalho foi dividido 
em dois momentos: realizou-se no primeiro semestre de 2013 um trabalho de 
conscientização entre cento e vinte famílias que habitam nas margens deste rio, nessa 
oportunidade tomou-se a iniciativa de realizar um trabalho de pesquisa de campo onde o 
mesmo fundamenta-se em pesquisas bibliográfica. Dando continuidade ao trabalho de 
conscientização e conservação da Beira do Rio, houve aplicação de questionários, 
utilizando uma amostra quantitativa para cem moradores que responderam os 
questionários de forma voluntária as cinco perguntas com questionamento fechadas. A 
pesquisa apontou que há uma grande necessidade de preservação ambiental à margem 
do Rio Itapecuru-Mirim, pois o mesmo apresenta grandes degradações e, além disso, 
como se trata de uma área de ocupação desordenada sofre com total degradação 
humana. O objetivo principal dessa pesquisa é despertar nos moradores a importância 
da solidariedade humana, através de ação educativa na busca da preservação do Rio 
Itapecuru, que oferece a comunidade ribeirinha o meio de sobrevivência. A pesquisa foi 
feita Com aplicação dos questionários que será apresentado a seguir aceitação de tê-lo 
um Rio Itapecuru propicio para seu bem está. Os questionários foram respondidos por 
um quantitativos de cem moradores Assim observa-se no Gráfico-1 que se refere a 
coleta de lixo nas casas dos moradores, (51%) respondidos pelos moradores  que são 
beneficiados com a coleta de lixo nas portas de sua casa, sendo assim  não justifica a 
grande quantidade de lixo nas margens do Rio Itapecuru, No Gráfico – 2 se refere a 
contribuição para a preservação ( 81%) dos moradores contribui para a preservação da 
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Beira Rio, Já o Gráfico 3- se refere se a Secretário do Meio Ambiente contribui para a 
preservação(57%) responderam que não existe essa preocupação da Secretária.. Quando 
se detalha essa questão, verifica-lhe o grande agravante que retrata a realidade desse rio. 
Já o Gráfico 4 – se refere ao rio como fonte de vida para os moradores, onde (60%) 
deles responderam que são sabedores do que o rio oferece para os moradores. Já o 
ultimo Gráfico 5 - trata-se se as escolas oferecem projetos relacionados ao tema 
relacionado ao rio, (54%) responderam que sim. Com base no estudo realizado, conclui-
se que a população exerce papel marcante na poluição das águas do Rio de Itapecuru, 
que a maioria da população é sabedores do prejuízo no processo de degradação do rio, 
que o mais importante nessa via seria a intervenção das políticas públicas relacionadas 
ao meio ambiente, e a conscientização da população ribeirinha através de programas de 
educação ambiental mais intensamente com escolas e população. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-Chave: Educação. Rio Itapecuru. Aprendizado. 
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LEVANTAMENTO DA INCIDÊNCIA DE CANDIDÍASE (Candida spp.) 
VULVOVAGINAL EM DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS, NO MUNICÍPIO DE 
IMPERATRIZ-MA 
 
Orientanda: Nayraline Silva Moreira e Tamires Rakel Mota Silva - Trabalho 
Voluntário - Acadêmica do Curso de Ciências Biológicas-CESI/UEMA  
 
Orientadora: Ane Caroline N. Carvalho 
 
Colaboradores: Centro Oncológico Brasileiro (COBRA). Rubson Nogueira Fernandes 
(Bioquímico responsável pela parte Citológica do COBRA), Kenya Santos Guimarães 
(Coordenadora geral do COBRA) 
 
Os fungos têm grande relevância para o equilíbrio da natureza, em virtude que, grande 
parte juntamente com as bactérias se unem na decomposição de matéria orgânica. Além 
da grande importância econômica, eles também contribuem na produção de alimentos, 
bebidas e medicamentos. O fungo do gênero Cândida é um muito conhecido por suas 
infecções, é uma causador de micoses oportunistas. O aparecimento do fungo está 
diretamente ligada ao sistema imunológico do paciente como portadores de HIV. As 
leveduras do gênero Cândida têm grande importância, pela alta frequência com que 
infectam e colonizam o hospedeiro humano. Espécies de Cândida são encontradas no 
tubo gastrointestinal em 80% da população adulta saudável. Entre as mulheres, cerca de 
20 a 30% apresentam colonização por Cândida vaginal, e em hospitais, o gênero 
Cândida responde por cerca de 80% das infecções fúngicas documentadas, 
representando um grande desafio aos clínicos de diferentes especialidades devido às 
dificuldades diagnósticas e terapêuticas das infecções causadas por tais agentes. 
(BARBEDO et. al., 2010).Cerca 100 espécies de fungos são causadores de infecções 
nos seres humanos, entre elas podemos destacar a candidíase (Candidaspp.). A mesma 
pode infectar a mucosa oral sendo assim chamada de estomatite cremosa ou sapinho, 
outro tipo de infecção provocada por esse fungo é a sistêmica, e a vulvovaginal (CVV), 
que é a infecção na região íntima feminina, a qual será trabalhada posteriormente.A 
vulvovaginite (CVV) está entre os principais problemas ginecológicos que afetam 
mulheres em idade reprodutiva. Trata-se da mais frequente micose humana e afeta, cedo 
ou tarde, cerca de 75 % das mulheres adultas, independentemente de níveis 
socioeconômicos. Ocorre muito na primeira infância, torna-se rara até a puberdade e 
também na pós-menopausa (FERRAZZA et. al.; 2005). A pesquisa tem como objetivo o 
levantamento de dados, sobre a incidência de mulheres infectadas pelo fungo Cândida 
spp. Vulvovaginal (CVV), no mesmo não será especificada espécie. Os dados obtidos 
para o presente trabalho foram baseados nos laudos laboratoriais, cedidos pelo Centro 
Oncológico Brasileiro (COBRA), o qual identifica se a paciente está ou não infectada 
pelo fungo (apresenta sintomas), Para o presente trabalho estão sendo feitos 
levantamentos de dados a partir de laudos já confirmados com presença ou não do fungo 
Cândida, em mulher com diferentes faixas-etárias, os quais foram cedidos pelo Centro 
Oncológico Brasileiro. Os laudos até agora observados referem-se aos meses de Janeiro 
à Setembro, dos quais foram analisados 100 laudos aleatoriamente de cada mês. Com 
estes levantamentos foram obtidos os seguintes resultados: observa-se que dos 100 
laudos analisados de cada mês a incidência de mulher que apresentam resultado positivo 
foi menor em relação as que apresentam resultados negativos, vê-se também que as 
faixas-etárias 26-30 e 31-35, foram as que apresentaram maior número e faixas-etárias 
71-75 e 76-80 as que apresentaram menor incidência, afirmando-se assim que esse 
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fungo afeta com maior frequência mulheres que estejam em sua idade fértil, em virtude 
as grandes variações no organismo. Com relação aos laudos negativos é notório que as 
faixas-etárias 15-20 à 46-50 apresentaram maior número de resultados e a 76-80 
apresentou menor frequência.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Resultados positivos para CVV, referentes aos meses de janeiro à setembr  
do ano de 2013. 

janeiro ferverei
ro março abril maio junho julho agosto setembr

o
76-80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71-75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66-70 0 0 0 0 0 0 0 0 1
61-65 0 0 0 1 0 0 0 0 0
56-60 1 0 0 0 0 0 0 0 0
51-55 0 0 0 1 0 1 0 0 0
46-50 0 0 3 2 1 1 2 0 0
41-45 0 1 0 2 1 3 0 1 0
36-40 1 1 0 1 1 1 0 1 1
31-35 3 1 3 2 0 0 4 0 4
26-30 4 6 4 0 1 1 2 1 3
21-25 0 3 2 0 1 0 0 2 0
15-20 2 2 2 0 1 0 2 2 0
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Tabela 2. Resultados negativos para CVV, referente aos meses de janeiro à setembro do 
ano de 2013. 

 
 

janeiro fervereir
o março abril maio junho julho agosto setembr

o

76-80 1 2 0 0 0 1 0 2 0

71-75 1 0 2 1 1 1 2 0 0

66-70 1 1 1 2 2 3 0 0 4

61-65 3 3 2 3 3 4 2 1 4

56-60 3 3 5 4 4 12 4 9 6

51-55 6 9 4 10 5 6 8 9 8

46-50 14 5 5 3 21 7 5 3 13

41-45 8 4 10 17 7 13 5 11 10

36-40 11 9 11 9 12 13 11 12 12
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21-25 12 9 15 7 4 6 14 13 13

15-20 4 20 10 6 2 5 12 13 10
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O CONTROLE E PREVENÇÃO DE GLAUCOMA NA CIDADE DE 
IMPERATRIZ – MA 
 
Orientandas: Jéssica Raiane Pereira Lima e Maria Jardeane Nogueira dos Santos 
Acadêmicas do curso de ciências Biológicas CESI-UEMA - Voluntárias 
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Professora do Departamento de Química e Biologia 
 
Colaboradores: Geovania M.S. Braga – Professora do Departamento de Química e 
Biologia / Clínica de Olhos Dr. Afrânio Moraes / Pedro Ferreira Gomes 
 
O glaucoma é um grave problema de saúde ocular. Apresenta incidência e prevalência 
altas em todo o mundo. Existe cerca de 900.000 portadores da doença no Brasil, é 
surpreendente que 720.000 são assintomáticos muitos deles necessitando de diagnostico 
o mais precoce possível para o quadro não evoluir para a cegueira. Considerando que o 
glaucoma tem maior prevalência entre as pessoas com idade mais avançada e que a 
média da população brasileira tenha aumentado (PANMARK, 2005). O propósito do 
tratamento e impedir a perda visual ainda maior da visão. Manter a pressão intraocular 
em níveis baixos e a chave para a prevenção visual no caso de glaucoma (LEÔNCIO, 
2007). Pouco se conhece sobre essa doença incurável quase nunca é objeto de medidas 
preventivas, individuais ou coletivas. Na maioria das vezes é descoberto por acaso em 
consultas oftalmológicas marcadas para verificação de alguma outra disfunção ocular. 
Campanhas comunitárias para a detecção da doença deverá chamar atenção, pois como 
incentivar o paciente a procurar evitar a cegueira provocada por uma doença que não 
dói, não arde, não queima, não provoca nenhum desconforto ou evidência. A fidelidade 
ao tratamento é fundamental e muito difícil de ser obtida. Uma vez que chamam a 
atenção da população para a gravidade de uma doença que continua desconhecida da 
maioria. (VEJAM, 2007). O objetivo do tratamento é evitar a evolução da doença, o 
Hospital da Visão do Maranhão juntamente com a Clínica de Olhos Dr. Afrânio Morais 
em Imperatriz/MA realizou várias consultas orientando a população quanto à 
importância do diagnóstico precoce do glaucoma e seu acompanhamento para o 
procedimento de prevenção e tratamento; A coleta de material para estudo foi 
selecionada a partir das idades das pessoas, estas relacionada de todos os bairros da 
cidade de Imperatriz/MA, que foram informadas sobre o evento, que atua na prevenção 
de glaucoma. O tratamento do glaucoma é feito, na maioria dos casos (95%), em regime 
ambulatorial, com uso de colírios de uso contínuo. No SUS, são ofertados, 
gratuitamente, sete categorias de colírios para controlar a pressão intraocular, além da 
cirurgia. De acordo com o gráfico pode-se perceber que os problemas visuais, 
especialmente os relacionados à refração, são muito frequentes na população com idade 
igual ou superior a 40 anos neste sentido é importante ressaltar que os exames devem 
ser repetidos todo ano, como forma de efetuar um controle do glaucoma Para o 
diagnóstico do glaucoma alguns EXAMES devem ser realizados, como: Tonometria de 
Aplanação (exame para a tomada da pressão intraocular), Fundo de Olho (exame para 
avaliar se existe lesão do nervo óptico provocado pelo glaucoma), Gonioscopia (exame 
para classificar o tipo de glaucoma) Campo Visual (exame para avaliar se há perda do 
campo visual). O diagnóstico precoce do glaucoma só é feito em um exame 
oftalmológico de rotina e a medida anual da pressão intraocular é a forma mais sensata 
de se preservar a visão. 
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Tabela 1 – Consultas Oftalmológicas realizadas no mês de setembro e outubro de 2011 
na cidade de Imperatriz-MA. 

 
 
Tabela 2 – Consultas Oftalmológicas realizadas no mês de setembro de 2012 na cidade 
de Imperatriz-MA. 
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Consultas Oftalmológicas realizada em posto de saúde, Bairro Ayrton Senna em 
2011 na cidade de Imperatriz-MA. 
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AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA EM HOSPITAIS PÚBLICOS DA 
CIDADE DE SÃO LUÍS/MARANHÃO 
 
Orientanda: Lygia Silva GALENO - Voluntária 
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Orientadora: Monique Pinheiro MAIA Silva 
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Colaboradores: Lenka de Morais Lacerda – Profa. Dra. do Departamento de Patologia 
– CCA/UEMA; Ana Cristina Ribeiro – Profa. Msc. do Departamento de Patologia – 
CCA/UEMA; Andressa Mendes ALVES - Graduanda em Medicina Veterinária - 
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- CCA/UEMA; Thainara Barroso FREITAS - Graduanda em Medicina Veterinária - 
CCA/UEMA 
 
A água é um dos compostos mais abundantes e importantes aos organismos vivos e sua 
contaminação representa um dos principais riscos à Saúde Pública, pois pode transmitir 
inúmeras enfermidades à população. Em ambiente hospitalar, o uso de água fora dos 
padrões de potabilidade pode trazer muito mais problemas à comunidade e aos pacientes 
hospitalizados. De acordo com Silva et al. (2010), a contaminação da água devido a 
proliferação de diversos micro-organismos pode causar doenças ao homem, sendo uma 
questão relevante para a Saúde Pública. Para avaliação da qualidade microbiológica da 
água, as bactérias do grupo Coliformes, principalmente a Escherichia coli, constituem 
em excelentes indicadores de potabilidade e sua presença ou não, indica a se a mesma 
está ou não adequada para consumo humano (TORTORA et al., 2005). Dessa forma o 
objetivo do presente trabalho foi avaliar a qualidade microbiológica de águas fornecidas 
à população em hospitais públicos de baixa e alta complexidade em São Luís, 
Maranhão. Para isso foram realizadas a pesquisa e contagem de Coliformes totais e 
Escherichia coli em dez amostras, sendo 05 (cinco) de hospitais de alta complexidade e 
05(cinco) de baixa complexidade. Para essas análises foi utilizado o método do 
substrato enzimático cromogênico em que foi adicionado o reagente (ONPG e MUG) 
em 100 mL de água e homogeneizado; logo após, as amostras foram despejadas em 
cartela Quanti-Tray que foi selada e incubada em estufa bacteriológica por 24 horas a 
35º C. Os resultados foram considerados positivos para Coliformes totais com a 
mudança de cor nas cavidades da cartela para amarelo e para E. coli quando as 
cavidades amarelas tornavam-se fluorescentes na presença de luz Ultra-violeta (UV) de 
365 nm. Contavam-se as cavidades positivas, comparava-se com tabela própria e os 
resultados eram expressos em NMP/mL de amostra. Os resultados demonstraram que 
02 (duas) amostras (20%) apresentaram contaminação para Coliformes totais, enquanto 
01 (10%) apresentou contagens para E. coli. Sendo todas oriundas de hospitais públicos 
de alta complexidade, conforme exposto na Tabela 1. Bactérias do grupo Coliformes 
totais são definidos como bacilos Gram-negativos, aeróbios ou anaeróbios facultativos, 
não formadores de esporos, fermentadores de lactose que formam gás em 48 horas 
depois de inoculados em caldo lactosado a 35ºC (TORTORA et al., 2005) e são 
comumente utilizados como indicadores da qualidade sanitária da água. Ao contrário, E. 
coli é quase exclusivamente de origem fecal e pode ser detectada em densidade elevada 
nas fezes de seres humanos e animais. É, portanto, considerada o melhor indicador de 
água sujeita a poluição fecal recente (HACHICH et al., 2012). Conforme a Portaria n° 
2.914, de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, a água para consumo 
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humano deverá possuir ausência de Coliformes totais e E. coli em 100 mL de água 
(BRASIL, 2011), estando as amostras avaliadas impróprias para consumo humano. 
 
Tabela 1: Número Mais Provável (NMP) de Coliformes totais e Escherichia coli da 
água de Hospitais Públicos da cidade de São Luís, Maranhão, 2013. 

Hospitais de alta 
complexidade 

NMP/mL de Coliformes 
totais 

NMP/mL de Escherichia coli 

1 <1.0 (ausência) <1.0 (ausência) 
2 <1.0 (ausência) <1.0 (ausência) 
3 <1.0 (ausência) <1.0 (ausência) 
4 3.1 1.0 
5 5.2 <1.0 (ausência) 

Hospitais de baixa 
complexidade 

NMP/mL de Coliformes 
totais 

NMP/mL de Escherichia coli 

1 <1.0 (ausência) <1.0 (ausência) 
2 <1.0 (ausência) <1.0 (ausência) 
3 <1.0 (ausência) <1.0 (ausência) 
4 <1.0 (ausência) <1.0 (ausência) 
5 <1.0 (ausência) <1.0 (ausência) 

 
As bactérias do grupo Coliformes, além de servirem como indicadores de origem fecal, 
também auxiliam na verificação de possível presença de micro-organismos patogênicos 
(HACHICH et al., 2012). Sendo assim, é de grande relevância manter a qualidade da 
água para que não haja risco a saúde pública, a qualidade de vida, ao desenvolvimento 
socioeconômico, além de prevenir doenças transmitidas por alimentos (DTA’s) que são 
oriundos de água contaminada (CUNHA et al., 2010). Trabalhos com o objetivo de 
avaliar a qualidade microbiológica da água das mais diversas localidades são 
frequentemente publicados, (FREITAS et al., 2001; SILVA et al., 2003; LIBÂNIO et 
al., 2005; SILVA JÚNIOR et al., 2007) o que demonstra a grande preocupação da 
população, das autoridades e dos cientistas quanto à qualidade da água consumida. 
Entretanto, poucos são encontrados pesquisas específicas quanto à qualidade 
microbiológica da água de abastecimento de instituições hospitalares, porém em 
diversas pesquisas foram encontrados coliformes em casos de infecções hospitalares e 
em ambiente hospitalar (SALLES et al., 1997). Diante do exposto, torna-se necessário 
uma maior atenção com relação à qualidade da água de abastecimento das instituições 
de saúde, principalmente hospitais, uma vez que, nesses locais estão presentes pessoas 
com sistema imunológico comprometido, o que pode gerar outras graves complicações 
e riscos à saúde.  
 
Palavras- Chave: Indicadores de água. Instituições de saúde. ONPG. MUG. 
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As mudanças nas relações comerciais internacionais com a abertura dos mercados, 
propiciaram à atividade agropecuária uma otimização das suas unidades produtivas, 
tornando-as mais competitivas. A introdução de novas tecnologias tem sido uma 
característica comum aos projetos de pesquisa e de desenvolvimento, principalmente em 
áreas menos desenvolvidas do mundo. Um quinto da população mundial alimenta-se de 
carne, a qual é uma excelente fonte de nutrientes. Por outro lado, em vários municípios 
brasileiros existem falhas dos sistemas de inspeção e fiscalização de produtos 
alimentícios. Na Cidade de São Luís existem muitas feiras livres, revelando a 
importância socioeconômica e cultural para a cidade e seus bairros. As feiras oferecem 
serviços de comercialização de artesanatos, venda de gêneros alimentícios (quitandas, 
peixarias, açougues) e de comidas prontas (bares, lanchonetes e restaurantes). A carne e 
seus derivados estão frequentemente envolvidos em casos de toxinfecção alimentar 
devido à possibilidade de contaminação ocorrer desde as operações de abate, 
armazenamento e distribuição, tendo sua intensidade dependente das medidas higiênicas 
adotadas. Santos (2005) acrescenta que a feira livre oferece a possibilidade do 
consumidor comparar preços entre diferentes comerciantes da mesma mercadoria ao 
mesmo tempo, e sem ter que se deslocar a uma distância que chega até mesmo a 
quilômetros, como acontece entre supermercados, por ficarem distantes uns dos outros. 
Tal fato dificulta a pesquisa de preços ou a torna inviável para o consumidor. Assim, a 
feira acaba competindo com o supermercado, porque oferece preços mais acessíveis, e 
isso agrada o consumidor. Neste contexto, objetivou-se com este trabalho verificar as 
condições de comercialização de carnes nas feiras de São Luís no estado do maranhão, 
bem como, qual a procura do consumidor por esses produtos e seus derivados, no 
intuito de identificar as falhas no que diz respeito às condições sanitárias dessa carne e 
em sua comercialização na cadeia produtiva do município. Foram visitados 100 
comerciantes em 10 feiras pública da Cidade de São Luís/MA, nos seguintes bairros: 
Anil, Anjo da Guarda, Bairro de Fátima, COHAB, Cidade Operária, João Paulo, 
Liberdade, São Bernardo, São Francisco e Vinhais. No período de 09 de Janeiro a 20 de 
Fevereiro de 2013, onde os comerciantes e consumidores foram entrevistados por meio 
de Cheklist, destes sendo 200 consumidores, 120 mulheres e 80 homens. Calculou-se a 
média da idade de mulheres e homens, o local onde residem e avaliação de aspectos 
qualitativo quanto à preferência dos mesmos à compra de carnes nas feiras. Foram 
avaliados também os seguintes aspectos, identificação dos estabelecimentos, o tipo de 
carne comercializada, a origem, quantidade de carne comercializada por mês, condições 
de refrigeração, equipamentos utilizados, tempo de armazenamento, condições de 
higiene, tipo de embalagens utilizadas, condições de higiene dos manipuladores e 
condições de higiene geral da feira. Foi observada também a comercialização de 
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subprodutos, como linguiças, salsichas, buchada, carne moída, carne de sol dentre 
outros. Observou-se que dos 100 comerciantes entrevistados durante a pesquisa, 70% 
identificaram o seu estabelecimento, 30% não quiseram identificar ou o estabelecimento 
não possuía nome próprio. a) Para comercialização das carnes bovinas, suínas, miúdos e 
subprodutos, observou – se a utilização dos mesmos equipamentos: freezer, máquina de 
corte, balança digital, máquina de moer, balcão de refrigeração, ganchos, mesas, bacias 
e utensílios de corte. A tabela 1 demonstra os dados do Checklist aplicados nos 
Estabelecimentos. b) Para comercialização da carne de aves observou-se os seguintes 
equipamentos: sangrador, máquina depenadora, fogão industrial, panelas médias e 
grandes, tábua de corte, botijão de gás, balança eletrônica e utensílios de corte. c) Para o 
tempo de armazenamento sob refrigeração das carnes, constatou-se uma média de 24 
horas à 72 horas para carne bovina e até 24 horas para carne de aves, suínos e 
subprodutos.  
 
Tabela 1- Dada do Checklist aplicados nos Estabelecimentos visitados. 
 

IDENTIFICAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS 
(70%) Identificaram; (30%) Não quiseram identificar ou o estabelecimento não 
possuía nome próprio. 
TIPOS DE CARNES E SUBPRODUTOS COMERCIALIZADOS POR 
ESTABELECIMENTO 
(72,72%) eram de origem de carne bovina; (54,54%) eram de carne de aves; 
(27,27%) eram de miúdos em geral; (27,27%) eram de outros (embutidos, derivados, 
etc.); (18,18%) eram de origem de carne suína. 
ORIGEM DAS CARNES E SUBPRODUTOS 
(55%) vendem carnes oriundas de matadouros ou outros frigoríficos comercias; 
(45%) de abates clandestinos. 
QUANTIDADE DE CARNE COMERCIALIZADA POR MÊS 
(3.000 kg) de carne bovina/mês; (1087,5 kg) de carne de aves/mês; (360,5 kg) de 
carne suína/mês. 
CONDIÇÕES DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO DOS PRODUTOS 
COMERCIALIZADOS 
(55%) receberam aspecto “Ruim”; (36%) aspecto “Regular”; (9,09%) aspecto 
“Bom”. 

 
Através das pesquisas realizadas, pode-se afirmar que há necessidade de uma maior 
fiscalização com relação às condições higiênico-sanitárias das carnes em seus locais de 
comercialização. Para tanto, deve-se esclarecer o consumidor quanto ao produto que 
este estar comprando e incentivar o consumo desses produtos regionais, fortalecendo a 
cultura e consequentemente a cadeia produtiva de carnes que ainda se encontra muito 
débil. Com relação aos consumidores 200 pessoas foram entrevistadas destas, 120 
mulheres e 80 homens, a média da idade das mulheres foi de 36 anos enquanto que 46 
anos para os homens, e em geral constou-se 41 anos de idade dentre ambos os sexos. 
Todos residiam no bairro da feira pública. Dentre os entrevistados, 130 destes avaliaram 
positivamente os seguintes aspectos correlacionados à preferência pelas feiras: é 
próxima de suas residências, é a única do bairro, a carne na maioria das vezes está 
fresca, o preço é acessível, bom atendimento e boa qualidade. Já 70 dos entrevistados 
negativamente os seguintes aspectos: carne fica exposta ao ambiente sem tratamento 
algum, falta de higiene da feira, falta de higiene dos manipuladores, sendo cara. Os 
entrevistados que assumiram comprar carne em supermercados avaliaram positivamente 
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os seguintes aspectos: segurança da qualidade, confiança na procedência da carne, 
fiscalização, organização na hora da compra, quando há promoções (preço acessível), 
medidas higiênicas, embalagem, refrigeração. A comercialização dos produtos 
alimentícios nas feiras livres de São Luís, não respeita a legislação municipal, pois 
existem graves problemas higiênico-sanitários que comprometem a qualidade dos 
produtos e colocam em risco a saúde do consumidor. Os maiores problemas da feira são 
estruturais: não existem coletores de lixos; os sanitários não têm manutenção e limpeza, 
não existe fornecimento regular de água, as caneletas dos esgotos estão abertas e os 
animais como cães e gatos circulam livremente entre as barracas. A feira é um campo 
fértil para atividades de pesquisa que visem à capacitação dos feirantes em relação à 
manipulação higiênica dos alimentos, no entanto, os problemas estruturais encontrados 
nas feiras de São Luís são um desafio a mais para as pesquisas desenvolvidas nesta área.  
 
Palavras-chave: Comercialização. Carnes. Consumidor.  
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A raiva é uma antropozoonose transmitida ao homem por meio da inoculação do vírus 
presente na saliva e secreções do animal infectado, principalmente pela mordedura e 
lambedura. Caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda que apresenta 
letalidade de aproximadamente 100% (PORTAL DA SAÚDE, 2013). Apresenta dois 
ciclos principais de transmissão: urbano e silvestre, sendo no ciclo urbano, as principais 
fontes de infecção são os cães e os gatos (BRASIL, 2011). Este trabalho teve como 
objetivo realizar um levantamento de casos de raiva canina e felina na Ilha do 
Maranhão, que abrange os municípios de São Luís, Raposa, São José de Ribamar e Paço 
do Lumiar. No período de janeiro de 2009 a fevereiro de 2013realizou-se um estudo 
retrospectivo dos resultados de amostras de encéfalos caninos e felinos enviadas ao 
Laboratório de Virologia da Universidade Estadual do Maranhão, onde mediante 
diagnóstico por imunofluorescência direta, conforme técnica descrita por Dean (1996) e 
prova biológica (inoculação em camundongos) de acordo com Koprowsky (1996) as 
amostras foram processadas e os resultados foram registrados em um livro de controle 
do Laboratório. Verificou-se o resultado de 426 amostras caninas e felinas provenientes 
da área em estudo. Ressalta-se que o referido laboratório recebe amostras de diversas 
espécies para diagnóstico de raiva, provenientes de todo o estado do Maranhão. 
Verificou-se que das 426 amostras examinadas, 413(96,9%) eram amostras de encéfalo 
de caninos e 13(3,0) eram amostras de encéfalo de felino. Nas 426 amostras caninas e 
felinas examinadas115(26,9%) apresentaram-se com resultados positivos para raiva, 
enquanto 311(73,0%) apresentaram-se com resultados negativos (Tabela 1). Ao 
contrário de um estudo feito no município de Cuiabá-MT no ano de 2010 por Nociteet 
al. (2011), estudando os aspectos epidemiológicos dos cães infectados pelo vírus rábico 
e verificação das medidas de profilaxia para a raiva canina de 2002 a 2008 foi 
observado que das 1021 amostras de cérebro de cães examinadas 8,71% (89/1021) 
foram positivas e 91,29% (932/1021) negativas para a raiva. 
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Na Tabela 2, os dados expostos relacionam o número de amostras coletadas em cada 
ano, número de amostras com resultados positivos e negativos e suas respectivas 
frequências. No ano de 2009 foram coletadas 17 amostras dessas 16 amostras caninas e 
1 amostra felina, todas com resultado negativo. Em 2010 foram coletadas somente 4 
amostras, sendo 3amostras caninas e 1 felina está com resultado positivo. Em 2011 foi 
observada a maior frequência com 227 amostras coletadas. Sendo 220 caninas e7felinas, 
neste ano verificou-se 52(23,6%) resultados positivos para amostras caninas e 3(42,8%) 
para amostras felinas. Enquanto em 2012 foram enviadas 159 amostras caninas, dessas 
56(35,2%) com resultado positivos, e 4 amostras felinas com 2(50,0%) resultados 
positivos. Enquanto que em 2013 até o segundo mês do ano, foram coletadas 15 
amostras caninas com 1 resultado positivo e nenhuma amostra felina.Estes dados estão 
superiores aos de Ferreira (2007) em um levantamento epidemiológico da raiva no 
estado de Minas Gerais no período de 2002 a 2006, no período analisado verificou-se 
uma frequência de 19,35% de casos positivos de raiva canina. Os casos positivos 
ocorreram somente de 2002 a 2004. Sugerindo um maior controle do ciclo urbano. Um 
estudo feito na região Araçatuba – SP no ano de 2008 por Queiroz et al. (2009), onde 
foi analisado o perfil epidemiológico da raiva animal de 1993 a 2007, foi observado 19 
casos positivos em 71 amostras de cão em 1993, e nenhum caso positivo em 131 
amostras em 2007 demonstrando também um decréscimo ao longo do período 
analisado. Enquanto que em nosso estudo houve um acréscimo significativo de casos 
positivos, e possivelmente uma deficiência quanto ao controle do ciclo urbano, bem 
como uma possível falha no bloqueio de focos. 
 

 

Em um levantamento epidemiológico realizado na Amazônia brasileira de 2000 a 2009 
por Caseb (2009), os estados que obtiveram maior frequência foram os estados do Acre 
e Rondônia, com 7,57% e 7,2%, respectivamente. A frequência para amostras felinas foi 
5,41%. Apresentou-se com maior frequência de casos de raiva para essa espécie os 

Tabela 1- Frequência de casos positivos e negativos de raiva canina e felina na Ilha do 
Maranhão – MA de janeiro/2009 a fevereiro/2013 
 

 

Amostras Amostras Positivas Amostras Negativas Total 
 N % N % N % 

Caninas 109 26,3 304 73,6 413 100,0 
Felinas 6 46,1 7 53,8 13 100,0 
Total 115 26,9 311 73,0 426 100,0 

Tabela 2 - Frequência de raiva canina e felina na Ilha do Maranhão – MA de janeiro/2009 
a fevereiro/2013 
 

Ano Amostras Caninas Amostras Felinas 
 Positivas Negativas Total Positivas Negativas Total 

 N % N % N % N % N % N % 

2009 - 0,0 16 100,0 16 100,0 1 100,0 - 0,0 1 100,0 
2010 - 0,0 3 100,0 3 100,0 1 100,0 - 0,0 1 100,0 
2011 52 23,6 168 76,3 220 100,0 3 42,8 4 57,1 7 100,0 
2012 56 35,2 103 64,7 159 100,0 2 50,0 2 50,0 4 100,0 
2013 1 6,6 14 93,3 15 100,0 - - - - - 100,0 
Total 109 26,3 304 73,6 413 100,0 7 53,8 6 46,1 13 100,0 
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estados de Rondônia, com 9,83% e o Pará com 2,95%. Esse estudo nos permitiu 
observar um acréscimo no número de casos positivos para a espécie canina, bem como 
um número reduzido de amostras felinas enviadas ao laboratório. Os dados obtidos 
neste estudo nos permitem concluir que está ocorrendo um aumento significativo do 
número de casos de raiva canina na Ilha do Maranhão, mesmo diante dos planos 
emergenciais adotados para combater esta zoonose. Desse modo, acredita-se que seja 
necessário uma alerta dos órgãos oficiais ligados à vigilância epidemiológica, bem 
como intensificação nas campanhas de vacinação antirrábica animal proporcionando 
uma maior cobertura vacinal e consequentemente um bloqueio de focos. 
 
Palavras-chave: Raiva. Canina. Felina. 
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A dengue é objeto de maior campanha de saúde pública do Brasil, é causada por um 
vírus da família Flaviridae, pertencente ao Gênero Flavivirus e transmitido pela fêmea 
do mosquito Aedes aegypti (Linnaeus, 1792) e Aedes albopictus (Skuse 1894). A 
transmissão ocorre quando as fêmeas dessas espécies vetoras se contaminam ao picar 
um indivíduo infectado que se encontra na fase virêmica da doença. O controle efetivo 
da dengue somente ocorrerá com a participação da população ao adotar medidas no seu 
dia a dia para reduzir os criadouros do mosquito vetor (DONALÍSIO et al., 2001; 
NETO et al., 2006; SCHWEIGMANN et al., 2009; BEZERRA et al., 2011). Dentre as 
medidas de controle, as campanhas educativas são fundamentais para esclarecer a 
população, e a escola é considerada um espaço privilegiado para ensinar formas de 
combate ao vetor, pois a prevenção da doença ocorre em consequência da mudança de 
atitudes, que costumam acontecer mais facilmente em crianças, quando comparadas a 
adultos, pois são mais estimuladas pela curiosidade. O município de Caxias possui alta 
incidência de casos de dengue e elevados índices populacionais dos vetores, portanto a 
realização de atividades educativas voltada para a comunidade estudantil faz-se 
necessária, favorecendo uma maior participação em relação à prática das medidas de 
controle dos vetores. Foram realizados 12 minicursos com informações sobre a 
entomologia dos vetores da dengue para estudantes do 6° ao 9° ano, representantes de 
seis escolas públicas de Caxias (U.I.M Guiomar Cruz Assunção, U.I.M Paulo Freire, 
U.I.M. Déborah Pereira,  U.I.M Coelho Neto, U.I. Isaura Costa e U. I. Monsenhor 
Clóvis Vidigal), onde 20 alunos de cada escola foram deslocados para o Laboratório de 
Entomologia Médica (LABEM) no Centro de Estudos Superiores de Caxias (CESC-
UEMA) totalizando 120 alunos. Nos minicursos foram apresentadas todas as 
informações sobre a dengue e o vetor, com ênfase nas medidas de controle e prevenção 
da doença, em seguida foram feitas demonstrações da colônia de mosquitos do 
LABEM, foi utilizado o microscópio e estereomicroscópio para demonstração dos ovos, 
fases imaturas e o mosquito adulto diferenciando as espécies A. aegypti e A. albopictus 
e o sexo do mosquito. Posteriormente foi aplicado um questionário a fim de avaliar a 
aprendizagem dos conhecimentos repassados durante o minicurso e após dois meses, foi 
aplicado novamente, para os mesmos alunos, um segundo questionário, objetivando 
acompanhar o aprendizado destes e medir as ações praticadas no controle da doença 
(Figura 1). Os responsáveis pelos estudantes assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. Foi observado que os alunos adquiriram bastantes conhecimentos, 
pois na pergunta sobre a transmissão da doença 72,50% (87) e 81,67% (98) estudantes 
responderam corretamente nos dois momentos da pesquisa, respectivamente, ou seja, 
pela picada do inseto vetor. Quando interrogados sobre as fases de vida do mosquito 
86% (103) e 95% (114) citaram corretamente ovo, larva, pupa e mosquito, 
respectivamente, e em relação às características do mosquito, 95% (114) e 91,67% 
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(110), também responderam de forma correta, que o mosquito é escuro e apresenta 
manchas brancas pelo corpo e quando perguntados sobre o nome do mosquito 
transmissor, 96,67% (116) responderam corretamente, com o mesmo percentual de 
respostas nos dois questionários referindo-se ao A. aegypti. Logo após o minicurso e 
dois meses depois, 57,5% (69) e 50% (60) disseram que repassaram as informações 
adquiridas. Em relação às medidas tomadas nas residências para evitar a dengue, os 
dados do segundo questionário mostram o interesse desses alunos em eliminar o 
mosquito vetor, pois 93,33% (112) disseram que não deixam água parada (Tabela 1). 
Os dados revelam que a realização dos minicursos proporcionou aumento no nível de 
conhecimento dos estudantes sobre a dengue e seu vetor, pois estes não sabiam que o A. 
albopictus é o vetor secundário da doença, além de proporcionar mudança de atitude, 
pois os estudantes disseram praticar ações preventivas contra a doença em suas 
residências após as informações obtidas durante os minicursos. Portanto atividades 
voltadas para comunidade estudantil são necessárias para reforçar a prática das ações 
que evitam a proliferação do vetor e transmissão da doença, já que mudanças de atitudes 
são mais fáceis de acontecer em crianças do que em adultos. 
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Tabela 1. Percentual das respostas obtidas dos questionários aplicados nos dois momentos 
da pesquisa, após o minicurso e dois meses depois, nas escolas públicas de Caxias, MA. 

Variável Logo após o 
minicurso 

Dois meses após 
o minicurso 

 N % n % 
Como se pega dengue?     
Tomando banho em água parada 3 2,5 5 4,16 
Pela picada do mosquito A. aegypti 27 22,5 14 11,67 
Pela picada do mosquito fêmea A. aegypti 87 72,5 98 81,67 
Quando se fica perto de alguém doente 3 2,5 3 2,5 
Não lembro 0 0 0 0 
Quais as fases de vida do mosquito da dengue?     
Ovo-larva-mosquito 10 8,33 2 1,67 
Ovo-mosquito 2 1,67 1 0,83 
Ovo-larva-pupa-mosquito 103 85,84 114 95 
Larva-pupa-mosquito 4 3,33 3 2,5 
Não lembro 1 0,83 0 0 
Como é o mosquito da dengue?     
É escuro e apresenta manchas brancas pelo corpo 114 95 110 91,67 
É claro e apresenta manchas escuras pelo corpo 3 2,5 3 2,5 
É amarelo com manchas brancas e pretas 2 1,67 3 2,5 
Não lembro 1 0,83 4 3,33 
Qual o nome do mosquito que transmite a 
dengue? 

    

Muriçoca 4 3,33 1 0,83 
Aedes aegypti 116 96,67 116 96,67 
Flebótomo 0 0 1 0,83 
Não lembro 0 0 2 1,67 
Com quem você vai falar e/ou conversou com 
alguém sobre a dengue e o A. aegypti após o 
minicurso? 

    

Família 30 25 46 38,3 
Vizinhos 8 6,67 0 0 
Professores 0 0 0 0 
Amigos 13 10,83 14 11,7 
Todas as respostas anteriores 69 57,5 60 50 
Não conversou 0 0 0 0 
n = número de entrevistados; % = porcentagem. 
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5.3 CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 
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A interpretação atômico-molecular de processos endotérmicos e exotérmicos exige 
clareza quanto aos aspectos macroscópicos dos experimentos. Há muitas dificuldades 
com as definições de sistema e de vizinhança e com o fato de ser ou não possível a troca 
de calor entre eles e, também em caso afirmativo, dúvidas quanto às consequências do 
restabelecimento do equilíbrio térmico (BARROS, 2009), uma vez que propriedades 
macroscópicas das substâncias, como dilatar e mudar de estado, são atribuídas aos 
átomos e moléculas (MORTIMER, 1995). Um dos grandes desafios atuais do ensino de 
ciências nas escolas de nível fundamental e médio é construir uma ponte entre o 
conhecimento ensinado e o mundo cotidiano dos alunos (VALADARES, 2001).  Desse 
modo, este trabalho tem o objetivo de explicar alguns conceitos de termoquímica, por 
meio de experimentos utilizando materiais de baixo custo e fácil obtenção e envolvendo 
vários conceitos úteis para o ensino fundamental e médio. No experimento, foram 
utilizadas bexigas usualmente usadas em festas de aniversário, duas garrafas PET de 
500 mL, dois béckeres de 1000 mL e dois termômetros.  Fixou-se cada bexiga na 
porção superior de duas garrafas PET de 500 mL, secas, contendo como gás o “ar 
atmosférico” (Figura 1). Em seguida, utilizaram-se dois béqueres de 1000 mL, um 
contendo água fria e o outro, água quente. Com o auxilio de um termômetro aferiu-se a 
temperatura interna do béquer que continha água quente e do béquer que tinha água fria 
(Figura 2). Logo após, fez-se a imersão das garrafas em cada béquer, observando-se que 
a bexiga que estava no béquer com água quente inflou-se e a outra permaneceu 
praticamente inalterada (Figura 3).  Posteriormente, inverteu-se a posição das garrafas, 
tendo sido observadas as seguintes alterações: a bexiga que originalmente estava na 
água quente, quando se imergiu na água fria, diminui o volume e a outra que estava na 
água fria quando colocada na água quente aumentou de volume (Figura 4). Anotaram-se 
as variações de temperatura em cada béquer e o tempo para a observação dos 
fenômenos de compressão e expansão. 
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Quando se fixou a bexiga na extremidade superior da garrafa, tem-se um sistema gasoso 
que consiste do “ar atmosférico confinado na garrafa acoplada à bexiga". Tem-se, então, 
um sistema com fronteiras diatérmicas, que permite que energia seja transferida como 
calor entre o "sistema", a garrafa com a bexiga, e a vizinhança (água contida no béquer). 
A troca de calor se dá por meio da diferença de temperatura, entre o sistema e as suas 
vizinhanças. E, na medida em que caiu a temperatura da água "quente", aumentou a 
temperatura do sistema gasoso (da garrafa), e em consequência o volume do gás: o 
sistema sofreu uma expansão, com absorção de calor, processo endotérmico e um 
aumento da pressão interna do sistema em relação à pressão externa, inflando a bexiga. 
Observou-se assim um fenômeno de dilatação do sistema gasoso, o qual se pode 
relacionar microscopicamente à energia cinética média das moléculas do gás “ar 
atmosférico”, com o aumento da distância média das partículas. Também com a 
realização do experimento, é possível desenvolver uma série de conceitos, como o de 
trabalho de expansão, observado com o aumento de volume, à pressão externa 
constante. Também foi possível discorrer sobre o movimento desordenado dos átomos 
(ou moléculas) e da energia interna do sistema. Experimentalmente, anotaram-se as 
variações de temperatura nos intervalos de 15 segundos, na água quente, como 
observado na Tabela 1.  
 

Tabela 1: Temperatura do sistema versus tempo 

 

Também, foi observado o aumento da temperatura da água "fria", e a diminuição da 
temperatura no "sistema", a garrafa com a bexiga, e a vizinhança (água contida no 
béquer), com a diminuição do volume do gás (o volume do sistema sofreu compressão, 
o efeito da compressão acelera as moléculas do gás “ar atmosférico” para velocidades 
médias mais elevadas do que no início. Processo exotérmico com a liberação de calor 
para a água, e a pressão do sistema é menor que a pressão externa). Anotaram-se as 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 1: Acoplamento 

das bexigas nas 
porções superiores das 

 

Figura 2: Verificação 
da temperatura 
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variações da temperatura nos intervalos de 15 segundos, na água quente, como 
observado na tabela 2. Tabela 2: Temperatura do sistema (água fria) versus o tempo. 
 

 

Neste trabalho, um “gás (ar atmosférico)” contido em garrafa, acoplado a uma bexiga, 
representa um sistema, o qual sofre expansão, quando sua vizinhança é a água quente, 
ocorrendo um processo endotérmico e um trabalho de expansão, devido ao aumento do 
volume e diminuição da temperatura á pressão externa constante. Invertendo o processo 
a bexiga sofre uma compressão, ocorrendo um processo exotérmico, uma redução de 
volume e aumenta a temperatura das vizinhanças do sistema. A partir dessas 
observações experimentais é possível discutir e compreender alguns importantes 
conceitos de termoquímica. 
 
Palavras – chave: Processo Endotérmico. Processo Exotérmico. Dilatação. 
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Atualmente o leite é um dos produtos mais comercializados em todo o mundo, o Brasil 
ocupa a sexta posição neste quesito. Pode ser considerado como um alimento que cobre 
todas as necessidades nutritivas do ser humano, pois o leite é uma mistura complexa, 
composto por várias substâncias, como água, proteínas, gorduras, carboidratos, minerais 
e vitaminas, constituindo-se um alimento humano bastante próximo à perfeição 
(PELCZAR et. al., 1996). No Brasil é comum o comércio do “leite in natura” também 
chamado de “leite informal”. A adição de substâncias estranhas ao leite está relacionada 
a fraudes que podem ocorrer desde a fonte de produção até a fase de comercialização 
(TRONCO, 2003). Uma das substâncias consideradas estranhas ao leite é o peróxido de 
hidrogênio, também conhecido por água oxigenada. A determinação de peróxido de 
hidrogênio é de grande importância para a indústria de alimentos, pois ele é usado como 
agente antibacteriano para o leite em alguns países (ALPAT et al., 2009). No Brasil, a 
adição de peróxido em qualquer concentração é proibida pela ANVISA. Recentemente 
no país amostras de leite “in natura” estavam sendo adulteradas com altas concentrações 
de peróxido de hidrogênio, conforme laudo realizado pelo laboratório do Ministério da 
Agricultura, e houve grande exposição destes ocorridos na mídia nacional. A ingestão 
de peróxido de hidrogênio provoca problemas à saúde humana sendo essa a razão para a 
legislação vigente proibir o uso dessa substância como conservante em leite. Esse 
problema chamou a atenção para a necessidade de um sistema mais eficiente para 
monitorar a qualidade do leite. Diante disso este trabalho teve o objetivo de desenvolver 
uma nova técnica para determinação de peróxido de hidrogênio em leite “in natura” 
empregando o método de detecção quimiluminescente que segundo Albertin et. al. 
(2010) o primeiro cientista pesquisador a utilizar o termo quimiluminescência, para 
mostrar que as reações químicas emitem luz visível foi Eilhard Wiedemann, o qual 
propôs, em 1888, a seguinte definição: é a emissão de luz ocorrendo junto a processos 
químicos. O método desenvolvido apresentou boa correlação linear (R= 0,99957 para a 
faixa de concentração de 0,5% a 2,83% de peróxido de hidrogênio na matriz leite 
desnatado usado como solvente). A fundamentação desta metodologia analítica 
desenvolvida está pautada na reação quimiluminescente entre o peróxido presente no 
leite e a substância difenil oxalato e sua quantificação de luz emitida usando-se um 
luxímetro portátil como sistema de detecção. O sistema quimiluminescente é um 
método simples, fácil construção, excelente reprodutibilidade, baixo custo e grande 
rapidez das análises, apresentando-se como mais uma ferramenta à comunidade e aos 
órgãos regulamentadores quanto a informações a respeito da qualidade do leite 
consumido. Esta técnica foi aplicada em 5 amostras de leite “in natura” onde foram 
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coletadas em diferentes pontos comerciais da cidade provenientes de pequenos 
produtores leiteiros da zona rural de Caxias/MA como mostra a figura 1. 
 

 
 

Foram analisadas cinco amostras de “leite in natura” comercializados na cidade 
Caxias/MA. Vejamos os resultados obtidos para a detecção da intensidade de lux gerado 
na tabela a seguir: 

 

A partir dos valores de lux, pôde-se determinar a concentração de H2O2 nas amostras 
analisadas, utilizando a equação da reta de calibração para esse procedimento. A 
equação da reta de calibração utilizada para o cálculo foi: Lux = 35,11727. C + (-
0,78465). Sendo lux a unidade medida de intensidade de luz da amostra e C a 
concentração a ser encontrada. Em virtude da tabela 2 nos informar que nenhum sinal 
correspondente ao lux foi detectado nas análises de leite “in natura” A, B, C, D e E, 
pode-se afirmar que nenhuma concentração correspondente ao peróxido de hidrogênio 
foi encontrada nas amostras. 

 
 
Percebe-se que na tabela 2 as amostras de leite “in natura” avaliadas para presença de 
água oxigenada apresentaram-se resultados negativos, confirmando a qualidade do leite 

Figura-1: Amostras de leite “in natura”. 

 
Fonte: Laboratório de Química CESC-UEMA. 

Tabela 1. Análise das amostras de leite “in natura” em função do lux. 
Leite “in natura” Lux 

AMOSTRA A 0 
AMOSTRA B  0 
AMOSTRA C 0 
AMOSTRA D  0 
AMOSTRA E 0 
Fonte: Laboratório de Química do CESC/UEMA. 

Tabela 2. Análise da presença do conservante H2O2 nas amostras de leite coletadas no 
município de Caxias – MA. 

Leite “in natura” Conservante (H2O2) 
AMOSTRA A Negativo 
AMOSTRA B  Negativo 
AMOSTRA C Negativo 
AMOSTRA D  Negativo 
AMOSTRA E Negativo 
Fonte: Laboratório de Química do CESC/UEMA. 
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quanto à ausência desse conservante. Acerca dos resultados obtidos neste trabalho sobre 
as análises físico-químicas do leite “in natura”, observou-se que devido às mesmas não 
terem gerado lux, não houve a identificação da concentração de peróxido de hidrogênio, 
mostrando-se os resultados satisfatórios conforme a legislação vigente. Desta forma, 
através do sistema quimiluminescente pode-se verificar através das análises em estudo a 
distinção entre as amostras de leite de boa qualidade e adulterada. Os resultados obtidos 
durante as análises nos permite afirmar que as amostras de leite “in natura” 
comercializados na cidade Caxias/MA, estão aptas para o consumo humano, levando-se 
em consideração a ausência do conservante peróxido de hidrogênio. Conforme estudos 
realizados, pode-se notar também o grande potencial no desenvolvimento das técnicas 
baseadas na quimiluminescência, tendo em vista, sua fácil construção, baixo custo, 
grande rapidez das análises e alta sensibilidade para detecção de peróxido de hidrogênio 
em leite. Com isso, esta técnica apresenta-se bastante satisfatória quanto à detecção e 
quantificação de substâncias estranhas, podendo se tornar uma alternativa promissora no 
combate a adulterações ao leite. 
 
Palavras-chave: Peróxido de Hidrogênio. Leite. Quimiluminescência. 
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Sabe-se que a física experimental é a categoria de disciplinas e subdisciplinas 
preocupada com a observação de fenômenos físicos a fim de coletar dados sobre o 
Universo. A partir disto faz-se necessário a utilização de aulas experimentais no ensino 
da física na rede de ensino das escolas públicas e privadas como ferramenta para 
“exclusão” dessa “física puramente matemática”. Neste trabalho foi trabalhada a área de 
Física III, mais especificamente na área de Eletricidade. Entretanto, muitos 
equipamentos para Laboratório de Física são muito caros, assim a montagem de 
equipamentos laboratoriais de Física em eletricidade a partir de materiais alternativos 
surge com o propósito de levar a física de uma maneira acessível aos alunos, onde o 
método de aprender fazendo chama à atenção do aluno e o motiva ao entendimento da 
Física. Uma das finalidades deste projeto é proporcionar à classe docente um acervo de 
experimentos alternativos que podem ser facilmente montados e executados, 
aprimorando os conhecimentos e desenvolvendo a criatividade dos estudantes do curso 
de Física da Universidade Estadual do Maranhão, na preparação de aulas experimentais 
e elaborando resoluções que propõem políticas de orientação sobre o uso de métodos de 
utilização no processo de montagem de equipamentos laboratoriais elétricos a partir de 
materiais alternativos. Tendo em vista que estes alunos tão logo concluam o Curso de 
Licenciatura, passarão a desenvolver suas atividades nas mais diferentes localidades; e 
estas, na sua grande maioria, não dispõem de Laboratórios de Física, a formação e 
preparação desses profissionais tornam-se extremamente necessária. Nesse trabalho, 
montamos equipamentos com materiais alternativos para laboratórios de física em 
eletricidade, com a finalidade de beneficiar tanto os alunos da instituição (UEMA), 
qualificando-os para enfrentar a realidade do sistema de ensino, como os alunos de 
ensino fundamental e médio das redes públicas e privadas, possibilitando-os um melhor 
aprendizado. Assim, pretendemos fazer com que o interesse à Física seja despertado da 
seguinte maneira: Trazendo os principais experimentos com materiais alternativos que 
não são sofisticados fazendo com os alunos serem cativados a executar e obter os 
resultados dos experimentos. Durante o nosso trabalho, foi realizada varias pesquisas 
bibliografias e pesquisas de campo. As pesquisas de campo foram realizadas em Escolas 
localizadas nas proximidades da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA com 
exceção de uma que foi realizada em uma Escola localizada no Bairro COHAB Anil IV. 
A partir dessas pesquisas bibliográficas, concluímos que o assunto abordado em nosso 
trabalho ainda é muito escasso, e em relação às pesquisas de campo realizadas, 
constamos que a maioria das escolas não possui Laboratório (Tabela 1/ Gráfico 1), e a 
minoria das escolas que possui Laboratório, raramente o utilizava. A pesquisa de campo 
em sua grande maioria foi realizada em escolas da rede pública estadual de ensino, 
entretanto, também foi realizada uma pesquisa em uma escola privada de ensino.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Observa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B4meno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dados
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universo
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Tabela 1 – Tabela das escolas que foram realizadas a pesquisa de Campo na cidade de São 
Luís - MA. 

 
Escolas 

 
Nível 

Rede de 
Ensino 

 
Laboratório 

 
Bairro 

C. E. Paulo VI Médio Pública Possui Cidade Operária 
C. E. “Cidade Operária II” Médio Pública Não possui Cidade Operária 

C. E. M. Almirante Tamandaré Fund./Médio Pública Possui Cohab Anil IV 

U. Integrada Santa Teresa Fundamental Pública Não possui Cidade Operária 
I. Educacional Benditas Almas Fundamental Privada Não possui Cidade Operária 

Dados estatísticos: Escolas que não possui Laboratório – 60%. Escolas que possui Laboratório – 
40%. 
 
Gráfico 1: Gráfico dos dados estatísticos da pesquisa de campo realizada na cidade de São 
Luís.  

Possui 
Laboratório

40%

Não Possui 
Laboratório

60%

Dados Estatísticos

 

 

 
 

Depois da realização destas pesquisas, damos inicio a montagem de alguns 
equipamentos (Figura 1) que abordassem os assuntos abordados pelos professores em 
sala de aula. Entretanto, em meio à organização dessas montagens, houve a chegada da 
Greve de Professores da rede pública de ensino, ocorrendo à parada de nosso trabalho 
nessa área de ensino. Contudo, para que não houvesse um atraso em respeito ao trabalho 
e ao conteúdo trabalhado pelos professores, tivemos a seguinte ideia: Criar um grupo 
(com alunos das escolas) de estudos em Minha residência (Figura 2) no Bairro Cidade 
Operária, para que pudéssemos trabalhar tanto a parte teórica e prática dos assuntos 
abordados em seus referentes livros didáticos. Esses grupos eram criados a partir da 
disponibilidade dos alunos. Durante esses estudos que durou praticamente todo o 
período da greve, os alunos que mais se destacaram foram levados ao Laboratório da 
Universidade Estadual do Maranhão – UEMA (Figura 3) para reforçamos o nosso 
estudo teórico e prático sobre os assuntos abordados e também para fazemos algumas 
comparações entre os equipamentos “criados” a partir de materiais de baixo custo com 
os equipamentos que estavam presentes em nosso laboratório. Constamos no decorrer 
de nosso trabalho que o grau de compreensão de todos os alunos aumentou com os 
experimentos devido ao número de perguntas e a participação de maneira interativa dos 
alunos. Portanto, o laboratório de física em eletricidade a partir de materiais alternativos 
é viável, gerando grandes benefícios e pode ser aplicado em escolas tanto da rede 
pública como da rede privada. O ensino de física por meio de materiais alternativos 
pode surgir como uma solução para o alto índice de rejeição e repetência na disciplina 
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Física. Entretanto, é necessária uma mobilização por parte dos docentes para fazer do 
laboratório de física a partir de materiais alternativos uma realidade. 

 
 
Palavras-chave: Física experimental. Experimentos de física em eletricidade e 
alternativos. 
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Figura 1 – Alguns experimentos feitos: (A) Associação de Resistores em Paralelo; (B) 
Associação de Resistores em Série; (C) Lâmpada de Plasma. 

                 
Figura 2 – Em minha Casa – (A), (B) e (C) - Aula Teórica e Experimental. 

 

 
Figura 3 – UEMA – (A), (B) e (C) - Aula Teórica e Experimental. 
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A EDUCAÇÃO ESPECIAL NAS SÉRIES INICIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL 
SANTO ANTONIO MUNICIPIO DE ITAPECURU MIRIM 
 
Orientandos: Eurly Ribeiro Texeira, Maria da Conceição Silva Bandeira, Carlene de 
Jesus dos Santos Silva, Eline Frazão Alves, Marinete Lima Vieira, Walquiria Rodrigues 
da Silva – Acadêmicas do Curso de Letras – Darcy Ribeiro/UEMA. Polo Itapecuru-
Mirim, MA – Voluntários 
 
Orientadora: Helen Mamede de Oliveira 
Prof. Graduada em Letras, Pedagogia e Direito 
 
Colaboradores: Prof. Luís Carlos Mendes Rodrigues – Graduado em História, Profa. 
Edinalva Macedo Vieira – Graduada em Pedagogia e pós-graduada em Gestão Escolar e 
Psicopedagogia, Profa. Maria Francisca Siqueira – Graduada em Educação Especial 
 
A educação especial é o ramo da educação organizada para atender os alunos com 
determinadas necessidades especiais. Com base nos pressupostos legais da constituição 
federal de 1998, o artigo 205 que prevê o direito de todos a educação e o artigo 208 que 
complementa colocando que o atendimento educacional deve ser especializado, portanto 
a educação especial deverá ocorrer preferencialmente com base nos preceitos da 
inclusão escolar, fundamentada na atenção a diversidade, exigindo mudanças estruturais 
nas escolas comuns e especiais.Atualmente, muito se ouve falar sobre a inclusão 
escolar, o tema tem sido objeto de discussões em diversos debates, de âmbito municipal 
ao internacional. A educação que visa à inclusão de pessoas com necessidades especiais, 
consiste em um trabalho que tem por objetivo desenvolver as oportunidades para que 
todos tenham acesso ao ensino, apoiado com recursos pedagógicos, que respeite a 
diversidade, as diferenças, promovendo a construção do conhecimento e a inserção 
deste aluno no âmbito social. A educação especial nas séries iniciais na Escola 
Municipal Santo Antonio do município de Itapecuru-Mirim, tema deste trabalho, tem 
como objetivo entender o que vem a ser um atendimento educacional especializado e 
dessa maneira, buscar uma prática mais reflexiva sobre o verdadeiro sentido da prática 
educação especial. A metodologia utilizada na pesquisa foram aplicações de 
questionários aos professores da referida escola, além de entrevistas, observações e 
participações por determinado período nesta Instituição de Ensino. 
 

 
 
Visto que na pesquisa obteve-se 57,14 % de respostas dos professores que já trabalham 
com a inclusão social na escola, percebendo que os resultados são positivos, no que diz 
respeito à integração social desses alunos portadores de necessidades especiais, mas 
infelizmente ainda 42,86% dos professores pesquisados declararam que a inclusão 

 
Gráfico 1- Porcentagem de respostas doseducadores sobre a necessidadeda inclusão 
social em sala de aula. 

57,14%

42,86% FUNCIONA
NÃO FUNCIONA
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social não funciona, pois segundo eles, ainda há muito a melhorar, tendo em vista que 
os investimentos em relação à Educação Especial estão a desejar, principalmente em 
relação aos profissionais que se especializam nessa área e nem sempre tem o apoio do 
governo. Muitos desses profissionais utilizam recursos próprios para capacitações nessa 
aérea específica da educação. 

 
 
De acordo com as análises do gráfico 2, pode-se observar que 85,71% dos educadores 
da referida escola entendem que ainda não há professores capacitados para desenvolver 
trabalhos inclusivos em sala de aula com alunos portadores de necessidades especiais, já 
14,29% dos professores pesquisados responderam que estão preparados para o trabalho 
inclusivo com este público. Assim constatou-se que inclusão implica em primeiro lugar 
aceitar todas as crianças como pessoas, como seres humanos únicos e diferentes entre si. 
As diferenças individuais existem entre todos nos e não se justifica classificar grupos de 
pessoas como sendo especiais e segregá-los na escola. Considera-se assim que não se 
pode deixar de falar em educação inclusiva, sem levar em consideração as inúmeras 
discussões sobre este assunto nas instituições de ensino de todo o país. Desta forma, o 
projeto contribui no sentido de investigar a situação real que essa modalidade da 
Educação perpassa em um determinado ambiente escolar. Portanto, vale ressaltar que a 
educação inclusiva esta inserida em todas as modalidades de educação. Assim, os 
sistemas educacionais inclusivos visam o desenvolvimento pleno da personalidade 
humana, fortalecendo o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. 
 

 
 

 

 
Gráfico 2- Porcentagem de respostas dos educadores sobre a capacitação necessária 
desses profissionais para a inclusão social em sala de aula. 

14,29

85,71

SIM
NÃO

 
Figura 1   Figura 2   Figura 3 

Figura 1- Fachada da Escola Municipal Santo Antonio, povoado Picos I, Itapecuru-
Mirim, MA; Figura 2 – Sala de aula inclusiva; Figura 3 -  Sala multifuncional da 
Escola. 
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: A EVASÃO ESCOLAR NA ZONA 
URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAPECURU-MIRIM/MA 

Orientandos: Ana Célia da Costa Sousa; Cleylson Silva Veras; Jorge Silva dos Santos; 
Leticia da Silva Fonseca; Maria da Conceição Ribeiro; Miriam Barbosa Oliveira; 
Valkiria Silva Estrela e Maria Aparecida Martins da Silva – Voluntários 

Orientadora: Hellen Mamede de Oliveira 
Profa. Graduada em Letras, Pedagogia e Direito e Especialista em Docência de Ensino 
Superior. Gestão Orientação e supervisão Escolar e Literaturas Brasileira e Portuguesa 
 
Colaboradores: Luís Carlos Rodrigues Mendes – Prof. Historiador; Alberto Pereira 
Martins Junior- Jornalismo e Filosofia (UFMA), Letras (UEMA); Cícero Sampaio 
Silva- Fisioterapia e Letras (UEMA) 

Educação de jovens e adultos (EJA) é um tema amplo que tem como público alvo as 
pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar a escola regular. A lei de 
diretrizes e bases da educação - LDB 9394/96 artigos (37 e 38), que se refere ao direito 
à educação para todos aqueles que não tiveram acesso à educação na idade certa. 
Objetivou-se com este trabalho identificar os problemas que levam a evasão dos alunos 
dessa modalidade de ensino (EJA) na zona urbana de Itapecuru-Mirim/MA, levando-
nos a perceber a necessidade de realizar pesquisas sobre a desistência escolar nessa 
modalidade de ensino. O tema evasão escolar é um assunto abordado por vários autores 
e em várias obras como (ARANHA Ana. A escola que os jovem merecem). CARMO, 
Gerson Tavares do. Evasão de aluno na (EJA) e reconhecimento social. Nesse intuito 
foram realizadas pesquisas nas duas escolas da zona urbana de Itapecuru-Mirim na qual 
oferece essa modalidade de ensino: n° 01 Escola Integrada Mariana Luz, n°02 Escola 
Municipal José Rodrigues Sobrinho. Na pesquisa foi utilizada a metodologia de 
aplicação de questionários, no qual se identificou algumas causas da evasão. De acordo 
com os gráficos abaixo detectamos alguns casos. Observe: 

 

Observando as problemáticas dos Gráficos 1e 2 compreende-se que a educação é um 
processo de interação pelos quais os membros de uma sociedade assimilam saberes. 
Dessa forma há necessidade de se buscar qualificação para atender as exigências da 
sociedade e do mercado de trabalho. Diversas razões de ordem social, econômica e 
cultural concorrem para a evasão escolar dentro da EJA, transformando a sala de aula e 
indo além dos muros da escola. Apesar dos adultos terem consciência de que é 

 

Gráfico 1                                                                       Gráfico 2 
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necessária a retomada dos estudos para alcançarem a estabilidade financeira, existem 
fatores que tem dificultado esse processo, como a falta de políticas públicas, falta de 
cursos técnicos e profissionalizantes dentre outros. A história da educação de jovens e 
adultos teve grandes avanços desde sua fase inicial até os dias atuais, mas ainda é 
necessária que sejam aplicadas políticas que despertem o interesse dos alunos do EJA 
em permanecerem em sala de aula. Constata-se que o problema da evasão na EJA, na 
zona urbana do município de Itapecuru-Mirim/MA tem sido um dos maiores desafios 
enfrentados pela rede do ensino público, pois as causas e consequências estão ligadas a 
muitos fatores comprovados pela pesquisa tais como: Social, Cultural, Político e 
Econômico. Pode-se acrescentar ainda, que na realidade faltam metodologias adequadas 
para as modalidades fatores como, por exemplo, professores despreparados para 
trabalhar com turmas heterogêneas, a distância da escola, o cansaço do aluno que 
trabalha o dia inteiro e o idoso que não tem estrutura física adequada as suas condições 
de aprendizagem. A evasão na educação de jovens e adultos (EJA) deve ser trabalhada 
com o intuito de reverter tal situação, uma vez que é um processo de ensino que além de 
habilitar o educando na escolarização oficial o qualifica para exercer outras habilidades, 
outros valores e consequentemente outras atitudes, convém sugerir que algumas 
medidas poderiam ser tomadas para amenizar os problemas do abandono da escola e 
assim evitar a evasão. Deve-se cuidar do público, motivando-o, assistindo-o e dando-lhe 
as condições básicas para que nele se desperte o interesse e a conscientização da 
importância do estudo para seu presente e futuro. Assim, espera-se que após as 
informações coletadas e demonstradas neste trabalho o município de Itapecuru-
Mirim/MA possa criar estratégias e políticas públicas específicas que garantam 
assiduidade e a permanência dos jovens, adultos e idosos nas salas de aula. 

 
 

 
Figura 2 - Fachada da Escola Municipal José Rodrigues Sobrinho, na periferia, no qual 
foram realizadas pesquisas de campo. 

 

Figura1-Fachada da Escola U. I. Mariana Luzno qual foram feitas pesquisas acerca da 
evasão escolar da EJA, no centro da cidade de Itapecuru-Mirim/MA. 
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CONCEITUANDO TERRITÓRIO NAS SÉRIES INICIAIS NA ESCOLA 
MESSIAS ALVES EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA 
 
Orientandos: Thiago Pereira SILVA; Jefferson Domingos VIANA; Jefferson Luís dos 
Santos PONTES; José Rafael Azevedo LIMA; Rebeca Barros da SILVA - Acadêmicos 
do Curso de Geografia – CECEN/UEMA  – Voluntários 
 
Orientadora: Nádja Furtado Bessa dos SANTOS 
Prof.ª Ms. do Departamento de História e Geografia – CECEN/UEMA 
 
Colaboradores: Rosyelle Patrícia Santos ARAÚJO; Victor Miranda SOARES; 
Acadêmicos do Curso de Geografia – CECEN/UEMA 
 
A discussão sobre ensino e aprendizagem tem se mostrado necessária e pertinente na 
área geográfica. Entre os temas debatidos, destacam-se a representação que os alunos 
têm dos diferentes conceitos geográficos e a contextualização das informações para que 
possam dar significado aos mesmos. Segundo Straforini (2008), “o ensino de Geografia 
para as séries iniciais não deve ter objetivos tão díspares dos demais níveis de ensino”. 
No entanto, não se podem desconsiderar as características didático-metodológicas 
próprias desse nível de escolaridade. Pensando nisto, este trabalho mostra a importância 
da aplicação da categoria geográfica ‘Território’ nas séries iniciais do ensino 
fundamental, através da realização do projeto “Conceituando Território” aplicado para 
os alunos do 3º ano (2ª série) da escola Messias Alves, localizada no bairro Cruzeiro, no 
município de São José de Ribamar, idealizado na disciplina de Prática de Vivência 
Curricular (PVC) que oportuniza aos acadêmicos de licenciatura do curso de Geografia, 
a vivência no ambiente escolar. Para tal fim, foram empregados os seguintes 
procedimentos metodológicos: aplicação de questionários aos alunos, objetivando saber 
o grau de conhecimento dos mesmos em relação à categoria ‘Território’; palestras 
informativas sobre a categoria estudada; elaboração de desenhos e de quebra-cabeças; 
exibição de filmes infantis alusivos à temática proposta e construção de um mural para a 
montagem do mapa do Brasil na forma de quebra-cabeças (Figura1).  
 

 
Alguns pesquisadores como Gebran (1990), Callai (1998 a) e Kaercher (1998) veem no 
ensino de Geografia para crianças uma das possibilidades da formação do cidadão 
através de um posicionamento crítico em relação às desigualdades sociais identificadas 
na realidade concreta das crianças. Desta forma, a proposta idealizada pelos acadêmicos 
de Geografia foi mostrar o significado concreto (demonstrando exemplos do cotidiano) 
do conceito ‘Território’, repassado nas aulas teóricas muitas vezes de maneira abstrata, 
facilitando a compreensão do mesmo para as crianças do 2º ano. Desta forma, foi 
observado através da aplicação dos questionários aos alunos que o conceito sobre 

Figura 1: A- Aplicação de questionários; B- Elaboração dos desenhos (bandeiras); C- 
Construção de um mural. 
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‘Território’ era desconhecido, mal utilizado e que a disciplina Geografia também era 
desvalorizada por eles. As atividades propostas pelos acadêmicos de Geografia 
mostraram que a Geografia está presente no cotidiano das pessoas. Assim, foi preparada 
uma aula expositiva coma utilização do data-show (slides), onde a equipe apresentou os 
seguintes territórios: território familiar (casa), território comunitário (bairro), território 
escolar (escola), território municipal (cidade) e território nacional (país, incluindo os 
estados). Em seguida, foi mostrado para a turma um mural e também um quebra-cabeça 
do mapa do Brasil (separado por estados), cuja finalidade era a montagem do mesmo no 
mural, onde cada aluno pode participar colocando cada estado em seu espaço 
correspondente. Após a conclusão do quebra-cabeça, as bandeiras que os alunos 
desenharam e pintaram no primeiro dia, foram entregues aos seus respectivos 
“criadores”, para que os mesmos apresentassem a bandeira e o nome escolhido para ela. 
Houve uma breve revisão sobre o tema TERRITÓRIO, logo após, ocorreu a exibição do 
trailer do filme “A Era do Gelo 4”, e também de dois vídeos: a história dos “Três 
Porquinhos” e de um urso perdido em um território diferente do seu. Além da exibição 
dos vídeos, foi realizada a brincadeira da “forca” onde foi feita uma disputa amigável 
entre os meninos e meninas da turma, com palavras referentes a objetos ou que tenham 
alguma relação com a escola. (Figura 2).  

 
Ao término do projeto, foi possível observar que a vivência no ambiente escolar 
possibilitou o acréscimo de conhecimento para os alunos do curso de Geografia, assim 
como também para os alunos do terceiro ano do ensino fundamental da escola em que o 
trabalho foi executado, utilizando técnicas lúdicas.  Esta vivência possibilita ao aluno da 
licenciatura, desenvolver a cidadania, a formação acadêmica comprometida com a 
realidade local, exercita à busca de respostas para dúvidas que lhe vem à mente que 
certamente não separa a pesquisa escolar da pesquisa para a vida. 
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Como já dito, os alunos possuíam pouco conhecimento a cerca do conceito de território, 
porém, com a aplicação dos recursos didáticos supracitados possibilitou o conhecimento 
desta categoria pelas crianças, com um melhor grau de compreensão dos alunos  

Figura 2:  A e B – Explanação sobre o conceito de ‘Território’;  C – Montagem do 
quebra-cabeças no mural 

A B C 
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PERCEBENDO E COMPREENDENDO A IMPORTÂNCIA DA CATEGORIA 
TERRITÓRIO PARA AS SÉRIES INICIAIS NO ENSINO DA GEOGRAFIA 

 
Orientandas: Danyella Vale BARROS, Wilza Karla Costa de GOUVÊA, Deysiele 
Viana de OLIVEIRA - Acadêmicas do Curso de Geografia – CECEN/UEMA 
 
Orientadora: Nádja Furtado Bessa dos SANTOS 
Prof. Ms. do Departamento de História e Geografia - CECEN/UEMA. 
 
O ser humano possui vantagens sobre os demais animais, devido sua racionalidade e 
com isso torna-se hábil em desenvolver mecanismos que o auxilie em atividades que 
não conseguem realizar com o próprio corpo. Os PCN’s (2001) afirmam que é [...] um 
conhecimento que vem se desenvolvendo desde a pré-história até os dias de hoje. Por 
intermédio dessa linguagem é possível sintetizar informações, expressar conhecimento, 
estudar situações atuais entre outras coisas sempre envolvendo a ideia de produção do 
espaço: sua organização e distribuição. (BRASIL, 2001 p.118). Este ser possui uma 
motivação ancorada no desejo da descoberta, agora não mais por utensílios ou técnicas 
do controle do fogo e sim de perceber-se no espaço, análise da contribuição ocasionada 
por sua presença no meio ambiente. Estas inquietações se bem esplanadas dará ao ser 
humano, conhecimentos, possibilidades variadas e o entendimento organizacional da 
sociedade existente. Estas inquietudes o motivam a pensar, gerar e internalizar mais 
conhecimento. Um dos objetivos propostos e alcançados neste projeto circundou no 
acréscimo cognitivo de cerca de 40 alunos sobre a temática “TERRITÓRIO”. A 
ludicidade serviu como ponte entre o alunado e o conhecimento, para tanto foi 
confeccionado uma cartilha informativa com os conceitos apreendidos sobre território 
na perspectiva de conceito/imagem, também foram criadas maquetes onde os alunos 
projetaram a noção que eles possuíam das diversas singularidades que envolvem a 
noção do que seja “o território” bem como as simbologias, mecanismos existentes neste 
ambiente. Houve aplicação de questionários onde se perguntava o que os alunos 
entendiam por ‘território’ de acordo com a explanação anterior ministrada pelas 
acadêmicas em sala de aula. Le Berre (1995) diz que "o território pode ser definido 
como a porção da superfície terrestre, apropriada por um grupo social, visando 
assegurar sua reprodução e a satisfação de suas necessidades vitais". A escola 
escolhida para o desenvolvimento desta atividade, localiza-se no bairro Jardim Tropical 
1, em São José de Ribamar (MA), denominada de Centro de Ensino Professor “Luís 
Rêgo”.O mais importante não é que os alunos dominem as várias correntes que 
norteiam o ensino da geografia e sim que compreendam o que pode ser obtido por estes 
pensamentos, uma prática simples é a compreensão do espaço e a percepção de sua 
importância enquanto território, que segundo os PCN’s (2001) é onde todas as relações 
humanas ocorrem. A percepção espacial de cada indivíduo ou sociedade é também 
marcada por experiências afetivas e referências socioculturais. Nessa perspectiva, a 
história enfoca o homem como sujeito construtor do espaço geográfico, um homem 
social, cultural, situado para além e através das perspectivas econômica e política, 
imprimindo seus valores no processo de construção do seu espaço (BRASIL, 2001). A 
metodologia aplicada foi do tipo intervenção-ação e teórica-prática, subdividida em três 
momentos, onde no primeiro momento houve a aplicação de questionários para 
identificar o nível cognitivo dos alunos, bem como, conhecera prática educativa da 
regente. Os resultados obtidos através da aplicação deste instrumento revelou a 
formação acadêmica da professora: Pedagoga, formada pela Universidade Estadual do 
Maranhão-UEMA, com habilitação para as séries iniciais; próxima da aposentadoria; 
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participa das formações oferecidas pela gestão estadual; possui dupla jornada de 
trabalho; a remuneração varia de 02 a 03 salários mínimos; os recursos didáticos 
utilizados nas aulas de Geografia são os comumente acessíveis as escolas públicas. 
Quanto à avaliação, ainda é utilizado o método tradicionalista considerado um entrave 
pela professora, que obteve uma formação pautada na concepção construtivista, pois o 
sistema educacional a condiciona a tais práticas. O PCN (2001) para o 3º e 4º ciclos diz 
que “(...) o professor das séries iniciais (...) continua, de modo geral, a ensinar 
Geografia apoiando-se apenas na descrição dos fatos e ancorando-se quase 
exclusivamente no livro didático”. (...) No que se refere ao ensino fundamental, é 
importante considerar quais são as categorias da Geografia mais adequadas para os 
alunos em relação a essa etapa da escolaridade. (...) Assim, ‘espaço’ deve ser o objeto 
central de estudo, e as categorias ‘território’,‘região’,‘paisagem’ e ‘lugar’ devem ser 
abordadas como seu desdobramento.” Para tornar as aulas mais dinâmica e 
contextualizada com a realidade dos alunos foram realizados passeios, visitas e projetos 
ambientais. Um dos desafios de ser educadora, afirma que está na falta de leitura do 
acompanhamento dos pais. O questionário aplicado para os alunos, demonstrou que a 
sala é composta na sua maioria, por alunos do sexo masculino;a participação dos alunos 
é boa; o número de ausências é baixo;observou-se  a distorção série/idade (cerca de 10 
alunos); a disciplina que mais gostam é Matemática a de preferência das alunas. A 
Geografia, é a disciplina que está em último lugar na preferência dos alunos, 
possivelmente pelas dificuldades na disseminação do conhecimento:aulas conteudistas e 
metodologias defasadas. Foi verificado que os alunos apresentaram facilidades ao 
relacionarem o conteúdo com a vivência diária e que possuíam noção de espaço e 
pertencimento.Nas aulas os alunos, puderam identificar a representação de conceito e 
imagem. Os mapas do Brasil, do Maranhão e de São Luís demonstrados serviram para 
que tivessem noção das dimensões dos múltiplos territórios onde estavam inseridos(do 
geral para o particular). Haesbaert (2009) diz que o território como espaço, não pode ser 
considerado nem estritamente natural, nem unicamente político, econômico ou cultural 
e sim concebido através de uma perspectiva integradora entre as diferentes dimensões 
sociais. O segundo momento constituiu-se na parte teórica e prática, isto é, os 
conhecimentos adquiridos projetam-se ao se recriarem vários territórios especializados 
nas maquetes, estimulando a configuração do espaço mental para o real, que seja através 
de leituras prévias, visualizados/visitados ou produzidos pela vivência em situações 
cotidianas.Com a utilização das maquetes, as crianças entendem de uma forma mais 
produtiva quando levadas a pensar no real, ou quando de fato vivem as experiências  
relatadas nos livros didáticos. Assim elas conseguem ter a compreensão do território 
nacional, no qual estão inseridas, delimitando assim o seu território. A partir dessas 
observações as crianças realmente conseguem absorver de forma concreta e rápida os 
conceitos geográficos. O professor tem que dinamizar esse assunto para torná-lo 
produtivo, devendo atuar como facilitador deste novo aprendizado, instigando o aluno a 
pensar a partir de novas atividades realizadas em sala. No terceiro momento, foi 
realizada a confecção de uma cartilha intitulada: “MEU TERRITÓRIO”, que foi 
produzida pelos alunos, de acordo com as explicações dadas pela equipe do projeto. A 
cada definição de território os alunos representavam através do desenho ou da colagem 
de imagens retiradas de revistas/livros. Ressalta-se que este procedimento foi realizado 
respeitando o nível cognitivo dos alunos, sem pressão na internalização dos conteúdos e 
sempre enfatizando a importância do por que e para que obtê-lo, dando-lhe uma 
experiência mais significativa. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96, citado nos 
PCN’s (1999) vislumbra estas experiências como aprimoramento do aluno/a dando-lhe 
autonomia ao pensar e tornar-se crítico em seu papel de cidadão. [...] a consolidação e 
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o aprofundamento dos conhecimentos, a preparação básica para o trabalho e a 
cidadania; o aprimoramento como pessoa humana, incluído a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico, e a compreensão 
dos fundamentos científicos tecnológicos dos processos produtivos. Na Figura 01, 
podem ser observadas as atividades realizadas na Prática de Vivência Curricular-
PVC/UEMA. 
 
 

 
Figura A: Aplicação das aulas utilizando mapa de vários territórios. Figura B: 
Explicação sobre a estrutura da cartilha. Figura C: Construção da maquete na temática 
“Território” e Figura D: Construção da cartilha “Meu Território”. 
 
Ao término deste trabalho, a equipe considerou como uma experiência positiva, visto 
que a vivência em sala de aula é extremamente importante para a formação do futuro 
profissional da Geografia, bem como, na contribuição da aprendizagem dos alunos. A 
aprendizagem não está relacionada com a quantidade e qualidade dos recursos didáticos 
ou infraestrutura e sim com o próprio desenvolvimento dos alunos e do professor com 
relação aos conteúdos ministrados; o conteúdo geográfico quando bem explanado torna-
se atrativo e mais significativo quando a didática traz elementos simples pautados na 
ludicidade, o que faz muito bem ao aprendizado do aluno e também do professor. 
 
Palavras - Chave: Território; Ensino; Geografia. 
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Figura 1: A- Narração da História do Descobrimento do Brasil; B- Identificação de figuras a partir de 
pintura sobre ‘Território’; C- Jogos do IBGE sobre Mapas Temáticos. 

A B C 

A CATEGORIA ‘TERRITÓRIO’ APLICADANA ESCOLA FELIPE CONDURÚ, 
SOB O OLHAR DAS NOVAS PRÁTICAS EDUCATIVAS 
 
Orientandos: Antonia Rejane Cavalcante MORAIS; Dayana Thaís SOUSA e Liziane 
Gama ANDRADE – Acadêmicas do Curso de Geografia CECEN/UEMA – Voluntários 
 
Orientadora: Nádja Furtado Bessa dos. SANTOS 
Prof.ªMs. do Departamento de História e Geografia CECEN/UEMA 
 
Colaboradores: Crystiã Araújo LEÃO; Élison André Leal PINHEIRO e Alba Catarina 
Gama Costa PENHA – Acadêmicos do Curso de Geografia CECEN/UEMA 
 
Ensinar o conceito ‘Território’ nas séries iniciais não é uma tarefa fácil. Primeiramente, 
devido às diversas acepções atribuídas ao vocábulo, segundo pelos autores estudiosos 
sobre o assunto (SOUSA, 2006; PEDON, 2009; SANTOS e SILVEIRA, 2001) e 
depois, pela forma como ele é tratado no ensino da Geografia para as séries iniciais. 
Diante deste fato, foi idealizado o projeto: “A categoria ‘Território’ aplicada na escola 
Felipe Condurú, sob o olhar das novas práticas educativas”, realizado na escola Unidade 
Integrada Felipe Condurú, localizado no bairro do São Cristóvão, em uma turma do 3º 
ano do ensino fundamental, com vinte e dois (22) alunos. Diante desse exposto, são 
listados os procedimentos metodológicos realizados durante a execução do projeto: 
leitura sobre a história do descobrimento do Brasil; exposição de imagens através de 
slides que mostravam a evolução e ocupação do território brasileiro; jogos de mapas 
temáticos das regiões brasileiras obtidos no site do IBGE; elaboração de desenhos sobre 
a temática estudada; exibição do filme ‘O Rei Leão’; pintura de identificação do 
território, como forma de avaliação do aprendizado obtido e montagem de um mural 
para exposição de desenhos que os alunos desenvolveram (Figura 1). 

 
A intenção em utilizar variados recursos didáticos foi a de verificar como as crianças 
entendiam e percebiam o conceito da categoria ‘Território’, sendo objetivo do projeto, a 
possibilidade de exercitar uma prática educativa construtivista e crítica nas aulas de 
Geografia. Nesse sentido, “a prática pedagógica não poderia reproduzir os princípios 
da escola tradicional, acostumada a fragmentar e hierarquizar as disciplinas e os 
conteúdos escolares”, já afirmava Straforini (2008). Os resultados alcançados 
demonstraram que a introdução de novas práticas educativas chamou atenção e 
despertaram o interesse dos alunos em relação à Geografia. Podem- se citar por 
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Figura 2:A- Construção do mural sem gravuras; B- Crianças organizando o mural; C- Exposição dos 
desenhos no mural representando a diversidade territorial.  

A B C 

exemplos, o uso dos jogos do IBGE que foram aplicados para a fixação das atividades 
ministradas, através do esforço, da criatividade, do estímulo, capazes de transformar os 
padrões de ensino tradicionais e acrescentar uma nova proposta para os educadores. 
Segundo Calado (2012) “promover mudanças no ensino da Geografia não compete 
somente aos professores, mas também ao governo (através de políticas educacionais 
eficientes), e à família (com apoio e acompanhamento da vida escolar do aluno). A 
parceria escola/família é muito importante na aprendizagem dos alunos, pois, é no seu 
cotidiano (na sua casa, no seu quintal, no seu bairro, etc.) que eles começam a formar 
seus próprios conceitos sobre o meio que os cerca (o seu meio ambiente), como por 
exemplo, lugar, paisagem, região e território”. Ainda em relação, aos resultados 
encontrados, os questionários aplicados aos alunos mostraram que as disciplinas mais 
apreciadas por eles foram, respectivamente: Matemática (10), Português (06) e 
Geografia (02), História (01) e somente três (03) alunos não souberam responder. Isto 
evidenciou que as aulas de Geografia são tediosas e desmotivadas. Sendo assim, o 
aprendizado dos alunos e a experiência adquirida pelos acadêmicos de Geografia nos 
dias em que foram executadas as atividades da disciplina Prática de Vivência 
Curricular- PVC, na escola Felipe Condurú podem ser observadas na figura 2. 

 
Tendo em vista as considerações acerca do processo de ensino e aprendizagem de forma 
inovadora, consideram-se satisfatórias para ser inserida na estrutura curricular de 
ensino, uma nova temática, que abrange as categorias geográficas para as séries iniciais, 
onde poucos veem ou não, o tema ‘Território’ nessa idade escolar. Ao término do 
projeto, foi constatado que é possível aplicar novas práticas educativas de forma mais 
dinâmica, que promovam satisfatoriamente a compreensão da realidade social, 
econômica, política, para que os alunos façam a leitura crítica, identifiquem problemas e 
estudem caminhos para solucioná-los; mas para isso é necessário que discentes e 
docentes sejam parceiros na busca de conhecimentos e saibam utilizá-los de forma a 
entender o espaço e analisa-lo geograficamente para estabelecer relações, associações 
entre o lugar e o mundo. 
 
Palavras-chave: Território. Práticas educativas. Escola Felipe Condurú. 
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EDUCAÇÃO ALIMENTAR NA ESCOLAMARIA JOSÉ VAZ DOS 
SANTOS NO BAIRRO JOAO DE DEUS 
 
Orientada: Benedita Silvana Mendes CHAVES – Voluntária 
Acadêmica do Curso de Pedagogia Licenciatura - CECEN/ UEMA 
 
Orientadora: Lourdes Maria de Oliveira Paula MOTA 
Prof.ª do Departamento de Filosofia/CECEN 
 
Colaboradores: Tatiane Lira dos SANTOS e Vangeilson Santana CALDAS 
Graduandos do Curso de Pedagogia/ UEMA 
 
A Educação Alimentar é um processo de aprendizagem e de mudança comportamental 
exercido por meio de orientações nutricionais específicas em que o indivíduo conhece 
e incorpora hábitos alimentares saudáveis. Não é um regime, mas, na verdade um 
resgate do verdadeiro sentido da alimentação que é nutrir. 
(http://www.hevoise.com.br). Com o tema Educação Alimentar o objetivo do projeto 
foi incentivar a prática de hábitos alimentares saudáveis, e a importância da 
alimentação para a qualidade de vidados alunos do ensino Fundamental da Escola 
Maria José Vaz dos Santos no Bairro João de Deus em São Luís. A aplicação do 
projeto aconteceu em três etapas no período de agosto de 2012 a junho de 2013, na 
primeira etapa feito o levantamento bibliográfico sobre o tema, a segunda foi à 
realização pesquisa de campo com questionários aplicados na escola para Professores, 
Alunos e a Coordenadora para identificação do problema, com o questionário obteve-
se informação de que os alunos quase em sua maioria não sabiam o que era educação 
alimentar. A terceira etapa foi à intervenção por meio de palestras com uma Técnica 
em Nutrição com o tema: 10 Orientações para uma Vida Saudável e uma oficina com 
os alunos na qual eles fizeram a montagem da Pirâmide Alimentar com figuras dos 
alimentos organizando-as de acordo com a distribuição, durante a palestra foi aberto 
para os questionamentos, muitos alunos tinham dúvidas em relação ao consumo de 
refrigerantes, doces e gorduras, as perguntas mais frequentes em ambas as turmas foi 
em relação quantas vezes por semana deve-se ingerir cada alimento nas refeições. 
 

 
 

 
Foto A - SANTOS, T.L. 2013 – Projeto Educ. Alimentar. Palestra com a técnica em Nutrição. 
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Ressaltou-se ainda que as refeições sempre devam ser feitas na mesa e nunca na frente 
da televisão ou computador enfatizando também a importância da atividade física e que 
uma alimentação rica tem um prato colorido, pois, para manter um metabolismo 
equilibrado, o organismo deve obter continuamente os chamados nutrientes, substâncias 
fornecida pelos alimentos, os quais precisam ser consumidos em quantidades e 
variedades adequadas. Depois de digeridos os alimentos, os seus nutrientes são 
absorvidos e distribuídos para todos os tecidos. Os alimentos que são ingeridos pelo 
homem tem, em geral, composição orgânica, de acordo com as suas funções no 
organismo, são classificadas em plásticas, energéticas e regulares. (Silva Júnior, 2005). 
A escola exerce grande influência na formação de crianças e adolescentes, atores da 
comunidade escolar essenciais para a multiplicação de informações, com esse projeto se 
pode levar informações aos alunos que foram somadas as transmitidas em sala de aula 
pelos seus professores, a escola também estava com um projeto sobre as comidas típicas 
do Maranhão por ocasião do festejo junino. Finalizando as palestras no dia 23, no dia 29 
de maio de 2013 foi realizada a oficina. Esse foi um projeto da Disciplina Prática na 
Dimensão Docente e através do qual se pode constatar que existem leis e projetos de 
parceria entre Ministério da Educação e Saúde. Porém, faltam mais informações ao 
corpo docente e incentivo aos mesmos para trabalharem esse tema de maneira eficaz 
com os seus alunos. Pois, um dos fatores que pode contribuir para a conquista de uma 
alimentação de qualidade é a Educação Alimentar, que está associada a práticas que 
contribuam para a aquisição de condutas alimentares satisfatórias evitando o 
aparecimento de doenças como desnutrição, a obesidade e suas consequências. 
 

 
 

 

 
Foto B - CALDAS, V.S. 2013- Projeto Educ. Alimentar. 

 
Figura C.http://www.linhamamy.com.br 
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Os alunos estão montando a pirâmide dos alimentos com as figuras, para isso os alunos 
foram divididos em grupos de 10 para melhor organização e compreensão. No final da 
oficina os alunos receberam como lembrança uma placa com uma cópia da pirâmide 
dos Alimentos. A Pirâmide Alimentar é dividida em 8 grupos e divide os alimentos em 
energéticos, reguladores, construtores e energéticos extras. 
 
Palavras- chave: educação. Escola. Alimentação. 
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A QUÍMICA E A CONTEXTUALIZAÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO ENSINO 
MÉDIO 
 
Orientado: Jaciara Sousa do NASCIMENTO - Acadêmica do Curso de Ciências Para 
Habilitação Em Química – DARCY RIBEIRO/UEMA – Voluntária 
 
Orientador: Lourdes Maria Barros da Silva 
Professora Especialista do Programa Darcy Ribeiro da UEMA 
 
Colaboradores: Calebe Borges ROMÃO, Renata Maria Mendes AMORIM, Raylane 
Nataly da Silva ALVES, Rayssa Samara Maciel VIEIRA, Maria das Graças Santos MENDES - 
Acadêmicos do Curso de Ciências Para Habilitação Em Química – DARCY 
RIBEIRO/UEMA 
 
O ensino de Química para alunos do Ensino Médio é tarefa complexa, principalmente 
quando se refere às escolas públicas. As pesquisas apontam que um dos fatores 
preponderante formados nessa área é a carência de professores que vêm sendo 
divulgadas no que se refere ao ensino desta disciplina. Sendo assim, aprender Química é 
um desafio para os alunos que tanto para quem faz o ensino fundamental, como para 
quem faz o ensino médio. Os resultados da avaliação do MEC apresentaram baixo nível 
de rendimento em relação aos alunos das escolas privadas. Nesse sentido, precisa-se 
refletir sobre o ensino-aprendizagem dessa disciplina para que desperte no aluno 
interesse em aprendê-la. Outro requisito falho no ensino-aprendizagem é a falta de 
relação entre teoria e a prática. Esse pensamento pode ser confirmado pela educadora 
Candau (1983) que afirma sobre a realidade da teoria e prática não isoladamente, e sim 
encontrar nas técnicas de leitura a sua totalidade. Corroborando mais sobre o assunto 
Nóvoa (1992), justifica sua teoria, trazendo um paradigma atual em que a educação 
deverá romper com as velhas práticas pedagógicas de ensinar tudo, sem saber para que 
serve. A Química por ser uma Ciência de transformação, carece um tratamento especial 
na sala de aula, para isso tem uma ferramenta que muito auxilia o professor a partir dos 
ensinamentos dos conteúdos que são os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 
Ensino Médio (PCNs). Machado (2004) procura resgatar esse ensino, propondo um 
estudo com sentido de torná-lo uma disciplina de transformação e renovação para o 
aluno que quer continuar com os estudos de Química. Dessa forma pensou-se em 
desenvolver essa pesquisa a partir de um projeto pedagógico, cujo tema “Reciclando 
também se faz química”, desenvolvida no primeiro semestre de 2013, para uma turma 
de alunos do nono ano de uma escola pública municipal do município de Itapecuru-
Mirim-MA, objetivando mostra a importância da Química, a partir da prática de 
fabricação de sabão, tendo como matéria prima de produtos já (óleo,...) no primeiro 
momento aconteceu às explicações teóricas, e segundo a prática, mostrando-se as 
reações químicas dos produtos utilizados. No ano de 2013, pensou-se em reaproveitar o 
mesmo projeto, fazendo pequenas alterações, assim, a pesquisa planejada a pesquisa 
bibliográfica e de campo contemplado quarenta alunos do primeiro ano do ensino médio 
de uma escola da rede pública estadual do mesmo município. Para A amostra foi de 
trinta alunos escolhidos de forma aleatórios, o instrumento de pesquisa foi o 
questionário contendo quatro questões fechadas. Nesta pesquisa, objetivou-se analisar 
qual o grau de interesse pelo estudo de química. Após a aplicação dos questionários fez-
se a análise dos resultados distribuídos em gráficos. No Gráfico 1, 53% dos alunos não 
gostam de Química, aqui, pode-se inferir que o professor não trabalha a teoria e a 
prática em sala de aula, isso pode ser verificado no Gráfico 2, de acordo com esse fator 
63% dos alunos confirmam o desinteresse pela disciplina, o que leva a deduzir a falta de 
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professores qualificados. No Gráfico 3, que 57% dos alunos do ensino médio não 
sentem segurança e domínio no conteúdo ministrado pelos docentes. O Gráfico 4 mostra 
que 57% dos alunos não sabem se sua escola oferece suporte para o desenvolvimento da 
prática dentro da sala de aula, até mesmo os professores são desenformados quanto a 
isso pelo fato de não terem conhecimento diante da matéria que está sendo aplicada? Ou 
ministrada?  
 

 
 
Baseado nos resultados alcançados e nas condições em que a pesquisa foi conduzida 
pode-se concluir que o ensino e aprendizagem não seguem uma metodologia que possa 
agregar às suas atividades de forma que seja capaz do aluno absorver conhecimento de 
modo estimulador, fazendo com que o aprendiz armazene as informações de maneira 
prazerosa. Esses são os aspectos relevantes da realidade que deixam os alunos 
desinteressados pela disciplina como: professor desqualificado, alunos inseguros por 
conta de não confiar no conteúdo que ora estão sendo ministrados pelos professores de 
Química e falta de condições técnicas para um bom ensino aprendizagem.  
 
Palavras-chaves: Química. Teoria e Prática. Ensino-Aprendizagem. 
 

Gráfico 1 – Interesses pela Química                                    Gráfico 2 – Ausência de aulas práticas 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa (2013)                                             Fonte: Dados de pesquisa (2013) 

 

Gráfico 3 – Inseguros com o conteúdo práticas                                Gráfico 4 – Suporte para as aulas         

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa (2013)                                                    Fonte: Dados de pesquisa (2013) 
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O MEIO AMBIENTE COMEÇA NO MEIO DA GENTE: EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL PARA CONSERVAÇÃO DA ALTA BACIA DO PERICUMÃ 
 
Orientanda: Amanda Diniz SANTOS – Voluntária 
Acadêmica do Curso de Geografia – CECEN/UEMA 
 
Orientadora: Regina Célia de Castro PEREIRA 
Profª Drª. do Departamento de História e Geografia CECEN/UEMA 
 
Colaborador: Weskley Sander Silva de ALMEIDA – Graduando voluntário em 
Geografia/UEMA 
 
Pedro do Rosário é um dos municípios da Baixada Maranhense, com uma população de 
30.304 mil habitantes (IBGE, 2010). O quadro ambiental da Baixada Maranhense, é 
conhecido regionalmente pela sazonalidade das águas sobre a dinâmica dos fenômenos 
naturais, formando extensos campos inundáveis cobertos por gramíneas e outras 
espécies aquáticas. Diante de tais aspectos ambientais, o município de Pedro do Rosário 
tem apresentado um aumento no quadro de queimadas nos campos de várzeas; redução 
da quantidade média de pescados e da diversidade de espécies; aumento do número de 
espécies de peixes exóticos e assoreamento dos corpos hídricos. Esta condição tem 
favorecido o aumento dos problemas ambientais (PEREIRA e PASSOS, 2010). Nesse 
contexto o enfrentamento dos problemas presentes no referido sistema ambiental, 
devem considerar a realidade em seu conjunto indissociável de aspectos econômicos, 
ecológicos, sociais e culturais. Daí que as estratégias de educação ambiental 
apresentam-se como satisfatórias, uma vez que, segundo DIAS (1994) a educação 
ambiental acentua a necessidade de uma abordagem integrada, holística, além de 
configurar como um importante instrumento de promoção da consciência ambiental e 
estratégia fundamental para se criar e aplicar formas mais eficazes e sustentáveis de 
integração sociedade/natureza. Diante dessa necessidade foi desenvolvido o projeto de 
extensão em educação ambiental para realidade do Pericumã, priorizando o 
conhecimento da realidade, dos ecossistemas e das problemáticas sociais. Este projeto 
teve como objetivo promover a conservação da alta bacia do Pericumã a partir de 
estratégias de educação ambiental, levando o conhecimento das condições 
socioambientais da área onde vivem através de oficinas educativas, desenvolvendo 
atividades lúdicas nas escolas selecionadas para o projeto, enfocando as temáticas: 
“meio-ambiente”, “a pessoa” e o “lugar”, visando à sensibilização em relação aos 
direitos de cidadania das pessoas e a conservação ambiental. Para o alcance dos 
objetivos propostos neste projeto, o trabalho deu início com o levantamento e 
catalogação de fontes bibliográficas, discussões destas obras, para o conhecimento do 
sistema ambiental da alta bacia do Pericumã e de sua sociedade, tendo em vista a 
identificação dos aspectos ambientais mais críticos, relativos à natureza, à pessoa e a 
cidadania. Uma vez alcançada esta etapa, foi realizada a primeira viagem a Pedro do 
Rosário, para apresentação do projeto às escolas, montagem do cronograma das 
oficinas, em concordância com o calendário escolar. Foram realizadas as oficinas meio-
ambiente, a pessoa e o lugar, contemplando duas escolas das comunidades assim 
denominadas Três Palmeiras na escola municipal Unidade Integrada Raimundo Lázaro 
Pinheiro e em Alto Bonito na Unidade Escolar Nossa Senhora da Conceição com a 
faixa etária entre 06 e 15 anos.  
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O planejamento das oficinas considerou a ludicidade, a criatividade e a solidariedade 
visando incentivar os alunos a participarem amplamente das atividades. A primeira 
oficina com o tema “meio ambiente” se abordou noções fundamentais da natureza e 
seus elementos e a necessidade de conhecimento sobre as interações entre tais 
elementos, a fim de se obter atitudes de valorização das formas de vida mais simples da 
natureza, inclusive daquelas mais presentes no cotidiano das pessoas, como por 
exemplo, um pássaro ou uma árvore, fixando assim com uma atividade interativa o 
Ecofutebol, sempre pautando a realidade da comunidade trabalhada. Nas oficinas sobre 
o tema “lugar” houve oportunidade de a equipe socializar junto aos estudantes, o 
conhecimento produzido em pesquisas científicas realizadas na alta bacia do Pericumã, 
complementando-o com o saber da comunidade fruto do modus vivendi. Nesse sentido, 
foi possível proporcionar aos alunos o entendimento de que a sociedade e a natureza 
fazem parte de um conjunto maior de dinâmicas as quais constituem os ecossistemas e 
os biomas, finalizando com uma atividade “Quem sou eu neste lugar”? A terceira e 
última oficina foi trabalhada sobre “pessoa” o cuidado que se deve ter com o corpo, com 
as mãos, escovar os dentes, andar calçado e de conservar as unhas limpas dentre outros 
fatores. A perspectiva do projeto era que comunidade desenvolvesse atitudes 
controladoras dos problemas ambientais mais comuns nas áreas, bem como ampliassem 
suas noções de cidadania e justiça. Os resultados demonstraram um elevado interesse de 
toda comunidade escolar, a partir da efetiva participação dos alunos que se mostraram 
motivados a participar das atividades, o que contribuiu para o êxito das nossas 
experiências. A presença da Universidade Estadual do Maranhão nas comunidades 
despertou interesses e novas perspectivas dos alunos participantes das atividades, sobre 
o papel da mesma na formação social. 

 
 
Palavras-chave: Educação ambiental. Oficinas. Pericumã. 
 
 

Tabela 1 – Quadro demonstrativo com o número dos alunos participantes das oficinas 
aplicadas em Pedro do Rosário – MA. 

 
OFICINAS 

Unidade Integrada  
Raimundo Lázaro 

(TRÊS PALMEIRAS) 

Unidade Escolar Nossa  
Senhora da Conceição 

(ALTO BONITO) 

 
TOTAL 

MEIO 
AMBIENTE 

87 alunos 59 alunos 146 alunos 

LUGAR 77 alunos 95 alunos 172 alunos 
PESSOA 80 alunos 55 alunos 135 alunos 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura A – Realização da atividade Ecofutebol na oficina sobre “meio-ambiente”; B – Atividade 
sendo realizada “Quem sou eu neste lugar?” na segunda oficina sobre “lugar”; C – Término das 
oficinas e confraternização com os alunos. 

B C A 
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ENTENDENDO A QUALIDADE EM SERVIÇOS OFERECIDOS EM CLÍNICA 
MÉDICA 
 
Orientanda: Jéssica de Sousa Moreira – Voluntária 
Acadêmica do curso de Engenharia de Produção – CT/UEMA 
 
Orientadora: Rossane Cardoso Carvalho 
Profª. Dra. adjunto III do departamento de engenharia mecânica e produção - 
DEMEP/UEMA 
 
A busca pela qualidade vem sendo, cada vez mais, priorizadas em diversas organizações 
no Brasil e no mundo, a partir do entendimento de que atuar neste quesito pode lhes 
proporcionar diferencial competitivo. De acordo com Hutchins (1993), a qualidade não 
diz respeito a um produto apenas ou a um serviço específico, mas sim a tudo o que uma 
organização faz, poderia ou deveria fazer para determinar a opinião não só dos seus 
clientes imediatos ou usuários finais, mas a sua reputação na comunidade, e todos os 
seus aspectos. Como existe uma variabilidade quanto à definição de serviços, torna-se 
difícil definir qualidade na prestação de serviços. Assim, foi necessário dividi-la em 
conjuntos de determinantes, para uma melhor compreensão tais como: confiabilidade, 
ou seja, prestar o serviço conforme prometido; rapidez que seria velocidade de 
atendimento; tangíveis referem-se a instalações físicas, aparência dos funcionários e 
equipamento utilizados no processo; empatia que trata da cordialidade; flexibilidade, ou 
seja, capacidade de mudar e adaptar o serviço para se ajustar às necessidades dos 
clientes; acesso, que se refere à facilidade de entrar em contato ou acessar fisicamente o 
serviço e; disponibilidade, que é a facilidade em encontrar pessoal disponível para 
atendimento (PARASURMAN et all, 1988; JHONSTON, 1995; GHOBADIAN et all, 
1994; GIANESE e CORRÊA, 1994). Já em estabelecimentos de saúde os serviços são 
prestados com forte introdução do contato humano e, por essa razão, são conduzidos 
com forte influência das emoções individuais tanto dos clientes como dos funcionários. 
De acordo com Donabedian (1992), o melhor cuidado é o que maximiza o bem-estar do 
paciente, levando em conta o balanço dos ganhos e perdas esperados que acompanhem 
o processo do cuidado em todas as etapas. Para Hunt (1977), a satisfação não é o grau 
de agradabilidade da experiência, mas a avaliação de como esta experiência foi 
agradável segundo o que deveria ser ou se esperava que fosse. Donabedian (1982) 
também apresenta um modelo na década de 1960, que separa em três categorias os 
componentes para avaliação de qualidade: estrutura, processo e resultados (PEREIRA, 
1995, GESTÃO EM SAUDE, 1998). A estrutura refere-se aos recursos ou insumos 
utilizados na assistência; o processo inclui as atividades empregadas pelos profissionais 
de saúde, transformando os recursos em resultados e; os resultados são representados 
pelas mudanças observadas nos pacientes através do desaparecimento de sintomas, 
redução de mortalidade, aumento na capacidade de realizar tarefas do dia-a-dia e a 
melhoria da qualidade nos serviços de saúde. Quanto à estrutura, aqui denominada de 
ambiência física, alguns fatores são importantes, tais como temperatura adequada, 
iluminação, cores, mobiliários adequados e espaçamentos entre estes, entre outros 
aspectos. Slack et al. (1996) afirma, é importante que o profissional prestador de serviço 
objetive conhecer as expectativas de seus clientes para então buscar melhorias de 
desempenho que favoreçam uma percepção positiva. As melhores ideias para aprimorar 
os serviços vêm dos clientes que dependem dos produtos e serviços. Os clientes podem 
julgar a qualidade percebida dos serviços de saúde e também sugerir ideias úteis para 
sua melhoria. Diante disso, este trabalho teve como objetivo conhecer as dimensões que 
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caracterizam a qualidade na prestação de serviços em uma clínica de saúde para propor 
ações para garantia da qualidade nos serviços prestados. A pesquisa bibliográfica foi 
fundamental para estabelecer uma estratégia de entrada em campo, bem como para 
definir as dimensões da qualidade dos serviços prestados na clínica A pesquisa de 
campo foi encaminhada por meio de observações in loco, com a aplicação de 
questionários semiabertos, que foram preenchidos voluntariamente por clientes da 
clínica, por funcionários e gestores. A pesquisa documental, por sua vez, serviu para ter 
acesso a dados e informações que eventualmente ajudassem a compreender e analisar os 
fenômenos em estudo. Depois das investigações teóricas e de campo, pôde-se observar 
alguns resultados interessantes. O primeiro deles é que aspectos físicos da clínica, como 
conforto do mobiliário e climatização (temperatura) foram considerados essencialmente 
entre “excelente” e “bom”. Isto mostra que estes aspectos foram bem planejados e que 
estão de acordo com o que se espera dele: conforto e higiene adequados. Por outro lado, 
o ruído na clínica apareceu como um aspecto que tem potencial de incomodar clientes e 
funcionários. Ruído este que as observações in loco mostraram ser prioritariamente 
relacionado à movimentação das pessoas pelos espaços da clínica, como apresentado na 
figura 01: Salas de espera e recepção da clínica estudada, e também pelas rotinas de 
trabalho. Por isso a proposta do uso de painéis de senhas e, também, a fixação de 
cartazes alertando para a necessidade de silêncio. Um fato que chamou a atenção foi que 
a percepção dos funcionários que têm contato direto com clientes e dos clientes, a 
respeito do serviço que prestam e do serviço que recebem, respectivamente, diverge. 
Por exemplo, estes funcionários acreditam que o contato é essencialmente “bom” (75% 
dos respondentes), enquanto esta opinião só prevaleceu entre 40% dos clientes. Por 
outro lado, 25% dos funcionários acreditam que este contato é “excelente” e, entre os 
clientes apenas 10% dos clientes o consideraram assim. E ainda, 15% dos clientes o 
classificaram como regular e 35% o percebem como sendo ruim. Para além destas 
observações, este estudo possibilitou conhecer as dimensões que caracterizam a 
qualidade na prestação de serviços de saúde e suas particularidades. Do ponto de vista 
da teoria, observou-se ser interessante considerar dimensões tangíveis e intangíveis ao 
se estudar a prestação de serviços. Isto por que, ambos os fatores têm impacto direto 
sobre a percepção que os clientes terão sobre a qualidade do serviço como um todo. Por 
outro lado, com a pesquisa de campo, confirmou-se o que a teoria já preconiza. Ou seja, 
o atendimento pessoal, o contato direto entre cliente e fornecedor, é um fator 
preponderante no delineamento da percepção que os clientes têm sobre o serviço. Como 
não há a produção de um bem, um resultado físico palpável, o cliente tende a desviar 
muito de sua percepção sobre a qualidade do serviço para o contato com o prestador. 
Um dos achados desta pesquisa, e abordado anteriormente, foi a percepção equivocada 
que os funcionários têm sobre o serviço que prestam. Em outras palavras, os clientes 
veem muito a melhorar nesta relação direta, enquanto os funcionários, nem tanto. Esta 
distorção pode revelar que manter uma pesquisa de satisfação contínua na empresa seria 
interessante para verificar onde pode atuar pro ativamente, eliminando estas distorções. 
Deve-se enfatizar que os determinantes da qualidade no atendimento estão sujeitos a 
pressões advindas da própria condição humana, que por sua vez, são essencialmente 
variáveis e envolvem estados psicológicos e físicos inadequados, estados de 
irritabilidade por estresse de fontes diversas. Logo, tanto para funcionários, quanto para 
clientes, haverá sempre um ou outro fator desta condição que poderá desencadear maior 
ou menor satisfação com o atendimento que prestam ou que recebem. Finalmente, 
observa-se que o grande desafio que se coloca para gestores de empresas que prestam 
serviços é atuar preventivamente nos fatores que podem desencadear problemas na 
relação com os clientes. 
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Palavras-chaves: qualidade, qualidade no atendimento e serviços de saúde. 
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Figura 01: Salas de espera e recepção da clínica estudada. 
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PEDAGOGIA HOSPITALAR: Saúde, Educação e Humanização 
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Acadêmica do Curso de Pedagogia Licenciatura – CECEN/UEMA 
 
Orientador: Raimunda Joana MARINHO - Profª. – CECEN/UEMA 
 
Colaboradores: Maiara Bulhão DE SOUZA; Patrícia Monroe PINTO; Melissa Ramos 
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A Pedagogia Hospitalar é uma modalidade de atendimento educacional, que se inscreve 
dentro da Educação Especial, voltada para crianças e jovens impossibilitados de 
frequentar a escola em decorrência de problemas de saúde. Essa área assume um papel 
relevante uma vez que propicia aos educandos internados a continuidade das atividades 
escolares contribuindo assim, para a redução de atrasos referentes ao ritmo de sua turma 
escolar. A educação é um direito humano fundamental e elemento indispensável para a 
efetivação da cidadania. O ambiente escolar é o espaço onde crianças, jovens e até 
mesmo adultos adquirem os subsídios necessários para a participação na vida social, 
econômica e política de uma nação. Ė lá onde se processa o saber sistematizado preciso 
para o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a 
qualificação para o mercado de trabalho, de acordo com a Constituição Federal. Dessa 
forma, respeitando o princípio da obrigatoriedade da educação, especificamente do 
ensino fundamental, o Ministério da Educação - MEC, por meio da Secretaria de 
Educação Especial elaborou um documento com estratégias e orientações com o intuito 
de promover a oferta de atendimento pedagógico em ambiente hospitalar, nas 
denominadas classes hospitalares, para que seja assegurado o direito à educação de 
crianças e jovens hospitalizados. Denomina-se classe hospitalar o local onde se 
processam as atividades pedagógicas, que pode ser no próprio ambiente de tratamento 
de saúde, leito, como na brinquedoteca, numa sala reservada ou no quarto de 
isolamento. 
 

 
 

 
Figura 1 - Acompanhamento pedagógico hospitalar. Fonte: 
http://www.hgni.saude.gov.br 
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A Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional (art. 5º, § 5º) determina que o Poder 
Público crie formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino para garantir 
sua obrigatoriedade, podendo ainda se organizar de forma diversa se assim o interesse 
do processo de aprendizagem recomendar (art. 23). A Resolução nº 02, de 11/09/2001, 
do Conselho Nacional de Educação define que educandos com necessidades 
educacionais especiais compreende àqueles com dificuldade de acompanhar as 
atividades curriculares em decorrência de limitações de saúde. Com o objetivo de se 
verificar para constatar se há a existência de hospitais de atendimento infantil na cidade 
de São Luís que esteja em conformidade com a Lei, quanto a essa modalidade de 
atendimento, o trabalho foi desenvolvido em instituições hospitalares que atendem ao 
público infantil, o mesmo teve como metodologia, além da pesquisa bibliográfica para 
sustentação teórica, aplicação de questionário e entrevista com o profissional 
responsável pelo setor e com os pais. De acordo com os resultados apurados, constatou-
se que a Pedagogia Hospitalar ainda não é uma realidade constante na vida das crianças 
e jovens internados em São Luís. Pois dos hospitais existentes somente três oferecem 
esse tipo de atendimento. Em uma cidade com mais de um milhão de habitantes, 
segundo dados do IBGE,2010 – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – esse 
fato configura mais um descaso com o direito das crianças e jovens. Este trabalho foi 
elaborado para a disciplina de Prática na Dimensão Político- Social.  

 

 
 
A doença tira a criança do seu ambiente social, altera sua rotina afastando-o do convívio 
familiar, dos amigos e da escola. A hospitalização altera a rotina, causa sofrimento, 
solidão medo e autoestima baixa. A Pedagogia Hospitalar representa uma ferramenta 
importante no que se refere ao contributo não só para o acompanhamento das atividades 
escolares como também, por favorecera interação da criança com o meio externo. 
Segundo relato de uma das psicopedagogas entrevistadas, as crianças atendidas pelas 
classes hospitalares automaticamente se transportam para o seu mundo normal, ficam 
mais receptivas para receber os profissionais e a medicação. Reportagem da revista 
Nova Escola revela que, uma pesquisa conduzida por uma professora do Instituto 
Helena Antipoff em que foram acompanhadas cinquenta crianças durante um mês em 
três hospitais diferentes no Rio de Janeiro, ela observou que o grupo que assistiam às 

 
Figura 2 – Cartaz com depoimento de uma criança internada no Hospital 
Walfredo Gurgel, em Natal-RN, com classe hospitalar. Fonte: 
http://ne10.uol.com.br.  
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aulas tinha níveis de estresse menores do que aqueles que não passavam por esse tipo de 
atendimento. Dessa forma, verifica-se que a Pedagogia Hospitalar, além de representar 
um direito que assegura a continuidade do ensino auxilia para uma recuperação mais 
rápida da pessoa enferma, entretanto, há muito que ser discutido para que esse tipo de 
atendimento venha a ser implantado de maneira significativa e beneficiar nossas 
crianças e jovens hospitalizados. 
 
Palavras-chave: Educação. Crianças e jovens. Hospitalização.  
 
REFERÊNCIAS: 
 
BRASIL. Constituição da República federativa do Brasil. Brasília: Imprensa Oficial, 
1988. 
 
CNDCA (1995). Resolução nº 41, de 13 de outubro de 1995, Direitos da criança e 
adolescente hospitalizados. 
 
______. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Brasília, 20 dez.1996. 
 
_______. Ministério da Educação. Classe hospitalar e atendimento pedagógico 
domiciliar: estratégias e orientações. / Secretaria de Educação Especial. 
Brasília: MEC; SEESP, 2002.  
 
________. Ministério da Justiça. Resolução nº 41 de 13 de outubro de 1995. Dispõe 
sobre os direitos da criança e do adolescente hospitalizados. Diário Oficial da União. 
Brasília (DF), Seção I, p. 16319-16320, 17/10/95. 
 
_______. Resoluções, junho de 1993 a setembro de 2004 /organizado pela Secretaria 
Executiva do Conanda - Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2004. 200 
p. Disponível em: http://portal.mj.gov.br. Acesso em 18/09/2011. 
 
http://revistaescola.abril.com.br. Acesso em 18/09/2011. 
 
VERDI, Cristiane. A importância da literatura infantil no hospital. In: MATOS, 
Elizete Lúcia Moreira (org.). Escolarização Hospitalar: educação e saúde de mãos dadas 
para humanizar. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009, p. 161-173. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1111 
 

DINÂMICA DOS PODERES LOCAIS NO MARANHÃO E GRÃO-PARÁ, 
DURANTE O SÉCULO XVII/XVIII: GOVERNADORES E AS CÂMARAS DE 
SÃO LUÍS E DE BELÉM 1 
 
Orientando: Ronny Pereira Coelho – Voluntário 
Acadêmico do Curso de Licenciatura – CECEN/UEMA 
 
Orientador: Helidacy Maria Muniz Corrêa 
Prof.ª Dr.ª do Departamento de História e Geografia CECEN/UEMA 
 
A proposta desta pesquisa é investigar sobre as vinculações políticas administrativas 
entre o extremo Norte da América portuguesa e o poder central (Lisboa) a partir da 
identificação de duas situações promotoras das conexões políticas entre o centro e a 
periferia. A primeira diz respeito à identificação do grau de participação das autoridades 
locais, notadamente, os governadores¸ nos assuntos das câmaras de São Luís e de 
Belém.  A segunda situação é examinar os desdobramentos dessa ingerência no âmbito 
local e externo, mapeando as alianças, influências, redes políticas, tensões e conflitos 
entre camaristas e governadores ou entre estes e poder central metropolitano. A criação 
do Estado do Maranhão e Grão-Pará conferiu uma unidade política-administrativa ao 
território e uma proximidade política dos moradores com os poderes, mas não eliminou 
os conflitos existentes desde os primeiros momentos da conquista. Essa é uma região 
onde as negociações e tensões sempre coexistiram. Considerá-las unicamente a partir 
das motivações missionárias ou indígenas, a nosso ver, é restringir a dinâmica local a 
apenas duas dimensões de um amplo processo. Assim essa pesquisa se ocupará de 
examinar ações políticas promotoras de aproximações e rivalidades entre moradores das 
duas capitanias. A difícil missão de administrar territórios tão extensos exigia da Coroa 
portuguesa uma postura com decisões pragmáticas, na qual a negociação era um 
elemento fundamental na relação estabelecida entre suseranos e vassalos no ultramar. 
As distintas realidades impunha tal dinâmica ao processo de colonização em curso.  Os 
rumos tomados frente aos territórios conquistados reforçam a ideia de que as 
negociações resultaram na “construção de uma estrutura imperial que se caracterizou 
pela pluralidade, pela polivalência e pela maleabilidade” (CONSENTINO, 2009, p. 65). 
O processo expansionista abriu portas para uma hierarquização moldada nos anseios dos 
“homens imperiais2” que almejavam o cume das disposições sociais, o qual estava 
associado à administração desses territórios no Atlântico mediante os interesses da 
Coroa que acabara espreitando as relações entre o rei e os “homens coloniais”, para usar 
a expressão de Alencastro. A Coroa matinha sua administração nos longínquos 
territórios, estabelecendo “práticas” jurisdicionais e políticas concomitantes com as 

                                                             
1Texto resultante do projeto de pesquisa “Dinâmica dos poderes locais no Maranhão e Grão-Pará. 
Vínculos e tensões (século XVII)” desenvolvido no Núcleo de Documentação e Pesquisa sobre Maranhão 
e Grão-Pará e suas relações no mundo Atlântico (séculos XVII-XVIII) – MAREGRAM, financiado pela 
FAPEMA sob orientação da Profa. Dra. Helidacy Maria Muniz Corrêa – Departamento de História e 
Geografia da Universidade Estadual do Maranhão.  
2 Para Alencastro, o movimento de Restauração portuguesa levou a uma separação entre dois agentes 
sociais distintos, o “homem ultramarino”, o qual busca lucros, recompensas e títulos desfrutáveis na corte 
estabelecidas através de sua carreira no ultramar; e o “homem colonial” que circula em diversas regiões 
do império na busca de promoção social e econômica que é acumulada em alguma praça, num processo 
colonial. (ALENCASTRO, 2000). Já Fernanda Bicalho refere-se ao “homem imperial” como uma 
conjunção dos agentes sociais – homem colonial e homem ultramarino - estabelecidos por Alencastro, 
pois estes seriam produto das “redes e interesses comercias e políticos, que lhe teceram não apenas a 
geografia, mas também a soberania.” (BICALHO, 2001, p.7). 
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ações estabelecidas pelos “pilares” do Império, no mundo ultramarino. Ou seja, a 
Câmara, com sua ação de “regulamentação do viver e trabalhar” nas colônias, 
juntamente com os oficias régios, representantes da instância máxima do rei e aos 
agentes locais que exerciam alguma influência nas negociações eram responsáveis por 
muitas das mudanças administrativas ocorridas ao longo do período de colonização nas 
possessões ultramarinas. A comunicação existente entre a Coroa e seus territórios no 
disperso Atlântico ocorria por meio de diversos mecanismos. A expansão 
Pluricontinental da Monarquia lusa, assim como as práticas político-administrativas e a 
comunicação entre centro e as diferentes partes do Império desencadeou uma série de 
conflitos como o que aconteceu no Maranhão nos primeiros anos de Restauração da 
dinastia dos Bragança, o que mostra a complexidade das relações nas possessões do 
ultramar. O trabalho visa coligir dados sobre as práticas políticas dos governadores do 
Maranhão colonial para  composição de um banco de dados que será disponibilizado a 
pesquisadores interessados em investigar a História do Maranhão Colonial. O acervo 
fará parte do Centro de Documentação e Pesquisa sobre o Maranhão e Grão-Pará e suas 
relações no mundo atlântico – MAREGRAM, cadastrado pelo CNPq e sediado no 
Curso de História da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. Temos como 
metodologia a Sistematização de dados da documentação das capitanias do Maranhão e 
do Grão-Pará, durante o seiscentos, constante no acervo do Arquivo Histórico 
Ultramarino (AHU), digitalizado pelo projeto Resgate e no Arquivo público do Estado 
do Maranhão — APEM, relativo à câmara de São Luís. Além da Leitura historiográfica 
sobre o tema da governança no Brasil colonial e de discussões no grupo de estudo 
MAREGRAM. A finalidade da apresentação dos dados coletados durante a pesquisa e 
da sistematização dos assuntos é refletir sobre as bases das relações políticas entre a 
municipalidade no Estado do Maranhão e Grão-Pará. 
 
Palavras chaves: Câmara. Governadores. Práticas Políticas. 
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HOMOEROTISMO E SIMBOLOGIA NO CLIPE ALEJANDRO, DE LADY 
GAGA 

 
Orientado: Saulo Lopes de SOUSA – Voluntário 
Acadêmico do Curso de Letras – CESI/UEMA 
 
Orientadora: Kátia Carvalho da SILVA 
Profa. Dra. do Departamento de Letras CESI/UEMA  
 
A experiência homoerótica perpetua-se desde longínquas datas, atravessando a cultura 
greco-latina de exaltação do belo e jovial, até firmar âncora no contexto ocidental pós-
moderno, implicando na busca de uma inacessível vivência individual da sexualidade. O 
jogo simbólico que objetiva transformar o assunto em linguagem também é verificado 
nas produções audiovisuais de artistas contemporâneos, cuja arte da palavra transmuta-
se na palavra da arte e questiona discursos até então cristalizados pela arcaica ordem 
moral. O presente estudo objetivou analisar os indícios simbólicos no discurso visual do 
clipe Alejandro, de Lady Gaga, ao discutir a legitimidade homoerótica e a feminilização 
do papel masculino. Este estudo investigou duas formas diferentes de expressão estética 
– simbologia e mídia –, por isso discute a “apoderação” midiática do simbólico, 
fundindo perspectivas de sentidos e potencializando maneiras de significar. Propôs-se 
refletir a maneira como os veículos midiáticos de massa são capazes de se apossarem do 
simbólico como forma de (des) construção de sentidos, potencializando seus dizeres. 
Em se tratando de construção das identidades culturais, a proposta atual de abordagem 
dos constituintes identitários pelo viés homoerótico tem produzido importantes 
discussões, favoráveis ou contrárias. E considerando o olhar crítico-literário que elucida 
a multiplicidade de fatores de geram as identidades sociais, a orientação homoerótica 
pode servir de parâmetro ao estudo das culturas, como uma de suas multifacetadas 
expressões, consoante (SOUZA JÚNIOR, 2007). No vislumbre dos conflitos humanos, 
é nítida a situação inconsistente dos sujeitos, cujas identidades enfrentam um profundo 
estado de crise. Nesse sentido, a chamada concepção pós-identitária surge como 
problematização das identidades, compreendidas como papéis subjetivos arrogados em 
maior ou menor grau de autonomia dos sujeitos. Por essa visão, as identidades não são 
estáveis, formuladas sob a estrutura de uma identidade-piloto reguladora, fruto de um 
regimento heteronormativo. A proposta pós-identitária, de acordo com (HALL, 2004), 
rejeita o engessamento do sujeito em concepções historicamente apregoadas e entende a 
manifestação dos desejos humanos como princípio revelador de uma situação íntima e 
sentimental. Alejandro é um dos singles a compor o álbum The Fame Monster (2010), 
da cantora americana Lady Gaga. O videoclipe Alejandro leva assinatura de direção do 
fotógrafo de moda Steven Klein. Seu estilo fotográfico muitas vezes aborda a temática 
homoerótica. O cosmo de Alejandro projeta-se na grande metáfora às sociedades 
ditatoriais da Segunda Guerra, principalmente a hitleriana. A insígnia ufanista dessas 
sociedades eleva suas doutrinas a patamares quase religiosos. Nesse sentido, Alejandro 
toma a dianteira na problematização desses “dogmas”, ao discutir a feminilização do 
papel masculino e a legitimidade homoerótica. O videoclipe se inicia numa espécie de 
prólogo às avessas, in ultima rés, pois expõe de modo reflexivo os lances finais e 
consecutivos da trama musical, bem ao gosto de um Memórias Póstumas de Brás 
Cubas. A abertura traz a curiosa aparição de um soldado desnudo – acredita-se estar 
vestindo roupa íntima –, usando quepe militar, mas utilizando meia-calça e sapato 
feminino de salto alto (fotograma 1). Esse infante “feminilizado” simboliza o 
prenúncio do viés homoerótico que permeará a película musical. Também nele se 
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antecipa o embate dos princípios masculino e feminino, dado o conflito existente na 
presença dos elementos que o compõem: meia-calça, sapato de salto e pernas cruzadas – 
componentes do feminino; quepe de soldado e metralhadora sob a mesa – componentes 
do masculino.  
 

 
 
No fotograma 2, que marca o início da canção, visualiza-se a imagem de Lady Gaga – 
lida, no contexto, como um personagem e não como a artista Lady Gaga – sobrepondo-
se à imagem de Alejandro, interpretado pelo modelo Evandro Soldati. O efeito visual 
dessa sobreposição aponta para a temática da Androginia, do Duplo. O tema do 
Andrógino participa da esfera homoerótica de maneira a viabilizar a autointegração do 
sujeito mediante a integração com outro ser igual. Ao longo do videoclipe, a 
personagem Gaga assume diferentes performances, assimilando variados sujeitos 
identitários. Contudo, são analisadas aqui as subjetividades incorporadas que mais se 
coadunam com o conteúdo homoerótico. A sequência em que Gaga-personagem é 
mostrada simulando atos sexuais com três homens (fotogramas 3-6) expõe o 
desnudamento e crueza no tratado da temática homoerótica.  
 

 
 
Os corpos em êxtase ascendem ao grau máximo do homoerotismo pela via plena do 
desejo, na medida em que a abertura para o erótico encontra no sexo idêntico a 
satisfação inteira do Ser, no sentido de experiência liberta e consciente da sexualidade 
não mais bloqueada. O desnudamento das cenas de sexo gay dessa sequência intenta 
elevar a condição homoerótica a um patamar socialmente aceitável por meio da 
externação plena e natural do desejo. Aliás, isso explica a conduta heteronormativa que 
muitos homossexuais adotam como camuflagem para escapar aos olhares inquisitórios 
da sociedade, ou ainda a experiência homoerótica clandestina que alguns heterossexuais 
vivenciam para darem vazão ao desejo – secreto – que escondem. Na sequência 
“religiosa” da película, Gaga-personagem é focalizada usando um hábito de freira 
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(fotogramas 10-11). Por usa vez, a parte superior do figurino, que envolve a cabeça, é 
branca, e a que encobre o corpo, vermelha. A cor branca pode significar a manifestação 
divina, bem como funcionar como símbolo da consciência. Conforme (CHEVALIER, 
2000), o vermelho, cor do fogo e de sangue, pode simbolizar a violência consumidora 
dos desejos irrefreáveis. Dessa forma, desvela-se a dualidade imperante entre 
razão/mente – branco – e pathos/corpo – vermelho. 

 
A cena seguinte, bastante polemizada pela crítica, mostra Gaga engolindo um rosário. O 
ato “profano” simboliza a incorporação em seu interior da devoção religiosa, na 
tentativa desesperada de absorção da completude prometida pelo contato com o sagrado 
ou, ainda, uma forma de assimilação dos dogmas e ditames da Igreja. Depreende-se, 
pois, desse sujeito religioso a ideia de identidade estável, na medida em que o indivíduo 
molda-se a um princípio cristalizado de conduta. Simultaneamente, porém, há no 
mesmo sujeito a negação de tal identidade, uma vez que coabitam nele a (in) adequação 
a um pré-modelo e a ânsia de externação do desejo – aqui, homoerótico –, levando-o ao 
profundo estado de crise interior. Assim, ainda que o sujeito – andrógino, religioso, 
homoerótico – se dispa de toda e qualquer forma de enquadramento identitário, no final, 
é suplantando pelo sistema, por isso, Gaga explode (fotograma 12). Inevitavelmente, o 
sujeito sucumbe, é aniquilado sempre. Gaga-personagem morre, enquanto ser. Neste 
caso, o sujeito acaba por assumir diferentes facetas identitárias, fruto da fragmentação 
tanto das ideologias quanto das identidades sociais. 
 
Palavras-chave: Homoerotismo. Discurso simbólico. Identidade. 
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ANÁLISE DA EFICIÊNCIA AERODINÂMICA EM PERFIS DE ALTA 
SUSTENTAÇÃO 
 
Orientando: Carlos Henrique Cunha Caetano - Voluntário 
Acadêmico do Curso de Engenharia Mecânica – CCT/UEMA 
 
Orientador: Carlos Antônio Angelim de Menezes 
Profº. Msc. e Diretor do Curso de Engenharia Mecânica – CCT/UEMA 
 
Em projetos de aeronaves é de extrema importância que o perfil escolhido para a asa 
possua as características adequadas ao modelo. Tais características como coeficiente de 
sustentação, coeficiente de arrasto e coeficiente de momento devem ser compatíveis 
como as necessidades do projeto. É muito importante que o perfil selecionado possua 
um elevado coeficiente de sustentação aliado a baixos coeficientes de arrasto e 
momento de modo que possua uma elevada eficiência aerodinâmica (RODRIGUES, 
2009). No estudo do escoamento sobre asas de aviões o fluxo se torna turbulento para 
números de Reynolds da ordem de 1x107, sendo que abaixo desse valor o fluxo é 
laminar (ROSKAM, 1997). Tomado como referência de análise três perfis de alta 
sustentação, sendo eles Eppler 423, o Wortmann FX 74-CL5-140 e o Selig 1223, 
realizou-se o comparativo desses perfisatravés dosoftware XFLR5, de forma a 
determinar o perfil com melhor desempenho aerodinâmico. Abaixo se tem os perfis 
selecionados na interface do software XFLR5: 
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Para esta análise, levou-se em consideração um escoamento aerodinâmico laminar, ou 
seja, para número de Reynolds (𝑅𝑒) entre 3x105 e 5x105(FOX, 2011).Determinou-se o 
número de Reynolds, em condições de atmosfera padrão ao nível do mar (BRUNETTI, 
2008), para uma velocidade média de deslocamento v = 16 m/s como sendo 𝑅𝑒 = 
3,8x105. Segundo Rodrigues (2009) equação (1) demonstra a fonte do cálculo do 
número de Reynolds: 

 
onde 𝜌 = 1,225 kg/m³ (densidade do ar), µ = 1,78 x10−5kg/m.s (viscosidade dinâmica 
do ar), c = 0,35 m (corda média aerodinâmica do perfil). Tomou-se o ângulo de ataque 
alpha (α) variando entre 0º e 13º. Feita a análise no XFLR5, obteve-se as seguintes 
curvas para cada perfil aerodinâmico: 

Gráficos 1 e 2 – Coeficiente de sustentação (Cl) em função do ângulo de ataque (α); 
Coeficiente de arrasto (Cd) em função do ângulo de ataque (α). As cores representam 
cada perfil em análise. 

Gráfico 3 – Coeficiente de sustentação (Cl) x Coeficiente de arrasto (Cp). 

 

 



1123 
 

 
 
Pelas análises chegou-se a conclusão que o perfil de maior eficiência aerodinâmica para 
condições de baixos ângulos de ataque (α < 4º) é o Wortmann FX 74-CL5-140. Para 
ângulos superiores a 4º, o perfil Eppler 423éo de maior eficiência, mas quando alpha 
alcança valores superiores a 12º o perfil Selig 1223é que passa a ser o de maior 
eficiência aerodinâmica. Concluiu-se então que a eficiência aerodinâmica (Cl/Cp) está 
inteiramente ligada ao ângulo de ataque (α) utilizado, sendo que cada perfil analisado 
possui uma margem angular na qual será superior aos demais perfis em termos de 
eficiência. 
 
Palavras-chave: Eficiência. Aerodinâmica. Perfil. 
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Gráficos 4 e 5 – Curvas de eficiência aerodinâmica (Cl/Cd) e do coeficiente de momento 
(Cm) em função do ângulo de ataque (α), respectivamente. 
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